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ABSTRAK 

 

Penetapan asal-usul anak sudah diatur dalam undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 dan KHI, namun terdapat kasus yang 

menyimpang dari ketentuan tersebut. Sebagaimana kasus yang 

terjadi dalam permohonan penetapan asal-usul anak yang 

diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di mana dalam perkara tersebut 

terdapat pasangan suami istri yang kemudian menjadi para 

pemohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar anak 

mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya 

anak tersebut lahir dari hasil pernikahan siri yang 

dilangsungkan ketika si suami (Pemohon I) masih terikat 

pernikahan sah dengan perempuan lain, sementara si istri 

(Pemohon  II) masih dalam masa iddah setelah bercerai dengan 

suaminya terdahulu. Sementara hakim dalam penetapanya 

mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan 

bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut adalah anak 

sah para pemohon.  

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

menganalisis: 1) Bagaimana metode penemuan hukum oleh 

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap dikabulkanya 

permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri 

dalam perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO? 2) Bagaimana 

analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hukum Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap dikabulkanya 

permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri 

dalam perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO? 

Penelitian ini adalah penelitian kulaitatif dengan jenis 

penelitian kepustakaan (library reseach), selanjutnya 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teori yang 

digunakan adalah teori tentang metode penemuan hukum 
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Hakim dan Hukum Progresif. Dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa penemuan Hukum Hakim pada penetapan 

perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO dilakukan dengan 

metode interpretasi hukum dengan menerapkan metode yang 

sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case). Corak 

interpretasi hukum yang digunakan antara lain: interpretasi 

sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi 

teleologis/sosiologis. Hakim melakukan reinterpretation atau 

penafsiran kembali terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan untuk menghadapi konflik norma yang terjadi dan 

melakukan pengingkaran (disavowal) terhadap Pasal 70 KHI. 

Hakim berargumen bahwa perkara tersebut bukan termasuk 

kedalam ketentuan Pasal 70 KHI namun temasuk dalam Pasal 

71 KHI yakni perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga 

selama tidak ada yang mengajukan pembatalan maka 

pernikahan tersebut dianggap sah. Penetapan perkara tersebut 

jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang 

menganut sistem hukum civil law dalam memutus suatu 

perkara harus berdasarkan undang-undang maka hukum 

progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit para Hakim 

untuk memberikan penetapan.  
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ABSTRACT 

 

The petition for determining the origin of children has 

governed in Law Number 1 of 1947 about marriage and KHI. 

However, in a case there is deviant from that Law.  As was the 

case in the petition for determining the origin of children 

submitted to the Ponorogo Religious Court number: 359 / Pdt.P 

/ 2018 / PA.PO which in the case there was a married couple 

who  became petitioners and asked the Panel of Judges so that 

the child they were determined to be legitimated children, but 

the child was born from the results of a series of marriages 

which took place in practice when the husband (Petitioner I) 

was still bound by a legal marriage with another woman, while 

the wife (Petitioner II) was still in the middle of the period after 

divorcing with her previous husband. While the judge in his 

determination granted the petition of the petitioners for 

determining   the child  who was born from the Sirri marriage  

was the legitimated child of the applicant. 

Based on the background of the problem, the author is 

interested in analyzing: 1) What is the method of legal 

discovery by the Ponorogo Religious Court Judge on the 

application for the legalization of the origin of the children of a 

siri married couple in case number: 359 / Pdt.P / 2018 / PA. 

PO? 2) How is the progressive legal analysis of the legal 

considerations of the Ponorogo Religious Courts Judge 

regarding the application for ratification of the origin of the 

children of a married couple in case number: 359 / Pdt.P / 2018 

/ PA. PO? 

This research used qualitative research with a normative 

juridical approach. The theory  that used in this research  was 

the theory of the method of legal discovery of Judges and 

progressive law. Based on  the results of the study. it can be 

concluded that the legal findings of the Judge in the 

determination of case number: 359 / Pdt.P / 2018 / PA. PO is 
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carry out by the method of legal interpretation in applying the 

method according to the case is facing (case by case). The style 

of legal interpretation used includes: systematic interpretation, 

grammatical interpretation and teleological/ sociological 

interpretation. The judge reinterprets Law Number 23 of 2002 

concerning Child Protection and Act Number 1 of 1974 

concerning Marriage to deal with conflicting norms and 

disavowal Article 70 KHI. The judge argued that the case is not 

included in the provisions of Article 70 of the KHI but 

included in Article 71 of the KHI, a marriage that can be 

canceled, so long as no one submits a cancellation, the 

marriage is considered valid. Determination of the case if seen 

from the characteristics of the Indonesian legal system which 

adheres to the civil law system in deciding a case must be 

based on the Law, the progressive law in this case is used  as 

the spirit of the Judges to provide the determination. 
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 الملخص

طفال المقدم إلى محكمة فونوروجو كان الحال في االلتماس الخاص بتحديد تلود األ

، من حيث كان هناك زوجان  /Pdt.P / 8102 PA.PO / 953: الدينية رقم

أصبحا فيما بعد مستدعين وطلبا إلي لجنة القضاة حتى يتمكن الطفل كانوا مصممين 

على أن يكونوا أطفاالا شرعيين ، لكن عمليا ولد الطفل من نتائج زواج سيري التي 

ال يزال مرتبطاا بزواج قانوني مع ( المستدعي األول)ن الزوج حدثت عندما كا

ال تزال في منتصف الفترة ( المستدعي الثاني)امرأة أخرى ، بينما كانت الزوجة 

في حين أن القاضي في طلبه منح عريضة من . بعد الطالق مع زوجها السابق

ل الشرعي مقدمي االلتماس تنص على أن الطفل المولود من زواج سيري هو الطف

 .لمقدم الطلب

ما هي طريقة االكتشاف القانوني من . 1: من خلفية المشكلة ، تهتم الباحثة بتحليل

قبل قاضي محكمة فونوروجو الدينية بشأن طلب تقنين أصل أطفال الزوجين 

كيف يتم التحليل . /Pdt.P / /8102 PA.PO  953: السيريين في القضية رقم

ات القانونية لقاضي محكمة فونوروجو الدينية بشأن القانوني التدريجي لالعتبار

 Pdt.P / 8102 / 953: طلب التصديق على تلود أطفال الزوجين في القضية رقم

PA.PO/   النظرية المستخدمة هي . المعيارية لقانوني هذا البحث من البحث

، من نتائج الدراسة . نظرية طريقة االكتشاف القانوني للقضاة والقانون التقدمي

 /953: رقم: يمكن استنتاج أن النتائج القانونية للقاضي في تحديد رقم القضية

/Pdt.P  8102 PA.PO/ . تم تنفيذها بطريقة التفسير القانوني من خالل تطبيق

يشمل أسلوب التفسير  .(كل حالة على حدة) الطريقة وفقاا للحالة التي كان يواجهها

/ منهجي والتفسير النحوي والتفسير الغائي التفسير ال: القانوني المستخدم ما يلي

بشأن حماية الطفل  3003لسنة  39القانون رقم  أعادتفسير القاضي .االجتماعي

والتنصل  بشأن الزواج للتعامل مع المعايير المتعارضة 1391لعام  1والقانون رقم 

 90 جادل القاضي بأن القضية لم يتم تضمينها في أحكام المادة .KHI 90المادة  من

من المملكة  91من المملكة لالستثمارات السعودية ولكن تم تضمينها في المادة 

لالستثمارات الفندقية ، وهي الزواج الذي يمكن إلغاؤه ، طالما لم يقدم أحد اإللغاء ، 

ا تحديد القضية إذا نظر إليها من خصائص النظام القانوني .اعتبر الزواج صحيحا

يجب أن يستند بالقانون التقدمي ، فإن  القانون المدني اإلندونيسي الذي يلتزم بنظام

 .القانون التقدمي في هذه الحالة يستخدم كدافع القضاة لتقديم القرار
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam 

undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang diperbarui menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan, dalam asasnya perkawinan di 

Indonesia menganut asas monogami sebagaimana 

penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan 

tentu saja berakibat hukum pada status anak yang nantinya 

dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis 

dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat 

perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah 

anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam 

perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab 

li’an  oleh sang suami.
1
 

Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah 

baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara 
                                                                 
1
 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama, 2014), 154. 
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menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula 

sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses 

perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai 

anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina).
2
 Secara 

jelas dan tegas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah mengatur perkawinan, namun dilain sisi 

juga tidak bisa mengesampingkan hak-hak anak yang lahir 

dari pasangan nikah siri seperti pada kasus yang ada.
3
 

Hakim dalam menghadapi perkara seperti ini harus lebih 

bersifat progresif dalam menerapkan hukum. 

Dalam gagasan hukum progresif menyatakan bahwa 

menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam 

putih dari peraturan (according to the letter), Hakim tidak 

menjalankan hukum dengan putusan yang tekstual atau 

sama persis dengan yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan melainkan menurut semangat dan 

menggali makna lebih dalam (to the very meaning) dari 

undang-undang atau hukum. Hakim melakukan terobosan 

                                                                 
2
Aisyah Rasyid, “Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum 

Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101”, Al-risalah 

Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 (Juli-Desember, 2016), 20.  
3
 M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status 

Anak diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak 

Asasi Anak”, Jurnal HAM, 8 (Juli, 2017), 72.   
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lain untuk mendapatkan makna pembentukan hukum yang 

lebih mendalam.
4
 

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan 

perubahan baru dengan melakukan pemaknaan yang kreatif 

terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu 

perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang 

buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku 

hukum progresif untuk meghadirkan keadilan untuk rakyat 

dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan 

interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.
5
 

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara yang 

diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di mana pada tanggal 10 Desember 

2013 pemohon II (isteri/ pemohon  penetapan asal-usul 

anak) mengajukan cerai gugat kepada suami sahnya, 

kemudian pada tanggal 01 Februari tahun 2014 terjadilah 

pernikahan siri antara pemohon II (isteri/ pemohon  

penetapan asal-usul anak) dengan pemohon I (suami/ 

                                                                 
4
 Fitroh Nur’aini Layly, “Model Pembagian Harta bersama Perspektif 

Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”, (Tesis Pascasarjana IAIN 

Ponorogo, 2017), 6.  
5
 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas 

Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 213.   
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pemohon  penetapan asal-usul anak) dengan wali nikah 

Ayah kandung dari Pemohon II.
6
 

Selang satu tahun kemudian yakni pada bulan 

Desember tahun 2015 dari pernikahan siri antara para 

pemohon dikaruniai seorang anak. Selanjutnya pada bulan 

Oktober tahun 2017 Pemohon I mengajukan cerai talak 

terhadap istri sahnya, sehingga pada saat terjadi pernikahan 

siri antara Pemohon  I dan Pemohon II, Pemohon  I masih 

terikat pernikahan sah dengan istri sahnya sedangkan 

Pemohon II masih dalam masa iddah, yakni dihitung dari 

perceraian Pemohon II dengan suami sahnya yang terjadi 

pada tanggal 10 Desember 2013 sedangkan pernikahan siri 

antara Pemohon II dengan Pemohon I terjadi pada tanggal 

01 Februari 2014, sehingga Pemohon II masih menjalankan 

masa iddah selama 54 hari yang seharusnya tiga kali suci 

atau 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat 2 

Kompilasi Hukum Islam.
7
 

Pada Bulan November tahun 2017 Para pemohon  

kemudian menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah di 

                                                                 
6
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
7
 Ibid. 
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KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo dan pada akhirnya pada Bulan 

Agustus tahun 2018 para pemohon mengajukan permohonan 

penetapan asal-usul anak pada pengadilan Agama Ponorogo 

agar anak para pemohon yang lahir dari pernikahan siri 

tersebut menjadi anak sah para pemohon.
8
 

Sementara Hakim dalam penetapanya mengabulkan 

permohonan para pemohon  untuk menetapkan bahwa anak 

yang lahir dari pernikahan siri tersebut di atas adalah anak 

sah para pemohon. Hal tersebut tentunya tidak sesuai 

dengan bunyi Pasal 3 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi undang-

undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di mana 

disebutkan “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita 

hanya boleh mempunyai satu orang suami”
9
 dan Pasal 40 

KHI yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan 

antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan 

tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat 

satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang 

                                                                 
8
 Ibid.  

9
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 2. 
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masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c.Seorang 

wanita yang tidak beragama Islam”.
10

 

Pada sisi yang lain aturan tersebut berbenturan dengan 

bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri”.
11

 Sementara dalam pembuktian asal-usul 

anak pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: 1) Asal-Usul 

seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 

yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, 2) 

Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak 

ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan 

tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan 

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

memenuhi syarat.
12

 

Dalam perkara tersebut terdapat konflik norma 

(antinomy normen) antara undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

                                                                 
10

 Ibid., 334. 
11

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
12

 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 17. 
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Perlindungan Anak. Dalam penyelesaian konflik norma 

tersebut Hakim mengambil langkah praktis dengan beberapa 

metode yakni dengan pengingkaran (disavoral), penafsiran 

kembali (reinterpretation), pembatalan (invalidation) dan 

pembetulan (remedy).
13

 

Dari penetapan tersebut Peneliti berargumen bahwa 

penetapan tersebut tepat menurut hukum progresif jika 

dilihat dari karakteristik sebuah penetapan progresif, di 

antaranya: 1) Keberadaan hukum adalah untuk mengabdikan 

diri pada manusia; 2) Status law in the making pada hukum 

progresif membuat hukum menjadi tetap hidup dan tidak 

bersifat final; 3) Etika dan moralitas kemanusiaan melekat 

kuat pada hukum progresif. Pengabdian terhadap keadilan 

dan kemakmuran manusia berdasarkan perkembangan dan 

kebutuhan manusia akan direspon secara cepat.
14

 

Sementara dalam menetapkan sebuah hukum yang 

progresif tersebut terdapat beberapa karakteristik penemuan 

hukum progresif itu sendiri, diantaranya: 1) Penemuan 

hukum didasarkan atas apresiasi Hakim sendiri dengan 

dibimbing oleh pandangan atau pemikiranya secara mandiri, 

                                                                 
13

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum 

Progresif  Cet Ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 150.  
14

 Ibid., 46.  
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dengan berpijak pada pandangan bahwa  hukum itu ada 

untuk mengabdi kepada manusia; 2) Penemuan hukum yang 

didasarkan pada nilai-nilai hukum kebenaran, dan keadilan, 

serta juga etika dan moralitas; 3) Penemuan hukum yang 

mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan 

masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu 

masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

teknologi serta keadaan masyarakat.
15

 

Peneliti mengambil kasus tersebut karena sepanjang 

pencarian peneliti mengenai penetapan pengesahan asal-usul 

anak dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

Pengadilan Agama Ponorogo, hanya penetapan nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA.PO ini yang memuat kasus asal-usul 

anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri, sementara 

pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain, 

sedangkan pemohon II masih dalam masa iddah yang 

kemudian dalam amarnya dikabulkan oleh majelis hakim.
16

 

Hal tersebut kemudian membuat penulis tertarik untuk 

menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo  

Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut, dengan judul tesis 

                                                                 
15

 Ibid., 48.  
16

 http://sipp.pa-ponorogo.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.30 WIB. 

 

http://sipp.pa-ponorogo.go.id/
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“Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri 

Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO)”. 

B. Masalah dan Rumusanya 

1. Bagaimana metode penemuan hukum hakim terhadap 

dikabulkanya permohonan pengesahan asal-usul anak 

pasangan nikah siri dalam penetapan Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO? 

2. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap 

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo terhadap dikabulkanya permohonan 

pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri dalam 

penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis bagaimana metode penemuan hukum 

hakim terhadap penetapkan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. 

PO di Pengadilan  Agama Ponorogo. 

2. Untuk menganalisis progresifitas penetapan Hakim 

dalam perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di 

Pengadilan Agama Ponorogo dengan analisis hukum 

progresif Satjipto Raharjo. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi 

yang berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang 

penetapan hakim dalam penetapan Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan  Agama Ponorogo. 

2. Bentuk kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, 

terutama para Hakim yang memeriksa permohonan 

dengan pokok perkara yang sama, para Advokat dan 

masyarakat umum, bahwa setiap permohonan yang 

diajukan di Pengadilan tidak hanya ditetapkan ataupun 

diputus dengan mengedepankan unsur legal formal 

sebuah peraturan, namun mengedepankan keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukumnya. 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian terhadap problematika asal-usul anak telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang 

mempunyai kredibilitas dan perhatian dalam bidang hukum, 

Seperti yang dilakukan oleh Bambang Hadi Cahyono dalam 

skripsinya yang berjudul “Implikasi Putusan MK No 
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46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Diluar Nikah 

terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam Memeriksa Perkara”  Penelitian tersebut adalah jenis 

penelitian lapangan dengan tujuan untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana pemahaman Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo terhadap putusan MK NO. 46/PUU-

VII/2010 tentang status anak diluar nikah dan bagaimana 

implikasi putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010 tentang status 

anak diluar nikah tersebut dalam memeriksa perkara.
17

 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Bambang Hadi Cahyono ini dengan 

yang Penulis lakukan. Persamaanya adalah sama-sama 

meneliti status anak dalam penetapan Pengadilan, 

khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. Sementara 

perbedaanya dalam penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah mengenai penetapan dalam perkara asal-usul anak 

hasil dari pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang 

melakukan poligami dibawah tangan sementara istri masih 

dalam masa iddah yang diajukan penetapan pengesahan 

asal-usul anak di Pengadilan Agama Ponorogo 

                                                                 
17

 Bambang Hadi Cahyono, “Implikasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 

tentang Status Anak Diluar Nikah terhadap Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memeriksa Perkara”, pada 

etheses.iainponorogo.ac.id diakses pada 17 Februari 2020 pukul 08:53 WIB.  



12 
 

 
 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan 

menggunakan teori penemuan hukum serta hukum progresif 

dalam menganalisis penetapan Pengadilan Agama Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Selain itu juga ada Ahmad Yusuf Maulana dalam 

Skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat 

Hakim atas Penyelesaian Wali Adal karena Faktor Adat 

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

329/Pdt.P/2018/PA.PO)”. Penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan dengan pendekatan sosio legal yang 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana 

pandangan hakim terhadap ketidaksediaan wali untuk 

menikahkan karena faktor adat dan bagaimana analisis 

penetapan hakim terhadap wali yang tidak hadir karena adal 

dalam perkara tersebut.
18

 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf Maulana dengan yang 

penulis lakukan. Persamaanya adalah sama-sama meneliti 

                                                                 
18

 Ahmad Yusuf Maulana, “Analis Terhadap Pendapat Hakim atas 

Penyelesaian Wali Adal karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan 

Agama Ponorogo Nomor: 389/Pdt.P/8102/PA.PO)”, pada 

etheses.iainponorogo.ac.id diakses pada 17 Februari 2020 pukul 08:60 WIB.  

  



13 
 

 
 

produk pengadilan berupa penetapan, khususnya di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Sementara perbedaanya 

dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

mengenai penetapan dalam perkara asal-usul anak hasil dari 

pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan 

poligami di bawah tangan sementara istri masih dalam masa 

iddah yang menggunakan dengan pendekatan yuridis 

normatif, teori penemuan hukum serta hukum progresif 

dalam menganalisis penetapan Pengadilan Agama Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitroh 

Nur’aini Layly dalam tesisnya yang berjudul “Model 

Pembagian Harta bersama Perspektif Hukum Progresif 

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan 

Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”, 

Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kepustakaan 

(library reseach) menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung dan Pengadilan Agama Ponorogo tentang 

pembagian harta gono-gini untuk mejawab pertanyaan 

bagaimana interpretasi Majelis Hakim terhadap pasal-pasal 

yang digunakan dalam memutus perkara tersebut, analisis 
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perspektif hukum progresif terhadap putusan pengadilan  

tersebut dan tujuan hukum apa yang ingin dicapai dalam 

putusan pengadilan  tersebut.
19

 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Fitroh Nur’aini Layly dengan yang 

penulis lakukan. Persamaanya adalah sama-sama meneliti 

produk Pengadilan baik berupa putusan ataupun penetapan, 

khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis 

hukum progresif. Sementara pebedaanya dalam penelitian 

yang akan penulis lakukan adalah mengenai penetapan 

dalam perkara asal-usul anak hasil dari pernikahan yang 

dilakukan oleh pihak yang melakukan poligami dibawah 

tangan sementara istri masih dalam masa iddah yang 

diajukan penetapan pengesahan asal-usul anak di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Teori yang digunakan ditambah dengan 

teori penemuan hukum hakim dalam menganalisis 

                                                                 
19

 Fitroh Nur’aini Layly, “Model Pembagian Harta bersama Perspektif 

Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.PO dan Putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”, (Tesis Pascasarjana IAIN 

Ponorogo, 2017). 

 



15 
 

 
 

penetapan Pengadilan Agama Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. 

PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan 

penelitian tesis ini dibuat menjadi enam bab. Diharapkan 

laporan penelitian tesis ini sesuai dengan system penulisan 

ilmiah yang linier, sistematis, logis, komprehensif, serta 

mudah dipahami apa yang menjadi tujuan  dan maksud 

peneliti. 

Bab I (Pendahuluan), merupakan bab awal penelitian. 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan. 

Bab II (Tinjauan umum tentang penetapan asal-usul 

anak dan hukum progresif). Dalam bab ini berisi tentang 

pengertian anak, macam-macam anak menurut hukum, 

penetapan asal-usul anak, metode penemuan hukum hakim 

dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. 

Bab III (Metode penelitian).  Dalam bab ini berisi 

tentang metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber 

data, Teknik penggalian data, Teknik pengolahan data, dan 

Teknik Analisa data. 
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Bab IV (Metode penemuan hukum hakim terhadap 

permohonan pengesahan asal-usul anak pasangan nikah siri 

penetapan perkara nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di 

Pengadilan Agama Ponorogo). Dalam bab ini merupakan 

jawaban dari rumusan masalah pertama. Isi bab ini adalah 

data tentang penemuan hukum hakim dalam penetapan 

perkara nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Pembahasan dalam bab ini adalah 

mendeskripsikan apa metode penemuan hukum yang 

digunakan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

dikabulkanya permohonan pengesahan asal-usul anak 

pasangan nikah siri dalam penetapan nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Bab V (Analisis hukum progresif dalam pertimbangan 

hukum hakim dalam penetapan pengesahan asal-usul anak 

pasangan nikah siri penetapan nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. 

PO di Pengadilan Agama Ponorogo). Bab ini merupakan 

jawaban terhadap rumusan masalah kedua. Dalam bab ini 

berisi uraian data tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

penetapan pengesahan asal asal-usul anak pasangan nikah 

siri penetapan nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Pembahasan dalam bab ini dengan 

menjelaskan analisis hukum progresif dalam pertimbangan 
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hukum hakim terhadap penetapan pengesahan asal-usul 

anak pasangan nikah siri penetapan nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Bab VI (Penutup), berisi kesimpulan yang merupakan 

simpulan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini 

dan juga disertai saran-saran dari peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN 

ASAL-USUL ANAK DAN HUKUM PROGRESIF 

A. Pengertian Anak, Macam-Macam Anak Menurut 

Hukum dan Penetapan Asal Usul Anak 

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan 

yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum 

(netral) dan pengertianya akan berbeda jika ditinjau dari 

aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis 

misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, 

istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan 

sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.
1
 

Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI 

adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang 

sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir 

diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan 

yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li’an  oleh sang 

                                                                 
1
Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak 

Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Agustus, 2011), 111-112. 
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suami. Pengingkaran anak sah dapat pula dilakukan 

perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak di mana 

seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya 

yang sah (anak istilhaq).
2
 

 Anak luar nikah yaitu anak yang lahir dari seorang 

perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan sah 

dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pendapat lain 

dijelaskan pula bahwa anak di luar nikah itu merupakan 

anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Anak li’an  

tidak bisa bernasab kepada ayahnya secara hukum setelah 

adanya saling meli’an  antara suami istri dengan tuduhan 

yang jelas. Sementara anak diluar kawin adalah anak yang 

lahir dari hubungan seorang wanita dengan seorang laki-

laki, dan laki-laki tersebut dapat memberikan keturanan, 

sementara dalam hukum agama yang dianut maupun hukum 

positif ikatan perkawinan mereka tidaklah sah.
3
 

Anak dibagi menjadi tiga, yakni: 

1. Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat 

perkawinan yang sah adalah anak yang lahir akibat 

                                                                 
2
 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 

(Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 

154.  
3
 Lina Oktavia, “Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum 

Positif di Indonesia”, dalam http://repository.syekhnurjati.ac.id/2402/ 

diakses pada 27 Februari 2020 Pukul. 11:17 WIB. 

http://repository.syekhnurjati.ac.id/2402/
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perkawinan yang sah. Dari sini dilihat makna dari 

perkawinan yang sah sebagaimana bunyi UU No 1 tahun 

1974 tetang perkawinan, sah menurut agama masing-

masing agama (terpenuhi syarat materilnya) serta 

dicatatkan (terpenuhi syarat formilnya). 

2. Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat 

perkawinan yang sah menurut agama masing-masing 

agama (terpenuhi syarat materilnya) tapi tidak terpenuhi 

syarat formil contohnya: nikah siri.
4
 

3. Anak diluar perkawinan, tanpa ada perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (UUP), “Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
5
 

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua 

kemungkinan anak yang sah, yaitu:  

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 

sah;  

b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut.
6
  

                                                                 
4
 Siti Azizah, wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2019.   

5
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 14. 
6
 Ibid., 352. 
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Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah 

menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 

ayat 1 dan ayat 2 UUP).
7
 Selanjutnya, dalam penjelasan 

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan”. Mengenai 

pencatatan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 5 KHI, 

sebagai berikut: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan 

bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2) 

Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 

22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.
8
  

Anak sah hanya bisa dinasabkan kepada ayah dan 

keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang 

melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya. Sabda 

Nabi SAW:  

                                                                 
7
 Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum 

Positif”, dalam https://www.pa-ponorogo.go id pada 17 Februari 2020 

pukul 11:49 WIB.   
8
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 3.   

https://www.pa-ponorogo.go/


22 
 

 
 

 ان هللا، يارسول: فقال رجل قام: قال جده عن ابيه عن شعيب بن عمرو عن

ابنى، نافال  

 دعوةفى ال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجهليّة، فى بامه هرت عا

)داود أبو رواه( الحجر وللعاهر للفراش، الولد أمرالجهليّة، ذهب اإلسالم،  

Artinya: 

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia 

berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si 

fulan itu adalah anak saya, saya menzinai ibunya ketika 

masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak 

ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di 

masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami 

dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina 

adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).  

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu ‘Abdil Barr dalam 

kitabnya, “At Ta>mhid” (8/183) sebagaimana dikutip dalam 

fatwa MUI Nomor 00 Tahun 8108 menyatakan “Para Ulama 

telah sepakat, apabila terdapat seseorang laki-laki berzina 

dengan perempuan yang memiliki suami dan melahirkan 

anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki 

yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya 
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tersebut, dengan ketentuan ia tidak mengingkari anak yang 

lahir tersebut.”
9
 

 وجعل وسلم، عليه هللا صلى نبّها عن نقال ذلك على األمة وأجمعت"

 به حقّا ال لرجل فراش على يولد ولد كلّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 "اللعان حكم على بلعان ينفيه ان االّ  حال، كلّ  على

Artinya: 

“Ijma’ umat telah sepakat tentang hal itu dengan dasar hadis 

nabi Saw, dan rasul Saw menetapkan setiap anak yang lahir 

dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya 

(suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan 

li’an, maka hukumnya hukum li’an ”.   

Imam Ibnu Qudamah Juga menyampaikan dalam 

Kitabnya yang berjudul al-Mughni (9/123) sebagai berikut:   

يلحقه ال أنّه أخر دعاه فا رجل فراش على ولد اذا انّه على وأجمعوا  

Artinya: 

“Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari 

ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku 

(menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.” 

Apabila suami menyangkal atau mengingkari sahnya 

anak yang dilahirkan istrinya, dan ia dapat membuktikan 

                                                                 
9
 Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum 

Positif”, dalam https://www.pa-ponorogo.go id pada 17 Februari 2020 

pukul 11:49 WIB.   

https://www.pa-ponorogo.go/
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bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li’an  

maupun dengan bukti-bukti lainnya, dengan demikian suami 

tersebut diharuskan mengajukan gugatan pengingkaran anak 

pada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di 

pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya 

(berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan 

pengingkaran atau penyangkalan anak dari suami tersebut 

dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan 

akibat dari perzinaan. (vide: Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 

KHI).  

Gugatan pengingkaran atau penyangkaan anak 

diajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 

180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah 

putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui 

bahwa istrinya melahirkan  anak dan berada di tempat yang 

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada 

Pengadilan  Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah 

lampau waktu terebut tidak dapat diterima. (vide: Pasal 102 

KHI).
10

 

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukan 

adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. 

Demikianlah yang di yakini dalam fiqih sunni. Anak li’an  

                                                                 
10

 Ibid. 



25 
 

 
 

atau anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan saudara 

ibunya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para ulama, 

pengetahuan tentang nasab dan penentuanya  menjadi salah 

satu hak terpenting bagi anak, karena dengan adanya 

penentuan nasab tersebut akan berdampak terhadap masa 

depan dan kepribadian seorang anak. Penelusuran asal-usul 

anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam 

mengarungi masa depan dan kehidupanya di masyarakat. 

Demikian maka seorang anak harus tahu mengenai 

nasabnya.
11

 

Pembuktian asal-usul anak dapat dilakukan 

diantaranya dengan akta lahir. Bagi anak yang dilahirkan 

berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah 

sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan 

mengurusnya sebagaiamana prosedur dan persyaratan yang 

telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan 

ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan 

perlindungan yang sempurna berhubungan dengan “hifdlun 

nasl” (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum 

yang ada.  

                                                                 
11

 Khayyu Khalidah Hanum, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama 

Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, (Skripsi 

Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75.  
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Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan 

perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul 

anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun 

demikian tidak semua permohonan asal-usul anak dapat 

dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal-usul anak 

yang dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang 

dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. 

Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang 

tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.
12

 

 Dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia), setiap 

anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang 

sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan serta 

berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap 

warganya, sehingga tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah 

tetap anak dari kedua orangtuanya, terlepas apakah dia lahir 

dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum 

positif atau diluar perkawinan yang semacam itu.
13

  

Menurut kesepakatan para Ulama fiqh, anak yang 

dilahirkan berdasarkan ikatan pernikahan sah, maka bisa 

                                                                 
12

 Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum 

Positif”, dalam https://www.pa-ponorogo.go id pada 17 Februari 2020 

pukul 11:49 WIB. 
13

 M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang 

Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai 

Perlindungan Hak Asasi Anak”, Jurnal HAM, 8 (Juli, 2017), 72.  
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dinasabkan kepada suami dan perempuan yang 

melahirkanya. Dijelaskan pula dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam 

wa Adillatuh yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili bahwa di 

dalam suatu kasus pernikahan, pernikahan yang sah ataupun 

fasid menjadi salah satu sebab guna menentukan nasab.
14

 

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

menentukan nasab seorang anak yang lahir berdasarkan 

ikatan  pernikahan yang sah, diantaranya:  

1) Suami tersebut menurut kesepakatan ulama empat 

madzab merupakan orang yang sudah akil baligh dan 

mampu menghamili si istri.  

 2) Anak yang lahir tersebut menurut ulama Hanafiyah 

berjarak tidak kurang dari enam bulan dari waktu 

dilangsungkanya pernikahan.  

3) Setelah terjadinya akad nikah antara suami istri tersebut 

telah minimal satu kali bertemu.  

Sementara ulama menetapkan tiga syarat untuk 

menentukan nasab dari anak yang lahir dari pernikahan 

fasid, yaitu:  

                                                                 
14

 Khayyu Khalidah Hanum, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama 

Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, (Skripsi 

Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75. 
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1) Suami tersebut merupakan orang yang mungkin dan 

mampu menyebabkan si istri hamil, artinya suami 

tersebut tidak mengidap penyakit yang membuatnya 

tidak bisa membuahi si istri dan telah akil baligh.  

2) Telah benar-benar terjadi jima’ atau hubungan badan 

antara suami istri yang bersangkutan.  

3) Setelah akad nikah fasid terjadi anak tersebut lahir, 

sementara jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan 

dari hari akad nikah fasid tersebut dilangsungkan, maka 

anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami si 

perempuan tadi.
15

  

Pembuktian asal-usul anak menurut Pasal 55 UU 

Perkawinan dan Pasal 103  Kompilasi yang isinya sama:  

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan 

akta kelahiran atau alat bukti lainnya.  

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam 

ayat (1) tidak ada, maka pengadilan Agama dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 

setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan 

bukti-bukti yang sah.  

3. Atas dasar yang ketetapan Pengadilan Agama tersebut 

ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada 
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dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut 

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan. 

Akta kelahiran dibuktikan dengan didahului 

pembuktian keabsahan perkawinan orang tua anak. 

Perkawinan dikatakan sah apabila sudah terpenuhi segala 

macam syarat dan rukunya. Pasal 14 KHI rukun perkawinan 

terdiri atas terdapatnya calon mempelai lelaki, calon 

mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, 

dan ijab kabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, 

maka perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya, atau 

beberapa rukun dari kelima rukun tidak terpenuhi, maka 

perkawinan adalah tidak sah. Selanjutnya, dalam Pasal 2 

ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan”. Prosedur pemeriksaan 

penetapan asal-usul anak yang harus dibuktikan bukanlah 

benar atau tidaknya pengakuan itu, namun  adanya syarat 

pengakuan seperti yang telah diuraikan di atas. Jika syarat-

syarat yang telah ditetapkan sudah terpenuhi, maka 

pengakuan tersebut adalah sah. Namun jika salah satu syarat 

yang telah ditentukan tadi tidak terpenuhi, maka pengakuan 

tersebut tidaklah dianggap sah dan tidak dapat dibenarkan, 
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sehingga permohonan penetapan asal-usul anak yang 

dimohonkan pada Pengadilan akan ditolak.
16

 

Pernikahan yang sah ataupun yang fasid menjadi 

sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus 

sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam wa 

Adillatuh jilid 10 halaman 7265. Apabila sahnya sebuah 

perkawinan sudah dapat dibuktikan dengan jelas. 

Sebagaimana telah terpenuhi dengan adanya penghulu, saksi 

nikah, wali nikah, tanggal dan tempat pernikahan 

dilangsungkan, maka anak yang lahir itu dapat memperoleh 

pengesahan sebagai anak sah dengan telah diisbatkan 

terlebih dahulu mengenai pernikahan orang tuanya kepada 

pengadilan Agama, sehingga anak tersebut selain dapat 

memperoleh hubungan keperdataan dari ayah biologisnya 

juga dapat memperoleh hak nasab, hak perwalian, hak 

nafkah, dan hak waris.
17

 

Pernikahan siri dinyatakan sebagai pernikahan yang 

sah apabila pernikahan tersebut dapat dibuktikan pada 

sidang pengadilan bahwa pernikahan yang telah 

dilangsungkan tersebut sah menggunakan hukum Islam, 
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sehingga pernikahan siri yang demikian dinyatakan sah. 

Akibat hukum dari disahkanya pernikahan tersebut, secara 

langsung berdampak pada sah dan tidaknya seorang anak 

yang lahir dari hasil pernikahan siri tersebut. Anak yang 

lahir demikian bisa menjadi anak yang sah menurut hukum 

agama dan  negara. Selain dengan mengajukan pengesahan 

perkawinan atau itsbat nikah, perlindungan anak dalam hal 

statusnya sebagai anak yang sah atau tidak, bisa dilakukan 

dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal-usul 

anak. 
18

 

Pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan 

dengan menunjukkan akta kelahiran (Pasal 55 UU 

Perkawinan, Pasal 103 KHI). Apabila tidak bisa 

menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki akta kelahiran, 

maka dengan demikian perkara tersebut dapat dimintakan 

penetapan kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya 

Pengadilan Agama yang berwenang akan memeriksa asal-

usul anak dengan didasarkan pada alat bukti yang sah, 

seperti adanya saksi, bukti hasil tes DNA, pengakuan dari 

seorang ayah (Istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti 

lainnya. Pengadilan Agama akan memberikan putusan 

dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari 
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ayahnya yang dimaksud setelah terbukti dan meyakinkan 

siapa ayah dari anak tersebut. Sedangkan jika anak tersebut 

tidak terbukti karena kurangnya cukup bukti untuk  

memberikan penetapan siapa ayah dari anak tersebut, maka 

pengadilanakan memberikan penetapan bahwa anak tersebut 

adalah anak seorang ibu dan hanya bernasab pada ibu dan 

keluarga ibunya.
19

 

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 ayat (3) UU 

Perkawinan jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta peraturan 

lainnya tentang pencatatan sipil, sehingga dengan 

berdasarkan penetapan pengadilan Agama    mengenai asal-

usul anak, Kantor Catatan Sipil (KCS) mencatatnya dalam 

Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang bersangkutan 

diberikan kutipannya. Apabila anak tersebut sebelumnya 

sudah diterbitkan akta lahir, maka Kantor Catatan Sipil 

membuat membuat catatan pada kutipan akta kelahiran, 

mengenai asal-usul anak setelah adanya penetapan dari 

pengadilan Agama.
20

 

Selama belum terbukti secara pasti mengenai adanya 

hubungan darah diantara seorang anak dan ayah 
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biologisnya, maka mengenai hak keperdataan anak di luar 

perkawinan itu, tidak bisa didapatkan begitu saja. Tindakan 

yang dapat dilakukan secara hukum adalah melalui 

pembuktian di pengadilan berdasarkan pada Iptek (ilmu 

pengetahuan dan tehnologi), misalnya tes DNA 

(Deocyribonucleic Acid) atau dengan pengajuan alat bukti 

lain yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti berbentuk 

pengakuan. Demikian, pada kasus anak luar kawin memiliki 

peluang untuk diperiksa di pengadilanyang berwenang 

melalui permohonan penetapan “asal-usul anak”. Jika hakim 

mengeluarkan penetapan pengabulan permohonan 

penetapan asal-usul anak tersebut, maka nantinya secara 

yuridis anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya secara 

penuh, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak 

mendapatkan biaya pendidikan, hak mendapatkan 

penasaban kepada ayah, hak menjadi ahli waris, serta hak 

menjadi perwalian nikah jika pada saat lahir anaknya 

berjenis kelamin perempuan. Apabila hasil tes (DNA) 

terbukti bahwa benar anak tersebut memiliki hubungan 

darah, namun jika dilihat latar belakang perkawinan 

pemohon dilangsungkan sebagaimana kasus dimaksud 

dalam putusan MK, atau perkawinan siri atau poligami liar, 

dengan demikian akan diberlakukan ketentuan baru pasal 43 
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ayat (1) UU No 1 tahun 1974 sebagaimana yang 

dikehendaki oleh putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
21

 

Status perkawinan poligami tersebut menurut KHI, 

meskipun dilarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 

UUP, terkecuali yang mendapatkan izin dari pengadilan, 

namun jika perkawinan yang terjadi telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) undang-

undang Nomor 0 Tahun 0974 “Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”, hukum agama yang 

dimaksud bagi orang Islam di Indonesia tidak lain adalah 

Hukum Islam yang termuat pada Pasal 14 KHI mengenai 

rukun dan syarat perkawinan, serta tidak adanya larangan 

syara’ untuk dilangsungkanya sebuah perkawinan maka 

harus dianggap sah secara hukum. Perkawinan secara 

poligami seperti ini dipandang sebagai perkawinan yang 

tidak berkekuatan hukum sebagaimana bunyi Pasal 56 ayat 

(3) Kompilasi Hukum Islam. Karena dipandang tidak 

berkekuatan hukum maka otomatis setiap hubungan yang 

ditimbulkan akibat dari perkawinan tersebut hanya terbatas  

pada adanya hubungan perdata saja, bukan mengenai hak 

untuk mendapatkan nasab, mendapatkan kewarisan dan 
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sebagai wali dari ayah biologisnya. Menanggapi pendapat 

demikian, Putusan MK yang merupakan salah satu norma 

hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia 

mengenai adanya hubungan keperdataan antara anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan dan ayah biologisnya, maka 

putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap berlaku secara 

umum baik terhadap anak yang lahir dari akibat hubungan 

perzinaan, sebagai dampak dari adanya perkawinan 

monogami meskipun dilakukan tanpa adanya pencatatan 

atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah 

tangan atau sebagai dampak dari perkawinan poligami tanpa 

adanya izin Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan 

poligami di bawah tangan. Demikian berakibat timbulnya 

hak dan kewajiban secara hukum secara timbal balik 

diantara kedua belah pihak.
22

 

B. Metode Penemuan Hukum Hakim 

Penemuan hukum harus dilakukan dengan 

menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan 

perundang-undangan karena setelah disadari peraturan 

perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap.
23
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 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Universitas 
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Terdapat beberapa pendapat dalam pembagian metode 

penemuan hukum yang mendasarkan pada pandangan 

masing-masing.
24

 

Penemuan hukum menjadi proses yang bisa dikatakan 

sangat kompleks, hal ini pada dasarnya dilakukan oleh 

hakim dengan memulai proses pemeriksaan perkara 

kemudian menggali perkara sampai pada titik akhir yang 

berupa penjatuhan putusan. Proses yang dilalui hakim 

tersebutlah yang merupakan serangkaian proses yang tidak 

bisa dipisahkan satu dengan yang lainya. Suatu penemuan 

hukum merupakan rentetan pembuktian peristiwa konkret 

untuk selanjutnya dicari dasar hukum yang sesuai dengan 

peristiwa atau kasus yang ada.
25

 

Dalam melakukan penemuan hukum terdapat 

beberapa metode. Pertama metode interpretasi hukum atau 

penafsiran hukum diterapkan apabila sudah terdapat aturan 

hukum atau perundang-undangan yang mengaturnya, namun 

aturan hukum atau perundang-undangan kurang jelas atau 

bahkan tidak jelas, selanjutnya metode argumentasi 

diterapkan apabila tidak ada aturan hukum yang 
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mengaturnya ataupun aturan hukum atau perundang-

undanganya tidaklah lengkap, sedangkan metode eksposisi  

atau lebih sering dikenal dengan metode kontruksi hukum 

diterapkan apabila peristiwa konkret yang terjadi tidak 

dijumpai aturan perundang-undanganya, selanjutnya 

penemuan hukumnya dilakukan dengan membentuk suatu 

pengertian hukum.
26

 

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan 

undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada 

kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan 

dalam hal peraturanya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk 

dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung  

arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, 

norma yang kabur (vage normen), konflik antar norma 

hukum (antinomy normen) dan ketidakpastian dari suatu 

peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks 

peraturan perundang-undanganya pun masih tetap 

berpegang pada bunyi teks tersebut.
27

 

Sementara dalam menghadapi konflik antar norma 

hukum (antinomi normen), maka berlakulah asas preferensi 

atau asas penyelesaian konflik, yaitu: 
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1. Lex posterior derogate legi priori, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang ada kemudian mengalahkan 

peraturan perundang-undangan yang umum; 

2. Lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengalahkan 

peraturan perundang-undangan yang umum; 

3. Lex superior derogate legi inferiori, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

dibawahnya.
28

 

Pada saat menerapkan asas-asas tersebut, ditemukan 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu; 

2. Adakah ketentuan hukum positif yang justru 

melemahkan asas-asas itu; 

3. Apabila asas-asas tersebut diterapkan apakah nantinya 

aturan hukum yang digunakan menjadi batal demi 

hukum. 

Dalam menghadapai keadaan tersebut, didapatkan 

langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut, 

diantaranya dengan pengingkaran (disavowal), penafsiran 
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kembali (reenterpretation), pembatalan (invalidation), dan 

pembetulan (remedy).
29

 

Sebagaimana yang terjadi dalam praktik peradilan 

juga dihadapkan pada adanya konflik atau antinomi yang 

terjadi diantara undang-undang dengan undang-undang 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo 

sebagai berikut: 

a. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang 

lama dengan undang-undang baru dengan tidak mencabut 

undang-undang lama; 

b. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang 

yang tingkatanya berbeda; 

c. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang 

dengan penetapan atau putusan hakim di Pengadilan; 

d. Antinomi atau konflik yang terjadi antara undang-undang 

dengan hukum adat atau hukum kebiasaan; 

Hakim selanjutnya dalam meghadapi suatu konflik 

selalu dihadapkan dengan kenyataan untuk bersikap jeli 

dalam melihat perkembangan dan persoalan yang terjadi di 

masyarakat harus selalu bertanya pada hati nuraninya 

sebelum memutus sebuah perkara. Sebagaimana 

disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim 
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dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara 

dimungkinkan berhadapan dengan konflik antar unsur 

kepastian (rechtsscherkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), 

dan keadilan (gerechtigkeit) dalam hukum.
30

 

Sebagaimana dikemukakan bahwa pembentuk 

undang-undang sesuai dengan sistem penemuan hukum di 

Indonesia tidak memprioritaskan hakim dalam penemuan 

hukumnya dapat menerapkan satu diantara metode 

interpretasi/penafsiran atau juga kontruksi tertentu. Hakim 

dalam hal ini memiliki kebebasan untuk menerapkan 

metode yang tepat, entah dengan interpretasi atau kontruksi 

hukum. Hakim dalam hal ini bersikap otonom dalam 

menentukan pilihanya. Bahkan dalam putusan pengadilan 

pun, hakim tidak pernah menegaskan argumentasi atau 

alasan penggunaan metode interpretasi atau kontruksi 

hukum tersebut secara campur aduk atau lebih dari satu 

jenis interpretasi atau kontruksi hukum.
31

 

Ketepatan penggunaan metode interpretasi atau 

kontruksi hukum tentu sangat berpengaruh terhadap putusan 

hakim. Hakim harus benar-benar adil dan cermat serta 
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berpengetahuan luas dan kedepan dalam menerapkan pilihan 

metode penemuan hukum yang akan digunakan. Dalam 

menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa hukum yang 

dimintakan putusan kepadanya, Hakim harus 

memaksimalkan kemampuan berpikirnya agar putusan yang 

dijatuhkanya nanti benar-benar adil. Dengan demikian 

putusan Hakim akan berkeadilan dan bermanfaat untuk 

masyarakatnya.
32

  

Ketepatan dalam pemilihan metode penemuan hukum 

oleh hakim, dapat dilakukan dengan memahaminya, yakni 

dengan mengetahui perbedaan antara jenisnya, sebagai 

berikut: 

a. Metode penafsiran, yakni: 

1) Metode penafsiran subsumtif, yaitu hakim harus 

menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus 

in konkreto, dengan belum memasuki taraf 

penggunaan penalaran logis. 

2) Metode penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan 

undang-undang berdasarkan kata-kata yang ada di 

dalamnya menurut kaedah bahasa atau hukum tata 

bahasa. 
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3) Metode penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan 

undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan 

sistem perundang-undangan. Jadi perundang-

undangan keseluruhanya didalam negara dianggap 

sebagai suatu sistem yang utuh. 

4) Metode penafsiran historis, yang dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu:  

a) Penafsiran dimaksud pembuat undang-undang 

ketika undang-undang itu dibentuk dulu, yakni 

dengan memahami maksud dari dibuatnya 

perundang-undangan itu. 

b) Penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode 

penafsiran yang ingin memahami undang-undang 

dalam konteks seluruh sejarah hukum. 

5) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu 

penafsiran dengan menetapkan kandungan makna 

undang-undang dengan berdasar pada tujuan 

kemasyarakatan. Pada metode ini sebenarnya undang-

undang yang masih berlaku dirasakan sudah tidak 

seuai lagi entah karena sudah usang, sehingga sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan jamanya, selanjutnya 

dengan penafsiran teleologis/sosiologis ini suatu 

aturan dapat diterapkan pada suatu peristiwa atau 
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kebutuhan masa sekarang, dengan tidak menghiraukan 

pada waktu diundangkanya dikenal atau tidaknya 

perundang-undanganan tersebut.
33

 

6) Metode penafsiran secara komparatif yaitu metode 

dengan cara membandingkan antara sistem-sistem 

hukum yang ada. Metode ini utamanya digunakan 

pada hukum mengenai hubungan perjanjian 

internasional. 

7) Metode penafsiran secara futuristis yaitu metode 

dengan cara menjelaskan undang-undang yang 

sekarang masih berlaku (ius constitutum) dengan 

berdasar pada undang-undang yang belum 

berkekuatan hukum (ius constituen dum). 

8) Metode penafsiran restriktif adalah metode yang 

sifatnya membatasi, misalnya secara gramatikal. 

9) Metode penafsiran secara ekstentif yaitu metode 

dengan cara membuat pemaknaan atau penafsiran 

melebihi dari batas penafsiran gramatikalnya.
34

 

b. Metode penemuan hukum dengan kontruksi 

                                                                 
33

 Bambang Teguh Handoyo, “Metode Penemuan Hukum oleh Hakim”, 

Hukum dan Dinamika Masyarakat, 14 (April, 2017), 145-148 dalam 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/632/606 diakses 

pada 28 Februari 2020 pukul 11:55 WB.   
34
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Konsep penemuan hukum oleh hakim, dipelopori 

oleh paul Scholten, di mana ia mengemukakan: 

1) Hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak 

boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang 

mengubahnya. 

2) Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan 

persoalan kekosongan dalam hukum, di mana 

kekosongan, di mana kekosongan hukum ada dua 

macam: 

a) Kekosongan hukum itu sendiri; 

b) Kekosongan dalam perundang-undangan.
35

 

Adanya metode penemuan hukum hakim yang 

digali dalam suatu putusan, diharapkan dapat dipahami 

bahwa dalam sebuah putusan, hakim tidak hanya sekedar 

untuk menyelesaikan perkara pihak yang berperkara, 

lebih dari itu yakni mencakup suatu kaidah yang bisa 

menjadi rujukan para hakim yang lain untuk memutuskan 

kasus yang sejenis. Dalam konsideran sebuah putusan 

kaidah hukum tersebut dikenal dengan istilah ratio 

decidendi. Menurut Fockema Andreae ratio decidendi 

memiliki arti sebagai pemilihan serta penerapan aturan 

hukum yang memiliki hubungan dengan peristiwa hukum 

                                                                 
35
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yang terjadi, dan hal tersebut menjadi dasar yang menjadi 

pilihan hakim.
36

 

Langkah pertama pada saat melakukan penemuan 

hukumnya, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk 

memastikan kebenaran suatu peristiwa hukumnya, 

sehingga diperlukan pengecekan terhadap alat bukti 

sebagai pembuktianya. Dalam perkara perdata alat bukti 

sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/ Pasal 

284 Rbg/Pasal 164 HIR dapat berupa bukti tertulis, saksi-

saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan yang 

terkahir adalah adanya bukti berupa sumpah.
37

  

Langkah kedua yakni mengkualifikasi, hakim 

mengkualifisir peristiwa yang terjadi, termasuk hubungan 

hukumnya. Mengkualifisir dapat diartikan proses 

pengelompokan atau penggolongan peristiwa konkret 

dalam kelompok peristiwa hukum.
38

 

Selanjutnya langkah terakhir adalah 

mengkonstituir, hakim menetapkan hukumnya terhadap 

peristiwa konkret yang terjadi dengan memberikan 

putusan yang adil kepada para pihak. Sebagaimana 

                                                                 
36

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum 

Progresif, 150. 
37

 Ibid., 54-55. 
38

 Ibid., 55. 
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pendapat Sir Alfred Denning, hakim dalam memutuskan 

suatu perkara harus adil dengan didasarkan pada 

semangat keadilan.
39

 

C. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo 

Munculnya Sadjipto Rahardjo menawarkan gagasan 

hukum baru yaitu cara berhukum dengan hukum progresif. 

Gagasan hukum progresif sangat menarik karena hukum 

progresif menggugat hukum modern yang selama ini 

dijalankan di Indonesia ternyata memiliki banyak 

kekurangan. Hukum progresif yang memiliki semangat 

pembebasan menggugat hukum modern yang membatasi 

manusia dan hukum, pembebasan ini berupa pembebasan 

dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan 

linear.
40

 

Kehadiran hukum progresif tersebut menyadarkan 

negeri ini dari kekurangan cara berhukum. Menurut hukum 

progresif hukum tidaklah dijalankan sekedar menurut hitam 

putih dari peraturan (according to the letter), melainkan 

dengan menggali semangat dan maknanya dengan lebih 

dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau 

                                                                 
39

 Ibid., 56.  
40

 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2009), vi. 
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hukum. Hukum hendaknya dijalankan dengan kecerdasan 

spiritual. Menjalankan hukum untuk mencari jalan 

memberikan kesejahterakan kepada bangsa.
41

 

Kata progresif sendiri berasal dari Bahasa Inggris 

yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. 

Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat 

maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. 

Progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, 

happening or developing steadily (menyokong ke arah yang 

baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang 

mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, 

meningkat.
42

 

Satjipto Raharjo menggagas teori hukum progresif 

tersebut dengan pandangan bahwa hukum ditugaskan untuk 

melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum 

tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, 

yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan 

dan kemuliaan manusia.
43

 Dalam paradigma hukum 
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 Ibid. 
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 Reza Rahmat Yamani, “Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang 

Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di  Indonesia”, 

(Skripsi Strata Satu UIN Alauddin Makassar, 2016), 16.    
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 M. Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang 
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progresif, Satjipto Raharjo menyerukan bahwa hukum tidak 

ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu 

untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemuliaan manusia. Hukum harus kembali pada makna 

filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia 

bukan sebaliknya. Hukum progresif sebagaimana filosofinya 

yakni menjalankan  hukum yang ideal dan berkeadilan.
44

 

 Hukum progresif juga berpandangan untuk  

meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau 

rechtdogmatiek. Faktor manusia menurut hukum progresif 

lebih menentukan dari pada peraturan hukum yang berpijak 

pada peraturan dan perilaku. Faktor manusia menjadi 

penentu dalam memahami hukum karena akan membawa 

pada pemikiran yang mengarah pada proses membentuk jati 

dirinya.
45

 Hukum progresif, sebagaimana 

interessenjurisprudenz tidak menafikan peraturan seperti 

pada aliran Freirechtslehre. Namun hukum progresif juga 

tidak mematok peraturan sebagai harga mati seperti legisme 

                                                                 
44

 Ibid., 74.  
45

 Emma Dysmala, “Pemikiran Menuju Hukum Progresif”, Jurnal Wawasan 

Hukum, 27 (September, 2012), 531. 
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atau analytical jurisprudence yang hanya berkutat pada 

proses logis formal.
46

 

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif adalah 

hukum yang bersifat membebaskan dari kungkungan masif 

hukum modern model liberalis-kapitalistik dan semua hal 

serta kekakuan hukum menjadikan manusia sebagai budak 

hukum.
47

 Proses perubahan pada hukum progresif terletak 

pada kreativitas pelaku hukum, sehingga tidak lagi berpusat 

pada peraturan. Perubahan hukum progresif dapat dilakukan 

dengan memberikan  makna yang kreatif terhadap peraturan 

yang ada, tanpa harus menunggu peraturan tersebut berubah 

(changing the law). Buruknya peraturan tidak menjadi 

penghalang untuk menegakkan keadilan bagi rakyat,  karena 

para pelaku hukum progresif dapat menginterpretasikan 

peraturan secara baru setiap kali dihadapkan pada masalah 

yang membutuhkan keadilan.
48

  

Selain pandangan-pandangan diatas apabila diterapkan 

dalam suatu putusan/penetapan, hukum progresif juga 

memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik sebuah 

                                                                 
46

 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas 

Ruang dan Generasi,  214.  
47

 Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, Justitia Et Pax 

Jurnal Ilmu Hukum, 32 (Juni, 2016), 43.   
48

 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas 

Ruang dan Generasi, 212-213.  
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penetapan progresif, diantaranya: 1) Hukum ada untuk 

mengabdi kepada manusia; 2) Hukum selalu berada pada 

status law in the making dan akan tetap hidup karena hukum 

tidak pernah bersifat final; 3) Etika dan moralitas 

kemanusiaan yang memberikan respon terhadap 

perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada 

keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian 

terhadap manusia selalu melekat dalam hukum progresif.
49

 

Sejalan dengan hal tersebut Sidharta menyimpulkan, 

bahwa terdapat postulat-postulat yang menjadi kata kunci 

pada pemikiran hukum progresif: 

1. Hukum progresif untuk manusia, bukan  manusia untuk 

hukum. Maka, apabila terdapat masalah dengan hukum, 

hukumlah diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa 

masuk dalam skema hukum. Pada dasarnya manusia 

dilahirkan dengan fitrah untuk menjadi baik, sehingga 

sifat yang ada ini bisa dijadikan dasar sebagai modal 

untuk membangun cara berhukum dalam lingkup 

kehidupanya. Aturan hukum bukanlah segala-galanya, 

tetapi merupakan sebuah alat yang  membantu manusia 

guna mewujudkan kehidupan yang damai. Hukum 

                                                                 
49

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum 

Progresif, 46.   
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progresif itu harus berpihak pada keadilan dan rakyat. 

Keadilan harus ditempatkan pada tempat yang lebih 

tinggi dari pada peraturan yang dibuat manusia. Penegak 

hukum harus mempunyai keberanian untuk melakukan 

terobosan agar tidak bersikap keras dan kaku dalam 

menerapkan teks peraturan. 

2. Sebagaimana pandangan orang timur yang selalu 

mengutamakan kebahagian dalam setiap tujuan hukum, 

maka hukum progresif diciptakan dengan tujuan untuk 

mengantarkan manusia ke gerbang kebahagiaan dan 

kesejahteraan.  

3. Hukum bukanlah suatu lembaga yang bersifat final, 

sehingga tidak ada upaya lain, tetapi kebaikanya 

ditentukan dari kemampuan hukum untuk memberikan 

kebahagiaan dan mengabdikan dirinya kepada manusia, 

demikian hukum progresif sesuai sifatnya yang selalu 

dalam proses untuk terus menjadi.  

4. Sebagai dasar hukum yang baik, hukum progresif selalu 

menekankan untuk hidup baik, dengan adanya dasar atau 

landasan hukum yang berkualitas yang tercipta dari 

perilaku bangsa itu sendiri.  

5. Hukum progresif memiliki tipe responsif, dengan tipe 

yang dimilikinya maka ia akan menolak kekuatan anti 
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gugat hukum yang kaku dan tidak bisa diganggu gugat. 

Hukum akan dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar 

bunyi teks hukum itu sendiri.  

6. Hukum progresif mendorong peran publik. Hukum 

berkemampuan terbatas, sehingga mempercayakan 

segalanya kepada hukum bisa menjadi suatu tindakan 

yang keliru dan bahkan tidak realistis. Demikian maka 

hukum progresif selalu berusaha mendorong keterlibatan 

peran publik.  

7. Negara hukum yang bertujuan untuk terus melakukan 

pembangunan negara hukum dan memiliki kultur untuk 

selalu membahagiakan rakyat dengan berdasar pada 

nurani.   

8. Kebenaran makna yang ingin diwujudkan oleh hukum 

progresif dilakukan dengan kecerdasan spiritual yang 

penerapanya tidak dibatasi. Hukum progresif dijalankan 

dengan kecerdasan spiritual, sementara kecerdasan 

spiritual itu sendiri tidak hanya sekedar bersifat 

kontekstual dan dibatasi teks, namun lebih dari itu yakni 

terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui usaha 

pencarian makna.  

9. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan 

membebaskan. Hukum progresif menolak sikap status 
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quo dan submisif yang menyebabkan kemandekan dan 

tidak berani melakukan perubahan serta menganggap 

doktrin sebagai sesuatu yang mutlak tidak dapat 

diganggu gugat.
50

 

Selanjutnya selain pandangan dan karakteristik yang 

ada pada hukum progresif, terdapat pula konsep 

progresivisme yang mencakup beberapa konsep, yakni: 1) 

Manusia pada dasarnya bersifat baik, dengan demikian 

hukum progresif bertugas untuk terus mendorong agar 

potensi baik yang dimiliki manusia tersebut mampu 

berkembang serta menjadikan hukum yang ada 

memaksimalkan fungsinya untuk memberikan 

kesejahteraan; 2) Adanya moralitas dalam hukum progresif 

bertujuan untuk mencapai keadilan, kebahagiaan dan 

kesejahteraan manusia. Konsep hukum yang demikianlah 

yang diharapkan mampu memberikan respon terhadap 

perubahan yang  ada di masyarakat. Dengan kepekaan itu, 

ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum 

progresif berani merespon untuk membebaskan dan 
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melindungi serta menjaga manusia dari situasi buruk berupa 

berdominasinya hukum liberal; 3) Hukum progresif 

menolak keadaan status quo, keadaan yang menimbulkan 

dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan 

rakyat. Hal tersebut menjadikan hukum progresif semakin 

berani untuk mengubah keadaan status quo dengan 

pemikiran yang kreatif serta aksi-aksi yang tepat. Sikap 

berani untuk melakukan rule breaking terhadap hukum 

positif karena sudah terbukti tidak berpihak kepada rakyat 

atau juga sebuah tindakan rule making dalam mengatasi 

kekosongan dan kekurangan  hukum apabila dibutuhkan 

untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan.
51

  

Demikian hukum progresif pada akhirnya mendorong 

lahirnya Penegak hukum yang berhati nurani yang 

mengetahui kebenaran sejati, melakukan penegakan hukum 

meskipun dengan risiko. Mungkin ini juga dapat disebut 

sebagai sebuah progresivitas. Selain sebagai individu dan 

persona, bagi hukum progresif manusia juga berarti 

masyarakat, kolektivitas dalam konteks sosial, dan bersifat 

sosiologis. Ada teori yang menyatakan, bahwa individu 

                                                                 
51

 Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk 
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(Januari, 2018), 36-38. 



55 
 

 
 

bahkan persona lebur dalam kolektivitas atau masyarakat 

yang dijadikan sebagai subjek tunggal dan berubah.
52

 

                                                                 
52
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Pendekatan 

Dalam pembahasan tesis ini peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, dengan jenis 

penelitian kepustakaan (library reseach), selanjutnya 

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni 

pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau  data sekunder sebagai bahan dasar  yang 

akan diteliti, dengan cara melakukan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
1
 Penelitian ini secara deduktif 

analitik menganalisis penetapan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO dan pasal-pasal 

yang terdapat pada aturan perundang-undangan serta 

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam memberikan penetapan dengan dukungan hasil 

wawancara kepada hakim yang memberikan penetapan pada 

perkara tersebut.
2
 

                                                                 
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu 

Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14. 
2
 Zainudi Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 

105.  
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B. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data 

merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran 

utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.
3
 

Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu 

sumber data primer (primary data) dan data sekunder 

(secondary data). 

a) Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan 

digunakan menjadi data ajuan utama dalam penelitian 

yaitu berupa penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO 

di Pengadilan Agama Ponorogo, Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

b) Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung terkait 

perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO berupa buku-

buku yang membahas mengenai masalah yang diteliti dan 

juga hasil wawancara terhadap para hakim yang 

                                                                 
3
 Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, Metodologi penelitian Kualitatif 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117. 
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memberikan penetapan perkara Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut. 

C. Teknik Penggalian Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 

penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus 

terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data 

yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik 

pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan 

data meliputi: 

1. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data 

berupa berkas perkara dan penetapan di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Selain itu dengan mengaji dan 

menelaah atas dokumen yang berupa penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam permohonan 

penetapan pengesahan asal-usul anak, kemudian 

membaca dan menulis hasil kajian kedalam bentuk karya 

tulis (tesis). 

2. Wawancara 
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Dalam penelitian ini penulis melakukan lakukan 

sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung dengan 

menginterview para hakim yang memeriksa dan 

memberikan penetapan terhadap perkara yang diajukan 

pada Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA.PO dengan susunan Majeis Hakim 

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H sebagai Ketua Majelis, 

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E sebagai Hakim anggota I dan 

Drs. H. Maryono, M.HI sebagai Hakim anggota II. 

D. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang 

telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian, keselarasan, dan 

keseragaman satuan kelompok data.  

b. Organizing yaitu meyusun dan mensistematiskan data-

data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah 

diencanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan 

masalah). 

c.  Analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. 



60 
 

 
 

Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang 

sejalan dengan rumusan masalah yang ada. 

E. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan Penulis dalam menyusun 

tesis ini adalah dengan metode deduktif yaitu metode 

penganalisaan data yang dimulai dari dalil, teori atau 

generalisasi yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan 

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan metode 

deskriptif analistik yaitu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antara 

fenomena yang diselidiki. 
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BAB IV 

METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM 

PROGRESIF TERHADAP PENETAPAN PENGESAHAN 

ASAL-USUL ANAK PASANGAN NIKAH SIRI DALAM 

PENETAPAN NOMOR: 359/Pdt.P/2018/PA.PO DI PA 

PONOROGO 

 

A. Penemuan Hukum Hakim Terhadap Penetapan 

Pengesahan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri 

Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO di 

Pengadilan Agama Ponorogo 

Dalam penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO 

tersebut para pemohon mengajukan alat bukti berupa: 

a. Alat bukti tertulis berupa: 

1) Foto kopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) atas nama pemohon I; 

2) Foto kopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) atas nama pemohon II; 

3) Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon I 

tertanggal 04 Oktober 2017; 

4) Foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon II 

tertanggal 10 Desember 2013; 
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5) Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama para 

pemohon tertanggal 20 November 2017.
1
 

b. Alat bukti saksi, yakni:  

1) Saksi I adik kandung pemohon II        

Pada saat pemeriksaan di persidangan saksi I 

memberikan keterangan bahwa saksi I mengetahui 

kronologi pernikahan siri antara para pemohon  yang 

mana pada saat dilangsungkan pernikahan siri 

Pemohon I statusnya Duda dan Pemohon II statusnya 

Janda, selain itu saksi I  juga mengetahui bahwa dari 

pernikahan siri antara para pemohon  tersebut 

dikaruniai seorang anak dan setelah itu Para 

pemohon  melakukan pernikahan secara resmi di 

hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Saksi II saudara ipar pemohon I 

Pada saat pemeriksaan di persidangan saksi II 

memberikan keterangan bahwa saksi II mengetahui 

kronologi pernikahan siri antara para pemohon  yang 

mana pada saat dilangsungkan pernikahan siri 

                                                                 
1
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
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pemohon I statusnya duda dan pemohon II statusnya 

janda, selain itu saksi II juga mengetahui bahwa dari 

pernikahan siri antara para pemohon tersebut 

dikaruniai seorang anak dan setelah itu para 

pemohon melakukan pernikahan secara resmi di 

hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. 

3)  Saksi III ayah kandung pemohon II        

Pada saat pemeriksaan di persidangan saksi III 

memberikan keterangan bahwa saksi III mengetahui 

kronologi pernikahan siri antara para pemohon  yang 

mana pada saat dilangsungkan pernikahan siri 

pemohon I statusnya duda dan pemohon II        

statusnya janda, selain itu saksi III  juga mengetahui 

bahwa dari pernikahan siri antara para pemohon  

tersebut dikaruniai seorang anak dan setelah itu para 

pemohon  melakukan pernikahan secara resmi di 

hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo.
2
 

Bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon 

pada pokok permasalahannya adalah memohon agar anak 

yang lahir dari perkawinan siri tersebut sebagai anak para 

                                                                 
2
 Ibid.   
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pemohon. Para pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti 

berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang masing-masing 

telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah serta menjadi yurisdiksi 

Pengadilan Agama Ponorogo.
3
 

Dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-

fakta sebagai berikut: 

a) Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara 

siri/menikah dibawah tangan secara syariat Islam pada 

tanggal 01 Februari 2014, dengan wali nikah ayah 

kandung pemohon II bernama ayah pemohon II, 

disaksikan oleh saksi nikah bernama saksi I para 

pemohon dan saksi II para pemohon dan mahar berupa 

uang Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) tunai; 

b) Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah 

lahir anak para pemohon yang bernama anak Kandung, 

lahir di Ponorogo tanggal 26 Desember 2015; 

c) Bahwa ketika itu perkawinan para pemohon belum 

dilakukan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama, Pemohon II masih dalam 

massa iddah dan pemohon I masih terikat dengan 

perkawinan yang lain; 

                                                                 
3
 Ibid.    
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d) Bahwa pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang 

dahulu bernama Sri Mulyani binti Kaslan, pada tanggal 

4 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Ponorogo dan 

pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang 

dahulu bernama Nur Wakit bin Paikat, pada tanggal 10 

Desember 2013 di Pengadilan Agama Ponorogo; 

e) Bahwa pada tanggal 02 November 2017 para pemohon 

telah menikah secara resmi dan dicatatkan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo; 

f) Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah 

tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan 

sama-sama beragama Islam; 

g) Bahwa selama para pemohon hidup berumah tangga, 

anak mereka bernama Anak Kandung, dipelihara 

dengan baik dan penuh tanggungjawab; 

h) Bahwa permohonan ini bertujuan agar anak yang 

bernama anak kandung ditetapkan sebagai anak 

pemohon  I dan pemohon II; 

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para 

pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2014 

telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum 

Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 KHI hanya saja 
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perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan 

Agama setempat, Pemohon I masih terikat dengan 

perkawinan yang lainya dan Pemohon II masih dalam masa 

iddah dengan suaminya terdahulu. 

Pernikahan yang demikian ini tidak termasuk 

perkawinan yang batal demi hukum sebgaimana ketentuan 

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, tetapi termasuk 

perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan 

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata sampai para 

pemohon menikah secara resmi pada tanggal 02 November 

2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Jambon Kabupatan Ponorogo, tidak ada 

pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan  di 

bawah tangan para pemohon  tanggal 01 Februari 2014 

tersebut.
4
 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah 

dilakukan perubahan menjadi UU  Nomor 35 Tahun 2014 

dinyatakan setiap anak memiliki hak untuk tahu siapakah 

orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama 

Anak kandung dilahirkan dalam perkawinan siri antara para 

                                                                 
4
 Ibid.   
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pemohon oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak 

untuk ditetapkan sebagai anak para pemohon; 

Sementara dalam pembuktian asal-usul anak pada 

Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa: 1) Akte kelahiran yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjadi bukti 

autentik dalam penentuan asal-usul seorang anak, 2) 

Pengadilan dapat memberikan penetapan tentang asal-usul 

seorang anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti 

berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat bila pada 

keterangan ayat (1) pasal, mengenai bukti akte kelahiran 

tersebut tidak ada.
5
 

Dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu 

mengemukakan dasar fiqhiyah yang tertulis pada Al-Fiqh 

al-Islam wa Adillatuh halaman 690 Jilid V yang artinya: 

“Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan yang sah 

menjadi sebab untuk dapat ditetapkanya  nasab  seorang 

anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-

nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu 

rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, 

yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-

cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak 
                                                                 
5
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentag Perlindungan Anak. 
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mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah 

dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan 

tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”6
 Hakim 

dalam menimbang dasar hukumya kemudian menjatuhkan 

amar penetapan yang pada pokoknya mengabulkan 

permohonan para pemohon untuk menetapkan anak yang 

lahir pada tanggal 26 Desember 2015 yang lahir dari 

pernikahan siri antara para pemohon tersebut sebagai anak 

para pemohon.
7
 

Dalam penemuan hukumnya, pertama-tama hakim 

dalam memberikan penetapan asal-usul anak akan meninjau 

bagaimana keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan 

oleh para pemohon pengesahan asal-usul anak dalam 

penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut. 

Pernikahan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat formil 

dan syarat materilnya. Jika laki-laki melakukan poligami 

tentu secara Islam diperbolehkan, namun secara 

administratif harus ada izin dari Pengadilan. Bagi wanita 

poliandri tidak boleh, sementara dalam masa iddahpun juga 

                                                                 
6
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
7
 Ibid. 
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tidak diperbolehkan. Hal tersebut tetap menjadi rambu-

rambu untuk memeriksa keabsahan sebuah perkawinan 

tersebut. Sementara untuk mengesahkan nikah siri maka 

bisa diajukan isbat nikah atau nikah ulang.
8
 

Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan para 

pemohon tentunya memiliki pertimbangan sendiri, dalam 

sebuah penetapan atau putusan harus memenuhi unsur 

sebuah tujuan hukum. Penetapan yang ideal adalah yang 

terpenuhi semua unsur tujuan hukumya, namun dalam 

banyak kasus Hakim harus memilih antara keadilan, 

kemanfatan dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang 

paling baik, sehingga Hakim memandang dari kasus 

perkasus, kasus perkasus beda menyikapinya.
9
 

Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan 

tersebut lebih kepada karena pertimbanganya adalah masa 

depan anak, dan laki-laki sendiri diperbolehkan melakukan 

poligami, jika dilakukan isbat nikah pernikahan yang seperti 

ini tidak bisa dilakukan isbat nikah, tetapi karena demi masa 

depan anak maka bisa anak tersebut ditetapkan sebgai anak 

                                                                 
8
 Siti Azizah, wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2019.     

9
 Ibid. 
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dari si A dan B karena terpenuhi syarat dan rukunya (syarat 

materil).
10

  

Tahap kedua adalah mengkualifisir yaitu 

menggolongkan atau mengelompokkan peristiwa hukum 

terhadap suatu peristiwa konkret yang terjadi. Dalam 

penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut yang 

merupakan permohonan asal-usul anak adalah masuk dalam 

bidang perkawinan. Selanjutnya tahap terakhir adalah 

mengkonstituir atau menjatuhkan penetapan. Dalam 

penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO tersebut Majelis 

Hakim kemudian menjatuhkan penetapan yang bunyi 

amarnya mengabulkan permohonan para pemohon untuk 

menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri 

antara pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah 

para pemohon.
11

 

 

 

 

                                                                 
10

 Ibid. 
11

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
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F. Analisis Metode Penemuan Hukum Hakim terhadap 

Penetapan Pengesahan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah 

Siri dalam Penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

Metode penemuan hukum adalah seringkaian proses 

yang dilakukan dengan diawali dengan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Hakim, dilanjutkan dengan menggali perkara 

dan yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Proses tersebut 

tidak dapat dipisahkan karena merupakan serangkaian yang 

utuh untuk nantinya dapat dijatuhkan sebuah putusan. 

Penemuan hukum dilakukan dengan pembuktian terhadap 

peristiwa konkret yang terjadi untuk selanjutnya 

diketemukan aturan atau hukumnya.
12

 

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang 

akan diterapkan. Kemudian menafsirkanya untuk 

menentuan/menemukan suatu bentuk perilaku yang 

tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula 

kandungan maknanya guna menetapkan penerapanya, dan 

menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan 

apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna 

penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui 

                                                                 
12

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum 

Progresif, 54. 
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penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat 

terjadi  juga penemuan hukum.
13

 

Dalam penemuan hukumnya, langkah pertama hakim 

akan mengkonstatir atau melihat untuk memastikan 

kebenaran suatu peristiwa hukumnya, sehingga diperlukan 

pengecekan terhadap alat bukti sebagai pembuktianya.
14

 

Langkah kedua yakni hakim akan mengkualifisir peristiwa 

yang terjadi, termasuk hubungan hukumnya.
15

 Dalam 

penetapan Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut yang 

merupakan permohonan pengesahan asal-usul anak adalah 

masuk dalam bidang perkawinan. Selanjutnya langkah 

terakhir adalah mengkonstituir, hakim menetapkan 

hukumnya terhadap peristiwa konkret yang terjadi dengan 

memberikan putusan yang adil kepada para pihak.
16

 

Hakim akan memberikan ketetapan hukum terhadap 

peristiwa yang terjadi, jika aturanya sudah ada dan jelas 

adanya maka hakim hanya akan menerapkanya dengan 

menyesuaikan pada peristiwa yang terjadi. Namun, dalam 

hal aturanya sudah ada, namun tidaklah cukup jelas agar 

dapat diterapkan dalam peristiwa yang terjadi karena 

                                                                 
13

 Ibid., 23.  
14

 Ibid., 54-55. 
15

 Ibid., 55. 
16

 Ibid., 56.  
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memiliki arti yang membutuhkan penguaraian atau 

pemecahan makna, berupa adanya makna ganda dan vage 

normen (norma yang kabur), terjadi antinomy normen atau 

konflik norma hukum dan adanya ketidakajekan dari  

peraturan, atau apabila peraturanya tidak mengaturnya atau 

tidak jelas adanya, sehingga terjadi recht vacuum atau 

kekosongan aturan hukum, atau juga wet vacumm yakni 

kosongnya undang-undang, dengan demikian hakim 

memutuskan perkara dengan mendasarkan pada metode 

penemuan hukum yang sudah ada.
17

 

Di dalam memutuskan suatu perkara yang 

dihadapkan dengan konflik antar norma (antinomy normen) 

dan secara proporsional harus mengandung tiga asas 3 

(tiga) unsur yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
18

 

Karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan sosial 

menimbulkan antinomi, sehingga hakim harus memilih 

salah satu asas hukum dalam menghadapi antinomi 

tersebut.
19

 Diantara langkah yang dapat digunakan hakim 

diantarnya dengan pengingkaran (disavowal), penafsiran 

                                                                 
17

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum 

Progresif , 56.  
18

 Ach. Tahir, “Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi”, 

Supremasi Hukum, 1 (Juni, 2012),  143.    
19

 Ibid. 153.  



74 
 

 
 

kembali (reinterpretation), pembatalan (invalidation), dan 

pembetulan (remedy).
20

 

Dalam penetapan permohonan asal-usul anak tersebut 

metode penemuan hukum yang digunakan adalah yang 

sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case). 

Sebagaimana yang di uangkapkan Siti Azizah “Dalam hal 

mengabulkan permohonan para pemohon  tentunya hakim 

memiliki pertimbangan sendiri, dalam sebuah penetapan 

atau putusan harus memenuhi unsur sebuah tujuan hukum. 

Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi semua unsur 

tujuan hukumya, namun dalam banyak kasus Hakim harus 

memilih antara keadilan, kemanfatan dan kepastian 

hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga hakim 

memandang dari kasus perkasus, kasus perkasus beda 

menyikapinya.”
21

 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa 

pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem penemuan 

hukum di Indonesia tidak memprioritaskan hakim dalam 

penemuan hukumnya memakai salah satu dari beberapa 

metode penemuan hukum yakni interpretasi atau kontruksi 

pada aturan hukum. Hakim bebas menentukan metode yang 

                                                                 
20

 Rifai. 150. 
21

 Ibid. 
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tepat dan bersikap otonom dalam menentukan pilihanya. 

Dalam putusanyapun, hakim dalam putusan atau penetaanya 

tidak pernah secara tegas menjelaskan alasan atau 

argumentasi dalam penggunaan metode penemuan hukum 

baik menggunakan interpretasi maupun kontruksi hukum 

tersebut secara campur aduk atau lebih dari satu jenis 

interpretasi atau kontruksi hukum.
22

 

Sebagaimana penjelasan diatas, dalam kasus 

permohonan asal-usul anak tersebut, Peneliti berargumen 

bahwa hakim dalam menghadapi kasus tersebut telah 

melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode 

interpretasi hukum. Hal ini dilakukan karena dalam kasus 

tersebut sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni  

Pasal 103 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
23

 Terdapat 

beberapa metode interpretasi yang diterapkan dalam kasus 

diatas, diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi 

teleologis/sosiologis dan interpretasi gramatikal.  

Pertama adalah interpretasi sistematis yakni, 

interpretasi dengan memahami keterkaitan suatu jenis aturan 

                                                                 
22

 Ibid., 91-92.  
23

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB.  
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dengan aturan lainya, seperti pada perkara tersebut bahwa 

untuk mengetahui hak seorang anak sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak harus melihat bagaimana pernikahan orang tuanya 

yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan sehingga peraturan keseluruhan di dalam suatu 

negara harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh. 

Interpretasi yang digunakan hakim selanjutnya adalah 

interpretasi gramatikal yang biasanya dalam penggunaanya 

hakim melakukanya bersamaan dengan interpretasi logis 

dengan penalaran hukum agar bisa diterapkan pada teks 

yang kurang jelas atau kabur. Hakim memaknai UU Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara untuk bisa 

dikabulkan permohonan tersebut harus diperiksa mengenai 

keabsahan perkawinan para pemohon terlebih dahulu, 

mengenai masalah perkawinan juga sudah diatur dalam UU 

Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi UU Nomor 16 

tahun 2019 tentang Perkawinan dan mengenai masalah hak 

anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Kedua peraturan diatas yakni UU Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dan undang-undang Nomor 23 tahun 
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2002 tentang Perlindungan Anak tersebut belum jelas untuk 

diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi, karena 

terdapat konflik antara norma hukum (antinomy normen), 

sementara dalam menginterpretasikanya masih tetap 

berpegang pada bunyi teks peraturan perundang-

undanganya. Dalam mengadapi hal tersebut hakim 

melakukan langkah dengan berpedoman pada asas 

preferensi hukum: Lex posterior derogate legi priori, Lex 

specialis derogate legi generali, dan Lex superior derogate 

legi inferiori.
24

 

Hakim menelusuri terlebih dahulu mengenai 

keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh para 

pemohon, seperti yang diungkapkan Siti Azizah 

“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi 

syarat materil dan syarat formilnya. Jika laki-laki poligami 

secara Islam diperbolehkan, namun secara administrasi 

harus ada izin dari Pengadilan. Bagi wanita poliandri tidak 

boleh, sementara dalam masa iddahpun juga tidak 

diperbolehkan. Hal tersebut tetap menjadi rambu-rambu 

untuk memeriksa keabsahan sebuah perkawinan tersebut.”25
 

                                                                 
24

 Rifai., 90.  
25

  Siti Azizah, wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2019.    
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Untuk mengesahkan nikah siri maka bisa diajukan 

isbat nikah atau nikah ulang. Untuk perkara asal-usul anak 

dipelajari terlebih dahulu bagaimana keabsahan pernikahan 

orang tuanya. Karena pertimbanganya adalah masa depan 

anak, dan laki-laki sendiri diperbolehkan melakukan 

poligami, jika dilakukan isbat nikah pernikahan yang seperti 

ini (pernikahan siri dalam perkara Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO) tidak bisa dilakukan isbat nikah, 

tetapi karena demi masa depan anak maka bisa anak tersebut 

ditetapkan sebagai anak dari si A dan B karena terpenuhi 

syarat dan rukunya (syarat materil).
26

  

Nikah siri sekarang dikenal sebagai akad nikah yang 

tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Rukun 

nikahnya lengkap, ada wali, dua orang saksi, mempelai 

lelaki dan mempelai wanita, tetapi pernikahan ini tidak 

diregistrasi di KUA.
27

  

Hakim kemudian melakukan reinterpretation atau 

penafsiran kembali terhadap Perundang-undangan tersebut 

untuk menghadapi konflik norma yang terjadi, karena 

                                                                 
 26 Ibid.    
27

 M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, Jurnal Al-

‘Adalah, 10 (Juli, 2011), 125.  
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undang-undang tersebut sama kuat.
28

 Hakim selanjutnya 

mengambil langkah dengan melakukan pengingkaran 

(disavowal) terhadap Pasal 70 KHI. Hakim berargumen 

bahwa perkara tersebut bukan termasuk kedalam ketentuan 

Pasal 70 KHI namun temasuk dalam Pasal 71 KHI yakni 

perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak 

ada yang mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut 

dianggap sah.
29

 

Selanjutnya adalah intepretasi teleologis/sosiologis 

yakni, interpretasi terhadap tujuan pembuatan perundang-

undangan dengan apa yang sejatinya ingin dicapai oleh 

masyarakat. Dalam perkara tersebut diatas, Hakim 

memberikan makna terhadap tujuan dari dibentuknya UU 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tujuanya 

tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran 

masyarakat.  

Setelah dilakukan interpretasi dapat ditarik benang 

merah dari kasus tersebut bahwa keberadaan UU Nomor 1 

                                                                 
28

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalm Perspektif Hukum 

Progresif , 90.  
29

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
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tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa dimaknai secara 

sempit, tetapi hendaklah dilihat dari tujuan aturan hukum 

yang dibentuk, yakni untuk mewujudkan keadilan dan 

kemakmuran masyarakat, sehingga dalam kasus ini hakim 

lebih mendahulukan masa depan anak dan hak-hak anak 

daripada sekedar memenuhi formalitas yang tunduk pada 

kekakuan teks undang-undang. 

Dalam penetapan perkara tersebut, hakim kemudian 

mengambil Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh halaman 690 Jilid 

V yang artinya: “Pernikahan, baik yang fasid maupun 

pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkanya  

nasab  seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar 

dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun 

pernikahan itu rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan 

secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga 

dengan cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) 

dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka 

dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang 

dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”30
 

Fiqih tersebut sebagai sumber hukum yang dijadikan 

dasar dikabulkanya permohonan tersebut yang 
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 Ibid. 
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mengedepankan masa depan anak dari para pihak. Jika 

Peneliti melihat akan lebih besar mafsadatnya apabila 

permohonan tesebut ditolak atau tidak dikabulkan, apalagi 

para pemohon  saat ini sudah mencatatkan pernikahanya di 

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jambon dan telah 

hidup rukun sampai pada saat permohonan diajukan ke 

Pengadilan Agama Ponorogo. 
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BAB V 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP 

PENETAPAN PENGESAHAN ASAL-USUL ANAK 

PASANGAN NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO PENETAPAN NOMOR: 

359/Pdt.P/2018/PA.PO 

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Asal-

Usul Anak Pasangan Nikah Siri Penetapan Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA.PO di Pengadilan Agama    Ponorogo 

Penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam 

perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO tersebut tentunya 

telah dilakukan beberapa pertimbangan tentang hukumnya 

untuk selanjutnya dijatuhkan penetapan dengan mengambil 

Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh halaman 690 Jilid V yang 

artinya: “Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan 

yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkanya nasab  

seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan 

nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan 

itu rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan secara 

adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan 

cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak 

mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah 



 

 
 

dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan 

tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”1
  

Dalam menimbang dasar hukumnya Majelis Hakim 

mendasarkan pada Pasal-Pasal berikut: 

a. Pasal 14 KHI yang berbunyi sebagai berikut: 

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

a) calon suami, 

b) calon isteri, 

c) wali nikah, 

d) Dua orang saksi, 

e) Ijab dan kabul.”
2
 

b. Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 yang diperbarui 

menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

Ayat (1) 

“Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa 

orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu 

                                                                 
1
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 
2
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 

327.  



 

 
 

susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya 

silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang 

tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan 

diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat 

patuh dan menghormati orang tuanya.”
3
 

c. Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 103 

1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akta kelahiran atau alat bukti lainya; 

2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainya tersebut 

dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama 

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul 

seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang 

teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; 

3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut 

ayat (2), maka istansi Pencatat Kelahiran yang ada 

dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut 

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan.
4
 

                                                                 
3
 Ibid. 

4
 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 

353. 



 

 
 

d. Pasal 89 ayat (1) UU No. 07 tahun 1989 yang 

diperbarui menjadi UU No. 03 tahun 2006 jo UU No. 

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 89 

(1)Dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan 

kepada penggugat atau pemohon . 

(2) Dalam penetapan atau putusan akhir maka biaya 

perkara penetapan atau putusan akan diperhitungkan 

Pengadilan dalam penetapan atau putusan akhir.
5
 

e. Pasal 49 UU No. 07 tahun 1989 jo UU No. 03 tahun 

2006 jo UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 49 

(1)Pengadilan Agama memiliki bertugas serta 

wewenang untuk  memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 

beragama Islam pada tingkat pertama di antaranya:  

 a. Bidang perkawinan;  

 b. Bidang kewarisan, wasiat, dan hibah, yang 

berdasar hukum Islam;  

 c. Bidang wakaf dan shadaqah.  

                                                                 
5
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  



 

 
 

(2)Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur 

dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku.  

(3)Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan bagi siapa 

saja yang berhak menjadi ahli waris, penentuan 

mengenai harta bagian masing-masing ahli waris, 

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 

tersebut.
6
 

f. Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Jilid V hlm 690 

g.  Tidak termasuk Pasal 70 KHI yang berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB XI 

Pasal 70 

Perkawinan batal apabila: 

a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak 

berhak melakukan akad nikah karena sudah 

mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu 

dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. 

b) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah 

dili’anya. 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.   



 

 
 

c) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah 

dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas 

istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang 

kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria 

tersebut telah habis masa iddahnya. 

d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang 

mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan 

sampai derajat tertentu yang menghalangi 

perkawinan menurut Pasal 8 undang-undang Nomor 

1 tahun 1974, yaitu: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 

ke bawah atau keatas; 

2) Berhubungan darah dalam garis keturanan 

menyamping yaitu antara saudara, antara seorang 

dengan saudara orang tua, dan antara seorang 

dengan saudara neneknya. 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 

menantu dan ibu atau ayah tiri. 

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, 

anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau 

paman sesusuan. 

e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri atau isteri-isterinya. 



 

 
 

h.  Termasuk Pasal 71 KHI yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 71 

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan Agama; 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian 

diketahui masih menjadi istri pria lain yang 

mafqud; 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 

iddah dari suami lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur 

perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 

7 undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 

1974; 

e. perkawinan dilanngsungkan tanpa wali atau 

dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”
7
 

Pengambilan sumber fiqh yakni Fiqh Al-Islami Wa 

Adilatuhu Jilid V halaman 690 dikarenakan dalam 

pernikahan siri tersebut dilakukan ketika Pemohon II masih 

dalam masa iddah sebagaimana diatur mengenai adanya 
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masa tunggu pada Pasal 11 undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 jo Pasal 153 ayat 2 KHI serta perkawinan yang batal 

sebagaimana Pasal 70 KHI, sehingga pernikahan tersebut 

adalah pernikahan yang dapat dibatalkan sebagaimana pada 

Pasal 71 tentang Perkawinan untuk menjamin berlakunya 

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8
 

B. Analisis Hukum Progresif dalam Pertimbangan Hukum 

Hakim dalam Penetapan Pengesahan Asal-Usul Anak 

Pasangan Nikah Siri Penetapan Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA.PO di Pengadilan Agama    

Ponorogo. 

Secara normatif, hukum selalu dipandang dinyatakan 

berlaku umum untuk siapa, kapan saja dan dimana saja, dan 

senantiasa tidak secara sengaja untuk membeda-bedakan 

subjek hukumnya.
9
 Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah 

suatu skema yang final (finite scheme), namun terus 

bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. 

Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui 

                                                                 
8
 Ibid. 

9
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap 

Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2012), 14.  



 

 
 

upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya 

kebenaran dalam menggapai keadilan.
10

 

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak  

menjadi dasar untuk menentukan hubugan seorang anak 

dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai 

nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul 

anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan 

yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya. Para ulama 

bersepakat bahwa anak yang dili’an  atau anak zina hanya 

bisa dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya, dengan 

demikian penentuan nasab menjadi hak terpenting  bagi 

seorang anak, karena nantinya akan berdampak terhadap 

kepribadian dan masa depanya.
11

 

Seperti yang diteliti peneliti dalam permohonan 

penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama    

Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO, yakni terdapat 

permasalahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, 

dimana pemohon I/suami masih terikat pernikahan sah 

dengan perempuan lain, sehingga pemohon I melakukan 
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 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: PT. Kompas 

Media Nusantara, 2010). VII. 
11

 Khayyu Khalidah Hanum, Pendapat Hakim Pengadilan Agama 

Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak, Skripsi 

Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), 75.  



 

 
 

poligami di bawah tangan, sementara Pemohon II/istri masih 

dalam masa iddah setelah bercerai dengan suami sahnya. 

Hakim dalam memeriksa perkara yang seperti ini, benar-

benar harus memiliki pertimbangan hukum yang 

berkeadilan sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya juga 

akan sesuai dengan rasa keadilan. Mengenai permohonan 

penetapan asal-usul anak sendiri diatur dalam Pasal 103  

KHI. 

Sementara sesuai ketentuan yang berlaku pernikahan 

yang demikian hendaknya diajukan istbat nikah terlebih 

dahulu kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum suami 

istri yang bersangkutan. Namun yang terjadi disini, untuk 

diajukan istbat nikah hal tersebut terkendala karena para 

pemohon menikah ulang dan mencatatkan pernikahanya 

pada  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo, dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah dari 

KUA Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut. 

Sehingga untuk mengabulkan permohonan istbat nikah para 

pemohon tidaklah berdasar hukum. Prosedur yang benar 

adalah dengan cara mengistbatkan pernikahan siri yang 

telah dilakukan para pemohon, baru kemudian 

mencatatkanya kepada KUA setempat.  



 

 
 

Dalam permasalahan tersebut asal-usul anak tidak bisa 

dibuktikan dengan akta lahir karena anak tersebut lahir pada 

saat kedua orang tua kandungnya belum mencatatkan 

pernikahanya ke Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini 

KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Para pemohon 

merasa kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum 

agar anaknya berstatus sebagai anak yang sah meskipun 

setelah anak itu lahir para pemohon  melakukan nikah ulang 

dan mencatatkanya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA 

Kecamatan Jambon. Selanjutnya dalam permohonanya para 

pemohon meninta agar anak yang lahir tersebut dapat 

ditetapkan sebagai anak sah para pemohon agar anak 

tersebut secara administratif juga dapat dicatatkan sebagai 

anggota keluarga dalam kartu keluarga yang dimiliki.  

Hakim menghadapi perkara tersebut tidak tekstual 

dengan serta-merta menyatakan bahwa Pemohon I telah 

melakukan poligami secara terselebung atau illegal tanpa 

adanya izin dari Pengadilan kemudian memberikan 

penolakan terhadap permohonan para pemohon tersebut, hal 

tersebut terjadi karena pada saat dilangsungkan perkawinan 

dengan pemohon II, pemohon I tidak mengajukan izin 

poligami terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama 

Ponorogo, sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 UU nomor 



 

 
 

1 tahun 1974 yang mengatur tentang ketentuan  yang 

bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami 

yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari 

Pengadilan, dan Pasal 5 UU nomor 1 tahun 1974 berkaitan 

dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang 

akan mengajukan poligami.  Perkawinan yang demikian ini 

tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 UU nomor 1 tahun 

1974 yang mengatur tentang larangan dilangsungkanya 

pernikahan, apabila seseorang masih terikat pernikahan sah 

dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 

(2) UU nomor 1 tahun 1974.
12

  

Sementara mengenai masa iddah pemohon II. Hakim 

bisa saja menyatakan bahwa perkawinan tersebut tentunya 

telah melanggar Pasal 11 undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 jo Pasal 153 ayat 2 KHI yang mengatur mengenai 

adanya masa tunggu serta adanya larangan untuk menikah 

apabila calon istri masih dalam masa iddah sebagaimana 

pada Pasal 40 KHI. Namun dalam hal ini hakim 

memberikan pertimbangan hukum dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keabsahan perkawinan yang 

dilakukan para pemohon, karena sudah terpenuhi rukunya, 
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 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), 2. 



 

 
 

maka pernikahan tersebut dianggap sah sebagaimana 

ketentuan Pasal 14 KHI yang mengatur mengenai rukun 

pernikahan.
13

 

Mengenai adanya ketentuan yang dilanggar 

sebagaimana bunyi Pasal 40 KHI, hakim berargumen 

dengan mengambil dasar hukum pada Pasal 71 KHI yang 

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila terjadi poligami tanpa adanya izin Pengadilan dan 

perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah. 

Hakim melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap pasal-

pasal yang ada, pada situasi dan kondisi yang tepat dan pada 

saat mengaktualisasikan hukum. Aturan hukum yang belum 

sempurna tidak akan menjadi penghalang untuk 

mewujudkan keadilan. Sehingga pemaknaan terhadap Pasal 

yang dilakukan bukan untuk menyimpangi atau 

mempermudah hukum, namun untuk menciptakan keadilan 

sebagaimana tujuan dari hukum progresif. Di sini hakim 

tidak hanya menjadi corong undang-undang, Hakim beralih 

dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain guna mencapai 

suatu keadilan sebagaimana tujuan hukum progresif.  

Jika dilihat dalam KHI masih terdapat adanya ketidak 

konsistensian Pasal, hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam 
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Pasal 40 KHI dijelaskan adanya larangan dilangsungkanya 

perkawinan dalam keadaan seseorang masih terikat 

perkawinan dengan orang lain dan juga bagi perempuan 

yang masih dalam masa iddah, tentunya hal tersebut adalah 

bentuk larangan, sementara dalam Pasal 71 KHI 

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila terjadi poligami tanpa adanya izin Pengadilan dan 

perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah. 

Kata “dapat dibatalkan” bukan berarti batal demi hukum. 

Sehingga pada satu sisi Pasal 40 KHI melarang namun di 

sisi yang lain bersebrangan dengan bunyi Pasal 71 KHI. 

Hakim selanjutnya mengambil kesimpulan bahwa perkara 

tersebut bukanlah termasuk kedalam ketentuan Pasal 70 

KHI yang menyatakan perkawinan batal demi hukum, 

namun temasuk dalam Pasal 71 KHI yakni perkawinan yang 

dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada yang 

mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut dianggap 

sah.
14

 

Dalam penetapanya hakim kemudian mengabulkan 

permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak 
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA.PO,” dalam 

putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 28 September 2019, 

Pukul 20.42 WIB. 



 

 
 

yang lahir dari pernikahan siri para pemohon tersebut 

sebagai anak sah para pemohon. Setelah dilakukan 

pemeriksaan terhadap keabsahan perkawinan para pemohon, 

sementara mengenai status anak sendiri, telah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya, sehingga anak para pemohon 

digolongkan menjadi anak hasil pernikahan yang sah secara 

agama (terpenuhi syarat materilnya), hanya saja tidak 

dicatatkan (tidak terpenuhi syarat formilnya). Artinya anak 

tersebut bukanlah anak hasil zina. Dalam Pasal 75 KHI 

huruf (b) juga dijelaskan mengenai ketentuan pembatalan 

perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang terjadi. 

Selanjutnya mengenai hak-hak anak yang dijadikan 

dasar hakim dalam menetapkan permohonan tesebut 

sebagaimana tecantum dalam Pasal 7 ayat (1) undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

yang diperbarui menjadi undang-undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. Karena pertimbanganya 

adalah masa depan anak, dan laki-laki sendiri diperbolehkan 

melakukan poligami, namun jika dilakukan istbat nikah 

pernikahan yang seperti ini tidak bisa dilakukan istbat 

nikah, tetapi karena demi masa depan anak maka bisa anak 



 

 
 

tersebut ditetapkan sebagai anak dari si A dan B karena 

terpenuhi syarat dan rukun nikahnya (syarat materil).
15

 

Majelis hakim dalam perkara ini mengambil Al-Fiqh 

al-Islam Wa Adillatuh halaman 690 Jilid V, sebagai dasar 

dikabulkanya permohonan penetapan asal-usul anak dari 

pasangan nikah siri dalam perkara Nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut. Hal tersebut tidak 

bertentangan, sebagaimana dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam 

wa Adillatuh halaman 7265 jilid 10 menyebutkan 

pernikahan yang fasid atau pernikahan yang sah menjadi 

dasar untuk bisa ditetapkan nasab seorang anak di dalam 

suatu perkara. Jika bukti-bukti telah terjadinya sebuah 

perkawinan sudah jelas dengan terpenuhinya unsur 

penghulu, saksi nikah, wali nikah, tanggal dan tempat 

pernikahan dilangsungkan. Maka dengan jalan 

mengistbatkan pernikahan orang tuanya kepada Pengadilan 

Agama, anak tersebut dapat memperoleh pengesahan 

menjadi anak sah. Dari adanya pengesahan tersebut maka 

akan berdampak pula pada terjalinya hubungan keperdataan, 
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nasab, perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologis si 

anak tersebut.
16

 

Kemudian untuk mencapai asas hukum yang 

mengandung unsur-unsur dalam sebuah putusan, 

nampaknya hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan 

mengenai adanya Konvensi Hak Anak (Convention on The 

Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum 

PBB pada tanggal 20 November 1898 dan telah diratifikasi 

oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden 

Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan telah 

diadopsi dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa prinsip 

dasar hak-hak anak adalah nondiskriminasi, kepentingan 

yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembanganya dan penghargaan terhadap partisipasi 

anak.
17

 Hakim berusaha untuk memberikan kepentingan 

yang terbaik untuk anak, sehingga hakim berusaha 

menjatuhkan putusan yang terbaik untuk anak, yang 

bertujuan untuk arah ke depan. 
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Proses perubahan bagi hukum progresif tidak hanya 

terpusat pada aturan saja, namun ditunjukkan dengan adanya 

kekreatifitasan para pelaku dalam bidang hukum pada 

situasi dan kondisi yang tepat pada saat mengaktualisasi 

hukum. Aturan hukum yang belum sempurna bahkan yang 

buruk sekalipun tidak akan menjadi penghalang bagi pelaku 

hukum progresif ini dalam mewujudkan keadilan bagi para 

seluruh rakyat pencari keadilan. Mereka bisa 

menginterpretasikan peraturan secara update tanpa harus 

menunggu perubahan pada peraturan yang ada changing the 

law, setiap kali dibenturkan dengan permasalahan hukum.
18

 

Apapun juga yang terjadi dan dihadapi, hukum tidak 

dapat berhenti dan menolak untuk bekerja, semata-mata 

berdasarkan alasan, bahwa ia tidak dipersiapkan untuk itu. 

Dalam situasi seperti itu, mau tidak mau akan memasuki 

ranah berhukum yang luar biasa. Apabila cara-cara biasa 

atau normal disebut sebagai rule making, maka cara luar 

biasa ini disebut rule breaking atau mematahkan dan 

menerobos hukum yang ada.
19

  

Menurut Peneliti, hal tersebut termasuk dalam 

penetapan yang progresif karena Hakim telah menggali 
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sumber hukum yang ada kemudian memaknai hukum tidak 

dengan tekstual, namun menggali maknanya yang lebih 

dalam dan memberikan penetapan ke arah kemajuan 

progress. Dalam penetapan tersebut Hakim lebih memilih 

untuk mendahulukan aspek kemanfaatan daripada aspek 

yang lainya dalam sebuah penetapan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Siti Azizah “Penetapan yang ideal adalah 

yang terpenuhi keadilan, kemanfatan dan kepastian 

hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga hakim 

memandang dari kasus perkasus, kasus perkasus beda 

menyikapinya.” 

Selain itu menurut peneliti, penetapan tersebut juga 

memenuhi karakteristik sebuah penetapan progresif, 

diantaranya:  

1) Hukum ada untuk mengabdi kepada manusia, terlihat dari 

bunyi teks undang-undang pada setiap Pasalnya, yang 

kemudian ditafsirkan oleh hakim, Hakim tidak merubah 

teks tapi memaknainya dengan lebih dalam.  

2) Hukum progresif selalu pada status law in the making, 

dengan demikian selama manusia masih ada, keberadaan 

hukum progresif akan selalu menata kehidupan, karena ia 

tidak bersifat final sehingga akan tetap hidup dan terus 

berbenah. Dari kekakuan bunyi undang-undang tersebut 



 

 
 

hakim kemudian melengkapi dengan mengambil fiqih 

sebagai sumber rujukan, sehingga langkah yang diambil 

hakim ini tidak hanya sekedar menetapkan hukum tanpa 

dasar, tetapi mengambil dasar hukum untuk mencapai 

penetapan yang berkeadilan. 

 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan 

moralitas kemanusiaan yang sangat  kuat, yang akan 

memberikan respon terhadap perkembangan dan 

kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, 

kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap 

manusia pada umumnya.
20

 Demikian dengan penetapan 

hakim yang tidak memberikan penolakan pada 

permohonan tersebut, hakim sudah memberikan respon 

terhadap kebutuhan manusia mengabdi pada keadilan, 

kesejahteraan, kemakmuran demi kemaslahatan yang 

lebih besar di masa mendatang. 

Selanjutnya jika dianalisis menurut karakteristik dari 

hukum progresif sebagaimana yang di ungkapkan Sidharta 

mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hukum progresif untuk manusia, bukan  manusia untuk 

hukum. Maka, apabila terdapat masalah dengan hukum, 
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hukumlah diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa 

masuk dalam skema hukum. Pada dasarnya manusia 

dilahirkan dengan fitrah untuk menjadi baik, sehingga 

sifat yang ada ini bisa dijadikan dasar sebagai modal 

untuk membangun cara berhukum dalam lingkup 

kehidupanya. Aturan hukum bukanlah segala-galanya, 

tetapi merupakan sebuah alat yang membantu manusia 

guna mewujudkan kehidupan yang damai. Demikian pula 

dalam permohonan asal-usul anak yang diajukan pada 

Pengadilan Agama Ponorogo diatas, jika hanya melihat 

pada tekstualisasi undang-undang maka dapat dilihat 

pernikahan siri yang dilakukan para pemohon tersebut 

tentunya telah melanggar peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, ini berarti manusia yang dipaksa-paksa 

untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, namun 

karena hukum itu untuk manusia dengan 

mempertimbangkan manfaat yang jauh lebih besar dalam 

hal ini untuk masa depan anak, maka Majelis Hakim 

kemudian mengabulkan permohonan pemohon; 

2. Hukum progresif itu harus berpihak pada keadilan dan 

rakyat. Keadilan harus ditempatkan pada tempat yang 

lebih tinggi daripada peraturan yang dibuat manusia. 

Penegak hukum harus mempunyai keberanian untuk 



 

 
 

melakukan terobosan agar tidak bersikap keras dan kaku 

dalam menerapkan teks peraturan. Dalam permohonan 

penetapan asal-usul anak diatas, Majelis Hakim 

kemudian mengambil sumber fiqih untuk menetapkan 

dikabulkanya permohonan tersebut. Hakim tetap 

mendudukkan keadilan diatas peraturan, meskipun tidak 

secara ekstrim mengesampingkan bunyi teks undang-

undang seperti halnya aliran Freirechtslehre; 

3. Sebagaimana pandangan orang timur yang selalu 

mengutamakan kebahagian dalam setiap tujuan hukum, 

maka hukum progresif diciptakan dengan tujuan untuk 

mengantarkan manusia ke gerbang kebahagiaan dan 

kesejahteraan. Dalam penetapan asal-usul anak diatas 

hakim bertujuan untuk mensejahterakan dan 

mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, bisa dilihat 

jika saja permohonan tersebut ditolak, maka bagaimana 

masa depan anak yang lahir dari pernikahan para 

pemohon tersebut, tentunya secara administratif anak 

tersebut menjadi anak seorang ibu saja dan mengalami 

beban psikis seumur hidupnya; 

4. Hukum bukanlah suatu lembaga yang bersifat final, 

sehingga tidak ada upaya lain, tetapi kebaikanya 

ditentukan dari kemampuan hukum untuk memberikan 



 

 
 

kebahagiaan dan mengabdikan dirinya kepada manusia, 

demikian hukum progresif sesuai sifatnya yang selalu 

dalam proses untuk terus menjadi. Demikian halnya 

dalam penetapan asal-usul anak diatas yang pada 

akhirnya mengabulkan permohonan untuk menetapkan 

seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan secara siri 

para pemohon menjadi berstatus sebagai anak sah dengan 

memaknai peraturan secara mendalam dan mengambil 

dasar fiqh, merupakan wujud bahwa aturan hukum dalam 

hal ini undang-undang di Indonesia bukanlah institusi 

yang bersifat final sehingga harus tetap berproses 

mencapai keadilan; 

5. Sebagai dasar hukum yang baik, hukum progresif selalu 

menekankan untuk hidup baik, dengan adanya dasar atau 

landasan hukum yang berkualitas yang tercipta dari 

perilaku bangsa itu sendiri. Dalam penetapan tersebut 

Hakim mengetahui adanya prosedur administratif dalam 

pernikahan yang dilanggar yang mengakibatkan anak 

yang lahir tidak memiliki legal standing yang kuat, 

sehingga diharuskan adanya penatapan asal-usul anak 

sebagai bentuk dari sikap baik dan tanggung jawab para 

pemohon memperjuangkan masa depan anak para 

pemohon;  



 

 
 

6. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe 

responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-

tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe 

responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final 

dan tidak dapat digugat. Dalam penetapan tersebut hakim 

merespon fakta hukumnya kemudian  menetapkan 

dengan mengabulkan permohonan para pemohon  dengan 

selalu mengaitkan pada tujuan-tujuan hukum itu sendiri;  

7. Hukum progresif mendorong peran publik. Hukum 

berkemampuan terbatas, sehingga mempercayakan 

segalanya kepada hukum bisa menjadi suatu tindakan 

yang keliru dan bahkan tidak tidak realistis. Demikian 

maka hukum progresif selalu berusaha mendorong 

keterlibatan peran publik. Dalam penetapan tersebut 

diatas dapat dilihat oleh publik bahwa yang dilakukan 

hakim adalah adanya spirit progresifitas dalam 

menerapkan aturan hukum; 

8. Negara hukum yang bertujuan untuk terus melakukan 

pembangunan negara hukum dan memiliki kultur untuk 

selalu membahagiakan rakyat dengan berdasar pada 

nurani. Dalam penetapan tersebut diatas hakim telah 

menggunakan hati nuraninya dalam mengabulkan 

permohonan para pemohon  dengan pertimbangan masa 



 

 
 

depan anak yang lebih memenuhi unsur sebuah 

putusan/penetapan, yakni kepastian, keadilan  dan 

kemanfaatan.  

9. Kebenaran makna yang ingin diwujudkan oleh hukum 

progresif dilakukan dengan kecerdasan spiritual yang 

penerapanya tidak dibatasi. Hukum progresif dijalankan 

dengan kecerdasan spiritual, sementara kecerdasan 

spiritual itu sendiri tidak hanya sekedar bersifat 

kontekstual dan dibatasi teks, namun lebih dari itu yakni 

terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui usaha 

pencarian makna. Dalam penetapan tersebut di atas 

hukum tidak hanya dijalankan tidak hanya dengan 

kontekstual tetapi lebih dari itu yakni bagaimana 

menemukan kebenaran nilai yang lebih mendasar;  

10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan 

membebaskan dengan melakkan penolakan terhadap 

sikap status quo dan submisif. Sikap status quo 

menyebabkan ketidak beranian diri untuk melakukan 

perubahan dan menganggap bahwa sebuah doktrin 

sebagai sesuatu yang mutlak dan harus dilaksanakan. 

Sikap yang demikian hanya akan menjadi maksim 

bahwasanya benar rakyat adalah untuk hukum. Dalam 

penetapan tersebut di atas merobahkan, mengganti dan 



 

 
 

membebaskan kekakuan undang-undang sehingga hakim 

mengabulkan permohonan para pemohon. 

Kesimpulanya penetapan permohonan pengesahan 

asal-usul anak yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo tersebut tepat dalam pandangan hukum 

progresif  sebagaimana sifat dari hukum progresif yakni: 

merangkul, baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan 

sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam 

tiap keputusan atau penetapan. Sebagaimana 

interessenjurisprudenz hukum progresif sekali-kali tidak 

memungkiri terhadap aturan yang ada, seperti halnya 

Freirechtslehre. Namun demikian,  hukum progresif tidak 

seperti legisme yang mematok aturan sebagai sesuatu yang 

tidak bisa dirubah, atau juga hanya terfokus pada proses 

logis formal seperti halnya analytical jurisprudence. 

Jika dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia 

yang menganut civil law sebagai sistem hukum, yakni 

diidentikkan dengan terkodifikasikanya suatu peraturan 

perundang-undangan pada suatu  code atau kitab, dengan 

demikian menjadi sebuah keharusan bagi Hakim yang 

memeriksa suatu kasus harus berdasarkan undang-undang. 

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat 

pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum 



 

 
 

mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. 

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan 

dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap 

peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan 

peraturan (changing the law). Penetapan hakim yang 

mengabulkan permohonan para pemohon dalam 

permohonan penetapan asal-usul anak tersebut diatas 

menjadikan hukum progresif sebagai spirit para hakim 

untuk menetapkan permohonan yang bertujuan untuk 

menjadikan hukum yang melayani manusia, bukan manusia 

yang melayani hukum, berkeadilan dan visioner seperti cita-

cita hukum progresif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penemuan hukum hakim pada penetapan permohonan 

pengesahan asal-usul anak yang ditetapkan oleh hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo tersebut dilakukan dengan  

menerapkan metode yang sesuai dengan kasus yang 

dihadapinya (case by case), yakni metode interpretasi 

hukum dengan corak interpretasi sistematis, interpretasi 

gramatikal, dan interpretasi teleologis/sosiologis serta 

melakukan reinterpretation terhadap peraturan 

perundang-undangan yang digunakan dan pengingkaran 

(disavowal) dalam menghadapi konflik norma. 

2. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo nomor: 

359/Pdt.P/2018/PA. PO tersebut Jika dilihat dari 

karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut 

civil law, tepat menurut hukum progresif dan menjadikan 

hukum progresif sebagai spirit para hakim untuk 

menetapkan permohonan yang bertujuan untuk 

menjadikan hukum yang melayani manusia, bukan 

manusia yang melayani hukum, berkeadilan dan visioner 

seperti cita-cita hukum progresif. 

 



 

 
 

B. Saran 

Disarankan kepada para penegak hukum untuk 

melakukan terobosan-terobosan hukum dengan tidak 

memahami hukum secara tekstual, terlebih lagi bagi para 

hakim yang bersifat kaku terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan mendasarkan sebuah hukum pada 

pandangan yang progresif maka akan melahirkan hukum 

yang berkeadilan yang berpandangan visioner, sehingga 

tidak hanya mengedepankan legal formal sebuah putusan 

namun juga putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan 

dan bermanfaat sebagaimana asas dari sebuah putus
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