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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur>an merupakan sumber utama hukum Islam yang meletakan dasar 

dan prinsip umum hukum Islam. Salah satu prinsip yang paling dominan 

adalah prinsip maslahah. Demikian pula dengan Sunnah/atau Hadis yang 

senantiasa mengintrodusir maslahah, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Atas dasar itu, dapat diketahui bahwa Rasulullah ingin menunjukan pada 

umatnya mengenai posisi maslahah dalam hukum Islam. Hal ini menunjukan 

pentingnya konsep maslahah, dimana tidak ada satu penetapan hukum Islam 

yang terlepas dari maslahah. Maslahah sebagai kerangka acuan tasyri islamiy 

yang dinyatakan dalam Al-Qur>an serta diterapkan oleh Rasulullah, kemudian 

dipahami baik oleh para tokoh sahabat. Mereka meyakini bahwa tujuan pokok 

tasyri islamiy yaitu mewujudkan maslahah.
1
 

Konsep maslahah merupakan kerangka berfikir yang mengandung 

kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ketika didalam sumber hukum Islam 

tidak ditemukan pemecahannya, maka konsep maslahah dapat diaplikasikan.
2
 

Salah satunya yaitu pemikiran hukum Islam Umar bin Khatab, ia melakukan 

penghapusan pembagian zakat untuk kelompok muallafatu qulubuhum, 

padahal sesuai ketentuan nash kelompok tersebut mendapatkan bagian zakat. 

                                                        
1
 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana 

Khusus di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI, 2010, Cet-Ke-

1, h. 1-3.  
2
 Ibid., h. 4 
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Pemikiran Umar bin Khatab tersebut didasarkan atas kemaslahatan umum (al-

maslahah alamah).
3
 

Dalam realita kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang 

terkadang membuat resah masyarakat. Salah satunya adalah mengenai status 

anak luar kawin. Status anak luar kawin dalam realitanya masih dipandang 

sebelah mata bahkan dianggap sebagai anak haram yang tidak memiliki hak 

yang sempurna seperti anak pada umumnya. Atas dasar menjunjung tinggi nilai 

keadilan yang tentunya bermaslahat, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 

menetapkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya, hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang Status Anak Luar Kawin. Hakim MK menganggap putusan tersebut 

berdasar pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional anak luar 

kawin. Akan tetapi putusan tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam 

maupun Undang-Undang Perakwinan (UUP) No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Dalam pandangan hukum Islam posisi hakim memiliki kedudukan yang 

tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan 

hukum tersebut tidak terdapat dalam sumber yang tertulis ataupun hukum 

tersebut belum pernah ada. Memandang derajat hakim sama dengan mujtahid 

atau dapat juga disebut sebagai ulil amri. Dalam Al-Qur>an dijelaskan adanya 

kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri. Allah SWT berfirman :
4
 

                                                        
3
 Amain Farih, Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-

Syatibi, Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. Ke-1, h. Viii. 
4
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur >an Terjemah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2002, h. 87. 
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (Q.S. An- Nisa :59) 

Putusan yang dikeluarkan MK terkait dengan kewenangannya bersifat 

final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum. Sebab MK merupakan salah 

satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. 

Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan judicial 
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review atau uji matreril Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945.
5
 

 

Terkait mengenai status anak luar kawin terdapat penjelasan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UUP No 1 Tahun 1974. Dalam KHI  

Pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan. Bahwa perkawinan 

merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan). Sedangkan 

tujuan dari perkawinan yaitu utuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah.
6
 Kemudian dalam pasal 99 KHI 

dinyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang 

sah, dan hasil pembuahan suami istri diluar rahim yang dilahirkan oleh istri 

tersebut”.
7
 Selain itu dalam Pasal 43 ayat 1 UUP No 1 Tahun 1974 ditetapkan 

bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
8
 Sehingga secara normatif 

ditetapkan bahwa anak luar kawin atau anak zina hanya memiliki status 

kekerabatan dengan ibu dan saudara-saudara ibunya saja. 

Menyinggung putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status 

Anak Luar Kawin yang menyebutkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai 

hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, hal ini dilandasi 

                                                        
5
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat 

dan UU Perkawinan), Jakarta: Kencana, tt, h. 35. 
6
 CST Kansil dan Christine ST Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 

(Pengertian Tata Hukum Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi 

Kemerdekaan 1945 Hingga Kini), Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 185-187. 
7
 Soebekti dan Tjitrosoedibio, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 10 
8
 Abi Daud Sulaiman Bin „Ast‟ast, Sunan Abi Daud, Juz II, Beirut: Darul Kutub 

Alilmiah, 1996, h. 146 
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dengan alasan keadilan yang tentunya bermaslahat. Duduk perkara dalam 

putusan tersebut dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat 2 UUP No 1 Tahun 1974 yang 

menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat 1 yang menerangkan bahwa “anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”9
 di anggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 

28B ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat 2 “setiap anak 

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

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”10
 dan Pasal 28D ayat 1 “setiap 

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

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”11
 

Dalam duduk perkara putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga 

dijelaskan bahwa UUP No 1 Tahun 1974 tidak jelas dan tidak adil karena 

perkawinan yang dilakukan sah secara agama namum terhalang oleh Pasal 2 

ayat 2 UUP sehingga menjadi tidak sah menurut norma hukum. Oleh karena itu 

dapat dikatakan hak konstitusionalnya dicederai oleh norma hukum. 

Namun menurut Pemerintah bahwa secara umum UUP tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan 

bertujuan untuk: 

1. Tertib administrasi perkawinan, 

                                                        
9
 Ibid., 

10
 Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, h. 68. 
11

 Ibid., h. 69. 
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2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami,  

istri maupun anak, 

3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tetentu yang  

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte,  

dan lain-lain.
12

 

Oleh karena itu pencatatan menjadi konsekuensi yuridis dalam menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sedangkan menurut DPR 

permasalahan yang diajukan dalam duduk perkara tersebut bukan merupakan 

persoalan konstitusionalitas norma, melainkan penerapan hukum yang tidak 

dipenuhi. 

Selain itu menurut MK Pasal 2 ayat 2 tidak bertentangan dengan UUD 

1945, karena pencatatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 

untuk melindungi hak konstitusional seseorang. Namun Pasal 43 ayat 1 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maksudnya yaitu 

bertentangan sepanjang menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang 

mempunyai hubungan darah. MK memutuskan bahwa status anak luar kawin 

juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak 

adil jika anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

ibunya dengan membiarkan laki-laki yang menghamili. Oleh sebab itu maka 

Pasal 43 ayat 1 dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau 

                                                        
12

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2006, Cet. Ke-1, h. 26. 
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alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Oleh sebab itu putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status 

Anak Luar Kawin banyak manarik perhatian masyarakat, terutama dikalangan 

para ulama. Perhatian yang dalam ini muncul akibat dari posisi kesucian nilai 

suatu perkawinan yang dianggap sebagai pertalian yang kuat “miistaqon 

gholidzo”13
. 

Penulis menganggap sangat perlu untuk membahas polemik putusan MK 

tersebut dengan dasar ushuliyah untuk mengetahui apakah putusan MK 

tersebut sejalan dengan nilai keadilan dalam syari >at ataukah tidak, sebab 

syari‟at juga sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam 

ruang lingkup hukum Islam, ushuliyah memliliki beberapa teori untuk 

memahami dan mengatasi permasalahan, yang mana semua teori tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan nilai keadilan yang berdasarkan kemaslahatan 

umum. Adapun teori ushuliyah yang penulis gunakan untuk mengkaji polemik 

putusan MK tersebut adalah dengan menggunakan teori maslahah. Alasan 

penulis mengambil teori ushuliyah tersebut karena teori itu yang paling sesuai 

untuk dijadikan dasar untuk menganalisis putusan MK yang diputuskan atas 

dasar menjunjung tingggi nilai keadilan. Atas dasar ini, penulis tertarik untuk 

meneliti dan menganalisis dari sudut pandang kaidah ushuliyah bagaimana 

sebenarnya Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 sehingga menimbulkan 

polemik dalam masyarakat. 

                                                        
13

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat 

dan UU Perkawinan), Jakarta: Kencana, tt, h. 35. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Apakah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar 

Kawin sejalan dengan konsep maslahah ? 

2. Apa kritik atau masukan ulama Ponorogo terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah putusan MK Pasal 43 ayat 1 Tentang Status Anak Lahir Di Luar 

Perkawinan sejalan dengan konsep maslahah dalam teori ushul fikih ? 

2. Apa kritik atau masukan dari ulama ponorogo terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat 1 ? 

D. Manfaat Penelitian. 

Penulisan skripsi ini diharapakan memiliki kegunaan didalam bidang 

akademis dan non akademis baik secara teoritis maupun praktisnya. 

1. Kegunaan teoritis. 

Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi 

kemajuan ilmu dibidang hukum Islam khususnya yang menyangkut 

kedudukan anak. 
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2. Kegunaan secara praktis. 

Penulis dapat menambah wawasan dalam hal kedudukan anak. 

Menambah perbendaharaan referensi diperpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, terutama jurusan Syariah prodi akhwal 

syakhsiyah. 

E. Telaah Pustaka 

Pada penelitian-penelitian yang pernah ditulis sebelumnya, ada beberapa 

judul yang pembahasannya hampir mirip dengan judul penelitian yang akan 

penulis bahas sekarang, yakni skripsi-skripsi terdahulu yang juga membahas 

tentang kedudkan anak diluar nikah. Di bawah ini ada beberapa judul 

penelitian yang pernah ditulis sebelumnya : 

1. Dalam skripsi yang berjudul “Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita 

Hamil di Luar Nikah Serta Status Anak yang Dilahirkannya “, yang ditulis 

oleh Riyadus Sholihin (STAIN PONOROGO) membahas tentang status 

perkawinan wanita hamil, status anak yang di lahirkan serta status 

kewarisannya jika ditinjau dari Hukum Islam. 

2.  Skripsi yang ditulis oleh Lilis setyowati (STAIN PONOROGO) yang 

berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisa Perbandingan Menurut 

KUP Perdata dan Hukum Islam)” Skripsi ini menerangkan tentang 

pengertian anak luar kawin, nasab sera kewarisannya menurut KUH Perdata 

dan Hukum Islam. 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Enis Alfiati (STAIN PONOROGO) “Studi 

Komparatif  Jumhur Ulama dan Ulama Shi‟ah Imamiyah Tentang 

Kewarisan Anak Diluar Nikah ”. Skripsi ini bertujuannya untuk menegtahui 

perbedaan sisitem kewarisan anak luar nikah menurut jumhur ulama dan 

ulama shi‟ah Imamiyah. 

F. Metode Penelitian. 

1. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah 

dengan meneliti tentang pendapat ulama diwilaya Kabupaten Ponorogo 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Status Anak Lahir Di Luar Nikah dengan menggunakan pendekatan secara 

konsep maslahah 

2. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (field research) 

merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diakukan terhadap 

keseluruhan obyek secara genesis didalam pengumpulan datanya. Yang 

meneliti dengan cara wawancara, responden, dan observasi. 

3. Data dan Sumber Data. 

a. Data : 

Wawancara mengenai status anak diluar nikah dengan sumber 

ulama diwilaya kota ponorogo 

b. Sumber Data  
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. Sumber data ialah subyek darimana data diperoleh. Dalam 

penulisan skripsi ini terdapat dua sumber data yaitu : 

1) Sumber Data Primer. 

Sumber data primer ini diperoleh dari ulama diwilaya Kabupaten 

Ponorogo yang berupa pandangan dan dasar argumentasi tentang 

kedudukan anak dari hasil pernikahan yang tidak sah pasca putusan 

Mahkamah Kontitusi No. 46/ PUU-VIII/2010. Sumber data ini diperoleh 

dengan cara interview (wawancara). 

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. 

Adapun interview yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

interview terpimpin yakni interview yang dilakukan pewawancara dengan 

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul, yakni penunjang yang 

bersumber dari kepustakaan, berupa : 

Hadits atau fiqih yang membahas tentang tema yang penulis 

teliti, yaitu: 

a) Undang-undng No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

b) Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang 

status anak diluar nikah. 



13 

 

 

c) Dan buku-buku lain sebagai pendukung. 

 

4. Lokasi Penelitian. 

Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini adalah ulama diwilaya 

Kabupaten Ponorogo. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan antara lain: 

a. Di Kbupaten Ponorogo terdapat ulama yang sebagian besar latar 

belakang pendidikannya pesantren, dan dianggap lebih mengetahui dan 

mendalami Hukum Islam secara terperinci, serta lebih mengetahui  

makna atau konteks Al-Qur<an , Al-hadis, dan ushu <l fiqih untuk Zaman 

sekarang, sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai Hukum Islam. 

b. Ulama diwilaya Kabupaten Ponorogo sebagian besar mempunyai profesi 

sebagai guru, mubaligh, ataupun ustadz yang secara langsung 

menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.  

5. Teknik Analisa Data. 

Dalam menganalisa data-data yang termuat pada skripsi ini untuk 

diambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain: 

a. Deduktif  yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan dari yang bersifat 

umum ke khusus. 

b. Induktif  yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan dari yang bersifat 

umum ke kusus.  

G. Sistematika Pembahasan 
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Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini 

di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu 

dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, 

yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara 

umum. 

Bab II Konsep Umum Maslahah Dalam Istinbat Hukum Islam Dalam 

bab ini menerangkan definisi maslahah, serta macam-macam maslahah. 

Bab III Respon ulama ponorogo terhdap Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Bab ini meliputi Mahkamah 

Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Status Anak Luar Kawin, dan pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah 

konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. 

Bab IV Analisis Maslahah terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin. Dalam bab ini menerangkan 

tentang analisis kemaslahatan sebagai konsep ushul fiqih terhadap putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, dan analisis 

hubungan nasab syar'i anak luar kawin dengan bapak biologisnya. 

Bab V Penutup Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan, 

saran dan penutup mengenai tinjauan ushuliyah terhadap status anak luar kawin 

(Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010). 
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BAB II  

TEORI MASLAHAH 

 

A. Pengertian Maslahah   

Kata al-Maslahah   merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari al-

masalihyang sama artinya dengan kalimat al-manfa >at, yang semuanya 

mengandung arti adanya manfaat secara asal maupun mealui suatu proses, baik 

melalui tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk 

yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. 

Dalam pandangan Al-Buthi, al-Maslahah adalah manfaat yang 

ditetapkan syar >iat untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, 

diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu 

diantaranya.
14

Dari definisi diatas bahwa tolak ukur Maslahah adalah tujuan-

tujuan syara> secara umum, yang meskipun kelihatannya bertentangan dengan 

tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada kesenangan semata. 

Asy-Syatibi salah seorang ulama madzhab maliki mengatakan 

bahwaMaslahah adalah setiap prinsip syara > yang tidak disertai bukti nash  

khusus, namun sesuai dengan tindakan syara > serta maknanya diambil dari dalil-

dalil syara>. Dan al-ghozali mendefinisikan Maslahah sebagai, mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memeihara tujuan syara > 

yaitu memelihara al-kulliyat al-khams.
15

Dan kemaslahatan tidak dibedakan 

antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kemaslahatan 

ini bertujuan untuk memelihara al-kulliyat al-khams. 

                                                        
14

Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001 
15Syafi‟i Karim, Fiqih Ushul Fiqih, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 

14 
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Yang secara ringkas, bahwa Maslahah difokuskan terhadap lapangan 

yang tidak terdapat dalam nash, baik al-qur>an, as-sunah yang menjelaskan 

tentang hukum-hukum yang terdapat penguatnya melalui suatu i >tibar.
16

 Juga 

difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanyaijma > atau qiyas yang 

berhubungan dengan kejadian tersebut. 

B. Kedudukan Maslahah sebagai sumber hukum 

Maslahah menjadi pedoman penting terutama madzhab Maliki, dan juga 

sebagian juga dipakai oleh madzab Syafi >>>> >>>>>><iyah, Hanafi dan 

Hanabilah.
17

Sedangkan kaum Dhahiri dan Syi >ah menafikan. Dari sebagian 

kalangan Syafi <iyah dan Hanafiyah tidak mengakui Maslahahmursalah sebagai 

landasan pembentukan hukum, dengan alasan bahwa: 

a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang 

menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. 

b. Membenarkan Maslahah mursalah sebagai landasan berarti membuka pintu 

bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadian atau pihak penguasa untuk 

menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih 

kemaslahatan. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta 

sebagian dari kalangan Syafi <iyah berpendapat bahwa, Maslahah 

mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.
18

 

Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah: 
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a. Syari >at islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan 

petunjuk-petunjuk al qur>an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan 

kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. 

b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah Maslahah 

mursalahsebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang 

membantahnya. 

C. Macam-Macam Maslahah  

Para ulama ushul  membagi Maslahah   dilihat dari beberapa segi: 

a. Dilihat dari segi kepentingan dan kualitas, para ahli ushul  fiqhmembaginya 

menjadi tiga macam yaitu:
19

 

 Al-Maslahah  al-dharuriyyah, 

Kemaslahatan al-dharuriyyahadalah suatu kemaslahatan yang 

berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia didunia dan akhirat. 

Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan 

manusia akan terjadi kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. 

Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama,diri, akal, keturunan dan 

harta. Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syatibi, dilakukan 

melalui berbagai kegiatan kehidupan. Untuk bentuk amalan yang 

ditunjukkan untuk pemeliharaan agama yaitu melalui ushul al-ibadah, 

Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan 

keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, 

menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan 
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akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, 

minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan 

melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan 

keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan mu >amalat, melakukan 

interaksi dengan sesama manusia. 

 Al-Maslahah al-hajiyyat;  

 Kemaslahatan al-hajiyyat adalah suatu kemaslahatan yang 

dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok 

mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk 

kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan 

keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam 

ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (qasar) shalat dan berbuka 

puasa bagi orang musafir. Dalam mu >amalah, keringanan ini terwujud 

dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, 

dibolehkan melakukan jual-beli salam (bai salam), kerjasama pertanian 

(muzara >ah) dan perkebunan (musyaqqah). Semua kegiatan yang 

disyari >atkan Allah guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan 

sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok. 

 Al-Maslahah al-tahsiniyyah;  

Maslahah ini juga disebutMaslahah takmiliyyah, yaitu suatu 

kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap 

kemaslahatan dharuriyyah dan hajiyyah. Kemaslahatan ini dimaksudkan 

untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini 
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tidak dapat diwujudkan,  tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap 

tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap 

penting dan dibutuhkan manusia. Contohnya, dalam ibadah manusia 

diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian 

yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat adalah adanya 

adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri. 

b. Ditinjau dari segi eksistensi Maslahah dan ada tidaknya dalil yang langsung 

mengaturnya, terbagi menjadi tiga macam: 

 Al- Maslahah al-mu >tabarah 

Al-Maslahah al-mu >tabarah adalaha Maslahah yang secara tegas 

diakui syari >at dan telah diteapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk 

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara 

agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkannya hukuman qisas untuk 

menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untk 

memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan 

dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
20

 

 Al-Maslahah al-mulghah  

Al-Maslahahal-mulghah adalah kemaslahatan yang 

dianggap Maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena 

kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari >at. Misalnya, ada 

anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antaraanak laki-

laki dan anak perempuan adalah Maslahah Akan tetapi, kesimpulan 
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seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari >at, yaitu ayat 11 surat an-

Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali 

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan 

bahwa apa yang dianggap Maslahah itu, bukanlah Maslahah disisi Allah. 

 Al-Maslahah al-mursalah 

Al-Maslahah al-mursalah berasal dari kata al-Maslahah yang 

berarti “manfaat” dan al-mursalah yang berarti “lepas”. Dan dari dua 

kata tersebut digabung menjadi al-Maslahah al-mursalah yang 

artinyaMaslahah yang lepas dari dalil secara khusus. 

Dengan demikian, al-Maslahah al-mursalah adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 

pembatalannya. Yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada 

ketentuan syari >at dan tidak ada illat yang keluar dari syara > yang 

menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan 

sesuatu yang sesuai dengan hukum syara >, yakni suatu ketentuan 

berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu 

manfaat.
21

 

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-

mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya 

yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari 

kemudaratan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahah itu 

merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan 
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yang selalu ada disetiap lingkungan. 

Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak 

menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru 

mendatangkan mudarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang 

menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada 

lingkungan yang lain. 

c. Kehujjahan Maslahah 

Para ulama ushul  fiqh> sepakat bahwa al-Maslahah al-

mu >tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 

islam.Kemaslahatan yang seperti ini masuk pada qias. Mereka juga 

sepakat bahwa al-Maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum islam, demikian juga dengan al-Maslahah al-

gharibah, karena tidak ditemukan dalam prakteknya. Adapun 

kehujjahan al-Maslahah mursalah jumhur ulamamenerimanya sebagai 

salah satu hujjah syara > yang dipakai landasan penetapan hukum. Walaupun 

dalam penetapannya dan penerapansyaratnya mereka berbeda pendapat. 

Imam syafi ><iyah dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai al-

Maslahah al- mursalah dalam permasalah yang tidak dijumpai dasar 

hukumnya yang shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang 

mendekati hukum yang shahih. Misalnya Rasulullah SAW Melarang 

pedagang mengahambat para petani diperbatasan kota dengan maksud 

untuk membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar (HR. 

Bukhari dan Abu Daud) larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan 
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kemudaratan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para 

pedagang yang membeli barang petani tersebut dibatas kota. 

Sebagian ulama lain juga menerima dan menggunakan al-

Maslahah al-mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum, 

diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad.dengan alasan sebagai 

berikut: 

 Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan 

duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi 

manusia tersebut. Jadi apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan 

diwujudkan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam 

kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian 

terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syari >at 

islam. Inilah diantara karakteristik syaria >at islam yang membuatnya 

cocok untuk setiap waktu dan tempat. 

 Bahwa syar >i menjelaskan alasan (i >llat) berbagai hukum ditetapkan 

dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai 

hukum tersebut.Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa 

persyaratan dalam memfungsikan al-Maslahah al-mursalah, yaitu: 

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat 

hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan 

atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan 
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hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat 

kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. 

b. Sesuatu yang dianggap Maslahah itu hendaknya berupa 

kepentingan umum, bukan kepentingan priadi. 

c. Sesuatu yang dianggap Maslahah itu tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada ketegasan dalam al-qur >an atau sunnah 

Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma >.Jumhur ulama 

mengajukan pendapat bahwa al-Maslahah merupakan hujjah 

syari >at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai 

kejadian atau maslahah yang hukumnya tidak ada di dalam nash, 

ijma>, qiyas, atau istihsan. Dan jumhur ulama mempunyai alasan 

dalam menetapkan al-Maslahah untuk dapat dijadikan hujjah, 

antara lain adalah: 

 Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa 

setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 

Yang mana memberlakukan Maslahah terhadap hukum-hukum 

lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal (sah). 

 Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi 

perkembangan, tempat, zaman, dan ingkungan mereka sendiri. 

Apabila syari >at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada 

saja, akan membawa kesulitan. 

 Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 

peebuatan sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan al-qur>an 
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atas saran Umar Ibn Al-Khatab. Sebagai salah satu ke 

kemaslahatan untuk melestarikan al-quran. 

D. Kriteria dan batasan maslahat 

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan 

mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang 

disebut dengan maslahat perlu mendapat criteria dan batasan-batasan tertentu 

sehingga keberadaan maslahat tidak dijadikan sebagai satu “tempat lindung” 

untuk bisa melegalisasi permasalahan-permaslahan yang sebenarnya tidak 

masuk dalam kategori maslahat. Menurut jumhur ulama, untuk criteria 

maslahat apabila dilihat akan muncul sebagai beikut. 

1. kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid al 

syariah, dalil-dalil kulli,(general dari Al Qur>an dan As Sunnah), semangat 

ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam. 

2. kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan 

penelitian yang akurat, hinga tidak meragukan lagi. 

3. kemaslahatan itu harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, bukan sebagian masyarakat kecil. 

4. kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan 

dalam arti dapat dilaksanakan.
22

 

Para ahli ushul fikih membagi maslahat menjadi tiga macam, yaitu: 

maslahahmu >tabarah, maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Maslahah 

mu>tabarah adalah maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh 
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nash, seperti maslahat pada hukum qishash. Hukum ini ditetapkan oleh surat 

Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari maslahat yang ditimbulkan 

oleh qishash ialah meles-tarikan hidup manusia. Begitu juga maslahat yang 

terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan maslahat yang ada pada 

hukum Had al-qadzaf (hukuman seseorang yang menuduh berzina).Semua 

maslahat ini telah diterangkan dalam Nash Al-Qur>an. Jadi, memotong tangan 

pencuri itu sendiri merupakan maslahat dan ia disebut maslahat mu'tabarah 

karena maslahat itu bersumber dari syariah. 

Sedangkan maslahah mulghah adalah maslahat yang dianggap invalid 

oleh syariah atau dengan kata lain bahwa maslahat itu merupakan maslahat 

yang keberadaanya diingkari oleh syariah, seperti maslahat zina. Kenikmatan 

yang didapat dari zina, secara material bisa disebut maslahah tetapi ia 

dibatalkan oleh sya-riah melalui nash-nash yang ada. Demikian juga maslahat 

riba, minum arak dan lain sebagainya. 

Adapun maslahah mursalah ialah maslahat yang keberadaanya secara 

langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang 

dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah 

bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, 

hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut maslahat 

mursalah. Contoh lain ialah pengumpulan Al-Qur>an oleh Abu Bakar yang 

kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman.Diantara ketiga maslahat ini 

hanya maslahat mu'tabarah saja yang disepakati ulama sebagai maslahat yang 
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dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum. 

Sedangkan dalam maslahat mursalah, para ulama terbagi dalam tiga 

golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa maslahat mursalah tidak 

boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum.  Golongan kedua berpendapat 

bahwa maslahat mursalah boleh dijadikan dalil suatu hukum.Sedangkan 

golongan ketiga berpendapat bahwa maslahat mursalah boleh dijadikan sebagai 

dalil dari suatu hukum dengan syarat bahwa suatu maslahat terkandung dalam 

maslahat dharuriat (primer), qhathiyah (pasti) dan kulliyah (menyeluruh).
23

 

Dilihat dari segi kandungannya maslahah terbagi menjadi dua, pertama, 

maslahahammah, dan yang kedua maslahah khashshah. `maslahah amah adalah 

maslahah yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan ini tidak 

berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 

mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama 

memperbolehkan membunuh penyebar bid >ah yang dapat merusak akidah 

umat,karena menyangkut kepentingan orang banyak. 

Sedangkan maslahah khashshah adalah kemaslahatan pribadi dan ini 

sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang atau mauquf.
24

 

Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul fiqih yang mengatakan 

bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu maslahat. Hukum memang 

tidak pernah lepas dari maslahat, tetapi maslahat tidaklah merupakan dasar 
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hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan maslahat tidak seperti kedudukan Al-

Qur>an, Sunnah Nabawiyah, ijma > dan qiyas sebagai dalil mustaqil (berdiri 

sendiri). Mengapa? Karena maslahat pada dasarnya hanyalah merupakan 

makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum juz>iy (parsial). 

Sementara hukum-hukum juz>iy itu sendiri tidak akan ada tanpa melalui proses 

istinbath. 

Sedangkan yang dimaksud dengan istinbath ialah proses pengambilan 

hukum dari dalil-dalil syar >i. Maka, secara simpel bisa dikatakan bahwa 

maslahat merupakan ekspresi dari hukum dan hukum merupakan ekspresi dari 

nash (dalil syara >). Karenanya, wujud dan keberadaan maslahat sangat 

tergantung pada dalil-dalil syara>. Untuk itu maslahat tidak bisa menjadi dasar 

hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya dalil syara lainnya. Lebih dari 

itu, keberadaan maslahat dalam hukum-hukum syari >at itu ditemukan lewat 

istiqra> terhadap semua hukum far >iyah. Dari istiqra> tersebut, para ulama 

mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum syariat pasti akan 

kembali kepada satu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia 

dan akherat. 
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BAB III   

RESPON ULAMA PONOROGO TERHADAP PUTUSAN MK NO. 46/UUP-

VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH 

 

 

A. Amar Putusan MK tentang status Anak Lahir Diluar Nikah 

Putusan MK No. 46/UUP-VIII/2010 Pada tanggal 17 Februari 2012 lahir 

karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah 

Mochtar (Machica Mochtar) dan anaknya. Muhammad iqbal Ramadhan, 

terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. Mereka merasa hak-hak konstitusinya sebagai 

warga Negara Indonesia yang telah dijamin oleh pasal 28 B Ayat (1) dan (2) 

serta Pasal 28 D ayat (1) UUD tahun 1945 telah dirugikan dengan ketentuan 

pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP karena status perkawinannya 

dengan moerdiono menjadi tidak sah, begitupun dengan status anaknya. 

Akibatnya, status perkawinan dan status anaknya menjadi hilang dan anaknya 

mendapat title sebagai “ anak lahir diluar Nikah”, yang identik dengan “anak 

zina”. 

Atas permohonan tersebut MK berpendapat mengenai ketentuan pasal 2 

ayat (2) UUP tentang pencatatan perkawinan. Sesuai dengan penjelasan umum 

angka 4 huruf b UUP, MK menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya 

sebuah perkawinan. 

2. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

27 
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Adapun faktor  yang menentukan sahnya sebuah perkawinan ialah syarat-

syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing. Sedangkan makna 

pentingnya kewajiban adminstrasi berupa pencatatan perkawinan, menurut 

pandangan MK dapat dilihat dari dua perspektif: 

1. Dari perspektif Negara, bahwa pencatatan tersebut diwajibkan berkaitan 

dengan fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindunngan, kemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan, yang 

merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip 

negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Jika pencatatan tersebut dianggap sebagai 

pembatas, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusi, kerena pembatasan yang dimaksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain. 

2. Pencatatan secara adminstratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi 

terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan 

itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, 

sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak 

yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara 

dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa pasal 2 

ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi. 
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Adapun Amar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan:
25

 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

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

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 

darah sebagai ayahnya; 

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

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat 

tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar  perkawinan mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya  serta dengan laki-laki 
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sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil 

Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad 

Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, 

bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh 

belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim 

Konstitusi, yaitu Moh.Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, 

Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar 

Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, 

Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 

mewakili. 
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B. Biografi Singkat Para Ulama di Kabupaten Ponorogo 

1) Biografi Kyai Ahmad Rizal .  

Kyai Ahmad Rizal  lahir  di Kota Ponorogo,  sejak  kecil  sudah  

diperkenalkan  dengan dunia pesantren. Pendidikan beliau dimulai dari 

Sekolah  Dasar (SD), kemudian MTs di Joresan Mlarak Ponorogo dan 

menamatkan SMA di Pondok Pesantren Ringin Agung Kediri. Beliau 

sekarang menjabat sebagai ketua Madin di Pondok Pesantren As-Syafi‟iyah 

Durisawo Ponorogo dan beliau juga mengajar di beberapa pesantren dan 

sekolah-sekolah yang berada di Ponorogo. Selain itu beliau juga merupakan 

seorang ulama yang sangat berperan di Kabupaten Ponorogo. 

2) K.H. Sayuti Farid. 

K.H. Sayuti Farid lahir di Kabupaten Ponorogo, beliau dibesarkan 

di lingkungan Pondok Pesantren di Ponorogo. Hingga akhirnya saat ini 

beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Ittihadul Ummah. Selain itu itu 

beliau juga seorang ulama yang merupakan pengurus inti Nahdlotul Ulama 

(NU). 

3) K.H Anshor M. Rusidy (Ketua MUI Ponorogo) 

K.H Anshor M. Rusidy (Ketua MUI Ponorogo) lahir di Kabupaten 

Ponorogo, beliau dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren di Ponorogo. 

Hingga akhirnya saat ini beliau menjadi Ketua MUI Ponorogo. 

4) Biografi K.H. Abdullah Thowil  

K.H. Abdullah Thowil lahir di Sumatra. Beliau dibesarkan dari 

kalangan masyarakat yang sederhana. K.H. Abdullah Thowil  menamatkan 
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sekolah  dasarnya  di Madrasah Ibtidaiyah Sumatra. Setelah itu beliau 

meneruskan ke jenjang  pendidikan pertama di MTs Cirebon, kemudian 

menamatkan  sekolahnya di SMA Kediri. Lalu meneruskan pendidikannya 

di Universitas STAIN Kediri sampai lulus dan memperoleh gelar S-1.   

Selain  perannya  sebagai guru di sekolah formal,  kyai Abdullah 

Thowil  juga termasuk guru bidang studi kitab fiqih di Pondok Pesantren 

Ittihadul Ummah Ponorogo. Bukan hanya itu, beliau juga menjabat sebagai 

pengurus MUI cabang  Kabupaten Ponorogo. 

5) K.H Dr. Yusuf Maksum 

K.H Dr. Yusuf Maksum lahir di Kabupaten Ponorogo, beliau 

dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren modern Gontor di Ponorogo. 

Hingga akhirnya saat ini beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren 

modern Ar-risalah. 

6) Kyai. Syamuri Yusuf S.Ag 

Kyai Samuri yusuf lahir di Sumatra, beliau dibesarkan 

dilingkungan keluarga yang sederhana, sejak kecil beliau tekun dalam 

mempelajari ilmu agama. Setelah beliau menematkan sekolah dasar (SD) di 

Sumatra beliau melanjutkan sekolahnya di Madrasa Tsanawiyah (MT.s) 

njoresan mlarak, setelah itu beliau melanjutkan sekolah menengah atas  di 

pondok pesantren As-syafiyyah ndurisawo Ponorogo dan selanjutnya beliau 

melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi STAIN Ponorogo, dan kini 

beliau menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren As-syafiyyah 

ndurisawo Ponorogo. 
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7) K.H Iswahyudin S.Ag 

K.H. Iswahyudin lahir di pekalongan jawa tengah. Beliau dibesarkan dari 

kalangan masyarakat yang sederhana. K.H. Iswahyudin menamatkan 

sekolah  dasarnya  di Madrasah Ibtidaiyah Pekalongan. Setelah itu beliau 

meneruskan ke jenjang  pendidikan pertama di MTs pekalongan, kemudian 

menamatkan  sekolahnya di SMA Kediri. Meskipun beliau hanya tamatan 

menengah atas, akan tetapi beliau mampu mengajarkan kitab kuning 

kepada para santri dengan  baik diberbagai pondok pesantren diantaranya 

adalah pondok pesntren almunjiyah, ittihadul ummah, maupun di pondok 

pesantren As-syafiyah ndurisawo Ponorogo. 

C. Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2012 

Tentang Status Anak Lahir Di luar Nikah 

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara penelitian dengan ulama 

ponorogo, penelitian ingin menegaskan kembali bahwa yang dimaksud ulama 

ponorogo disini ialah para ulama yang memiliki latar belakang intlektual dan 

ideologi yang berbeda-beda. Yang dimana ulama yang diwawancarai mampu 

memberikan solusi dan masukan dengan adanya putusan dari MK yang 

menjadi pro dan kontra dikalangan masyrakat. Ada ulama yang diklaim sebagai 

ulama tradisonal, karena tumbuh dilingkungan keluarga yang beridiologi 

tradisional, seperti NU. Ada juga yang disebut sebagai ulama moderat karena 

tumbuh dilingkungan moderat atau medern sperti Muhammadiyah.  Dalam 

penelitian ini penyusun tidak hanya berpatokan kepada NU, dan 

Muhammadiyah saja. Akan tetapi penyusun juga mencoba melakukan 
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penelitian ke-pondok salaf, pondok modern. Adapun hasil Wawancara yang 

peneliti lakukan di kabupaten Ponorogo, terkait pandangan ulama terhadap 

putusan MK No. 46/UUP-VII/2010 dengan informasi sebagai berikut: 

Pertama, Kyai. Ahmad Rizal  lahir  dikota Ponorogo pada tanggal 15 

September  1982,  sejak  kecil  sudah  diperkenalkan  dengan dunia pesantren. 

Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah  dasar (SD), kemudian MT.s di 

njoresan mlarak dan menematkan SMA dipondok pesantren Ringinagung 

Kediri selama 13 Tahun. Beliau sekarang adalah menjabat sebagai ketua madin 

di pondok pesantren As-syafi‟iyah ndurisawo ponorogo. Dan beliau juga 

mengajar dibeberapa pesantren yang berada di ponorogo. Selain itu beliau  juga  

mengajar kajian kitab kepada mahasiswa yang ingin belajar kepada beliau. 

Kebanyakan mahasiswa yang belajar kepada beliau sebagian besar adalah 

mahasiswa STAIN dan INSURI Ponrogo.  

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kyai. Ahmad Rizal 

pada tanggal 23 januari 2015 pukul  12:00-01:30  WIB,  beliau berpendapat  

bahwa apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi harus kita ikuti 

karena sudah menjadi sebuah keputusan yang mutlak untuk mengikuti ulil Amri. 

Beliau sepakat dengan adanya keputusan dari MK, yang dimana menurut 

beliau keputusan tersebut dapat melindungi anak luar nikah. Yang dimaksud 

dengan anak luar nikah ialah anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang 

sah.  Akan tetapi beliau memberikan sebuah pandangan dan menegaskan 

tentang  pengertian /atau definisi tentang anak luar nikah itu terbagi menjadi 

dua diantaranya adalah:
26
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1) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agama/ atau hasil 

perzinaan. 

2) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut Negara (Undang-

undang)/hasil nikah sirri. 

Kedua, respon dan tanggapan ulama di wilaya Kabupaten Ponorogo 

sebagai berikut: 

 KH. Imam Sayuti Farid Beliau merespon dan menanggapi putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut sangat baik, karena 

menurut beliau keputusn tersebut tidak memasuki wilayah perwaliaan dan 

kewarisan. Menurut beliau putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut adalah 

demi kemaslahatan umat kedepannya, sehingga putusan tersebut tidak menjadi 

masalah.  

Sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh > berbunyi manutun bimaslahati ummati 

artinya setiap apa yang diputuskan oleh pemimpin itu semua demi 

kemaslahatan ummat.  

Dalam hasil wawancara tersebut, Beliau mengatakan:  

Putusan MK tersebut utamanya adalah tanggung jawab dalam hubungan 

perdata. Hubungan perdata disini jangan disalah pahami dulu. Hubungan 

perdata adalah termasuk tanggung jawab untuk memberikan nafkah atau 

santunan kepada anak, dalam artian apabila anak tersebut sudah tumbuh 

dewasa dan sudah berpendidikan dikemudian hari. Lebih-lebih lagi telah lahir 

undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan itu, laki-laki sebagai 

ayah biologisnya harus memberikan nafkah kepada anak tersebut. Meskipun 

                                                                                                                                                        
penelitian 
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anak tersebut adalah dari hasil pernikahan yang tidak sah, akan tetapi anak 

tersebut tetap memiliki hubungan perdata dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi 

beliau mengatakan manakalah putusan MK tersebut tidak memasuki wilayah 

perwalian maupun masalah kewarisan, menurut beliau setuju dengan putusan 

MK.  

Adapun pandangan beliau adalah sebagai berikut: 

1) Sudah sewajarnya anak tersebut mendapatkan hak untuk hidup dan 

mendapatkan pendidikan yang layak. Karena apabila tidak demikian, maka 

akan banyak anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah akibatnya 

mereka menjadi terlantar. 

2) Sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqhiyah : 

 

صالح  ب ال ق ع ج فاس  ر ء ال

Artinya: “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahah” 

Yang dimaksudkan dari keterangan beliau diatas adalah seseorang itu 

tidak menanggung dosa orang lain dan anak yang terlahir kedunia ini dalam 

keadaan fitrah, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kaidah fikiyah.
27

 

Tanggapan senada juga disampaikan oleh KH. Anshor M. Rusidy (Ketua 

MUI Ponorogo),  Kiyai. Ayub Ahdiansah S.H (pengasuh pondok pesantren 

salaf Al-munjiyyah nduri sawo Ponorogo), KH. Dr. Maksum Yusuf (pengasuh 

pondok pesantren modern Ar-risalah). 
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KH. Anshori M. Rusidy bahwa sesorang itu tidak menanggung dosa 

orang lain dan anak itu lahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang telah 

ditegaskan dalam al-Qur<an surat al-Zumar ayat 7 dan juga hadis Nabi: 

    

     

   

    

       

Artinya: ”Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan 

Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, 

niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang 

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada 

Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan 

dalam (dada)mu.” 

 

ر رض ه ع قال  ر ل ع الفطر : عن اب  ل  س كل  قال ال ص ع 

جسان  صران ا  ان ا  ا  س(فاب ار   ا ال  )ر

Artinya: “Dari Abi Hurairah: “Nabi saw bersabda: “setiap anak terlahir dalam 

kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang  

yahudi, nasrani, atau majusi”. 

Menurut Kiyai. Ayub Ahdiansah S.H (pengasuh pondok pesantren salaf 

Al-munjiyyah nduri sawo Ponorogo) dan KH. Dr. Maksum Yusuf (pengasuh 

pondok pesantren modern Ar-risalah). KH. Dr. Maksum Yusuf mengatakan 
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selain untuk melindungi  hak anak putusan tersebut juga tidak terlepas dari 

kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Masalah-masalah dalam kehidupan 

terus berkembang dan kondisi didaerah yang satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda sehingga adapun cara penyelesainnya juga berbeda. 

putusan dari Mahkamah konstitusi tersebut tidak lepas dari kehidupan budaya 

yang berkembang sehingga tidak hanya dibebankan kepada perempuan semata 

(sebagai ibunya), akan tetapi juga pada laki-laki sebagai ayah biologisnya. 

Ketiga , Adapun solusi yang disampaikan oleh ulama diwilayah 

Kabupaten Ponorogo adalah mengenai penegakan Hukum perkawinan pasca 

putusan MK. KH. Imam Sayuti Farid memberikan saran agar peraturan 

pemerintah (PP) yang mengatur tentang anak luar nikah segera dibuat, agar 

keputusan tersebut tidak menjadi berkepanjangan dimasyarakat Indonesia 

khususnya bagi yang beragama Islam. Adapun masukan atau saran yang 

disampaikan oleh Kyai. Ayub Ahdiansah S.H. sebaiknya kalimat dari putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut diganti karena apabila tidak segera diganti ini 

akan menjadi sebuah masalah bagi  masyarakat. Sehingga kalimat tersebut 

tidak lagi “ada hubungan perdata dengan ayahnya” melainkan kalimat 

tersebut harus diganti dengan “memberikankan tanggung jawab atas lahirnya 

anak sampai anak tersebut bisa hidup mandiri”. sebagaimana kutipan berikut: 

Oleh karena itu kalimatnya jangan menggunakan “ada hubungan perdata” 

melainkan “memberikankan tanggung jawab atas lahirnya anak sampai anak 

tersebut bisa hidup mandiri”. Jadi bentuk dalam putusan MK tersebut tidak 

lagi mengarah kepada hukum perdata. Tetapi arah dari putusan itu kepada 

ayah biologisnya untuk bertanggung jawab terhadap anak yang lahir. Jadi 
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hubungan perdata anak dan ayah biologis itu tidak ada. Dalam hal ini yang 

ada hanya tanggung jawab ayah biologis tersebut kepada anak yang lahir 

dalam hal ini demi kemalahatan seorang anak. 

Dari beberapa pandangan ulama diatas, ada juga yang menanggapinya 

dengan menyetujui untuk sebagian saja. mereka setuju dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi jika itu untuk anak hasil dari pernikahan sirri, tetapi 

tidak setuju jika putusan tersebut untuk anak hasil dari perzinaan. Dikarenakan 

dalam kalimat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbunyi “ada 

hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya”. Jika kalimat ini diuntukkan 

kepada hasil pernikahan sirri dan zina maka tidak setuju. Tetapi apabila 

tujuannya semata hanya untuk hasil nikah sirri sangat tepat putusan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena alasan mereka 

pernikahan sirri itu sudah jelas apbila syarat dan rukunya terpenuhi maka 

pernikahan tersebut dikatakan sah. secara agama  meskipun dikatakan tidak sah 

menurut Negara sebab hanya merupakan kewajiban administrasi saja. 

sedangkan untuk perzinaan dalam al-Quran< sudah ditegas bahwa perbuatan 

zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji. Sehingga perbuatan seperti zina 

harus kita jauhi /atau kita hindari, karena jika tidak kita jauhi bisa akan 

berdampak dalam kehidupan. 

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-isra< ayat 32: 

    
    

 

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
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suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. 

Selain mereka yang menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 

ada juga mereka yang tidak menyetujuinya, antara lain yaitu KH. Abdullah 

Towil dan Bapak KH. Agus Fahru Rozi (Muballigh). Menurut mereka, adanya 

hubungan antara anak dan orang tua dalam hal ini adalah ayah, yang kemudian 

melahirkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya itu harus diawali 

dengan adanya pernikahan. Jiaka tidak sudah menjadi resikonya bahwa anak 

tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja atau keluarga ibunya. Dasar 

dari alasan mereka adalah hadits Nabi yang mengatakan “anak hasil zina 

memiliki nasab pada ibunya ” 

Dan putusan MK tersebut membuka peluang yang besar untuk 

melakukan perzinahan. Bagi mereka, islam adalah agama yang sempurna dan 

rohmatan lilalamin. Semua telah diatur oleh Allah dari hal yang kecil hingga 

hal yang terbesar. Kalau kita mau, kita harus mematuhi semua yang telah 

ditentukan oleh-Nya dan agama bukanlah barang tawar-menawar. Apa yang 

menjadi ketentuan Al-qur>an harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

Merkapun berkata sesuatu yang sudah ada kebenarannya dalam al-qur>an tidak 

bisa kita kesampingkan, dalam artian kita lalu mengambil jalan pintas dengan 

menggunakan maslahah mursalah, istihsan, atau maslahah itu sendiri hal ini 

tidak boleh sebenarnya. Mengapa demikian karena yang menjadi landasan 

dasar bagi umat islam adalah al-qur>an, karena masalah tersebut yang dibahas 

oleh Mahkamah Konstitusi sudah jelas sekali tercantum dalam al-qur>an. 

Sehingga kita tidak bisa mengambil Hukum yang lainnya. Akan tetapi jika 
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masalah tersebut yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat atau 

tidak ditemukan dalam al-qur>an maupun hadits, maka maslahah, istihsan, 

maupun hukum yang lainnya bisa kita jadikan landasan dasar untuk dijadikan 

Hukum. 

Disamping tanggapan-tanggapan tersebut, ada juga yang menanggapinya 

dengan menyetujui sebagian saja. mereka setuju dengan putusan MK tersebut 

jika itu untuk anak dari hasil pernikahan sirri, tetapi tidak menyetujui jika 

putusan tersebut untuk anak hasil dari perzinaan. Adapun mereka yang 

menyetujui untuk sebagian saja dari putusan tersebut antara lain adalah:  

Solusi /atau saran tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh 

KH.Dr. Maksum Yusuf  bahwasanya harus ada undang-undang yang baru, yang 

mana dapat memisahkan antara anak dari hasil pernikahan sirri dan anak dari 

hasil perzinaan. Sehingga masyarakat indonesia khususnya yang beragama 

islam tidak lagi merasa gelisa dengan hal tersebut karena sudah ada kekuatan 

Hukum yang pasti dan jelas. 

Sedangkan menurut Bapak munir Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dianggap masih pantas untuk mejawab kasus semacam 

mengenai hasil dari pernikahan yang sah, pernikahan sirri, maupun perzinaan. 

Dan menurut beliau sebenrnya tidak ada masalah dengan UUP. Sebenarnya 

yang menjadi sebuah persoalan tentang masalah wasiat wajibah yang diberikan 

oleh ayah biologsinya kepada anak yang lahir diluar nikah, sebaiknya dalam 

bentuk nafkah atau gantinya waris. Nah sebenarnya yang perlu untuk diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nya. Sebab UUP hanya mengatur 
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tentang perkawinan, dan bukan mengatur tentang maslah kewrisan. 

Dari beragam respon dari ulama ponorogo tersebut dapat dibedakan 

menjadi dua: Pertama, setuju terhadap putusan MK tersebut dengan alasan 

demi kemaslahatan anak dan anak itu lahir dalam keadaan fitrah/suci. Tidak 

menanggung dosa orang tuannya sehingga merekapun perlu diperlakukan 

dengan baik sebagimana anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang sah 

hanya saja mereka tidak berhak memperoleh hak perwalian dan kewarisan. 

Kedua, setuju untuk sebagian putuan tersebut. Jika putusn itu untuk anak 

hasil nikah sirri, maka tidak ada masalah bagi mereka dan mereka 

menyetujuinya sebab pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah menurut 

agama, dan pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban adminstrasi 

negara saja sedangkan apabila putusan itu untuk anak hasil dari perzinahan, 

mereka tidak menyetujuinya. Sebab, zinah ini sudah jelas maerupakan dosa 

yang besar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al <quran, hadis, maupun 

pendapat dari fuqoha dan para ulama lainya.  

Ketiga, tidak setuju dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi 

yang mana putusan tersebut sangat berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 

46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN 

 

Analisis putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak 

Luar Kawin adalah menganalisis pertimbangan atau jalan pikir dari para ulama 

di wilayah kabupaten Ponorogo. Terkait dengan permohonan yang diajukan 

pemohon tentang status hak keperdataan anak luar kawin. Sebab, pada 

dasarnya dalam pandangan hukum Islam posisi ulama memiliki kedudukan 

yang tinggi, karena ulama dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum 

dengan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan problematika manusia 

ketika hukum tersebut tidak terdapat dalam sumber yang tertulis ataupun 

hukum tersebut belum pernah ada. Oleh karena itu penulis memandang sangat 

perlu untuk menganalisis jalan pikir para ulama di wilaya Kabupaten Ponorogo 

tentang putusan tersebut dengan cara pendekatan ushuliyah untuk mengetahui 

apakah jalan pikir ulama Ponorogo sejalan dengan teori ushuliyah ataukah 

tidak. Sebab dalam isi putusan MK tersebut mendasarkan kepada nilai keadilan 

yang pastinya menuju kepada kemaslahatan. 

Dalam kajian ushuliyah terdapat beberapa teori untuk menggali hukum 

Islam yang bersumber dari Al-Qur>an dan Sunnah. Teori tersebut seperti ijma >, 

qiyas, istihsan, istislah (maslahah mursalah), istishab, >urf, dan dzari >ah. Semua 

teori ushuliyah tersebut bermuara pada satu dasar yaitu mencari kemaslahatan 

umat. Adapun dalam menganalisis jalan pikir para ulama tentang status anak 

luar kawin, penulis menggunakan pendekatan teori ushuliyah. Alasan penulis 

menggunakan teori tersebut adalah sebagai berikut: 
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Teori ushuliyah (maslahah) digunakan untuk menganalisis isi putusan 

MK tentang hak keperdataan anak luar kawin yang mencakup hak pembiayaan 

hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal 

nasab, wali dan waris. Hak tersebut mengandung nilai kemaslahatan yang besar 

bagi anak luar kawin yang harus dilindungi. Didalam Al-Qur>an ataupun 

Sunnah tidak diatur mengenai masalah hak pemeliharaan anak luar kawin dari 

ayah biologisnya. 

Kemudian mengenai makna frasa “anak luar kawin” yang penulis 

maksud yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang didalamnya 

termasuk anak hasil perzinahan. Dalam hukum Islam, perkawinan menentukan 

adanya status anak. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya sah 

dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, maka anak tersebut 

termasuk anak yang sah. Sedangkan apabila orang tuanya tidak memenuhi 

rukun dan syarat dalam perkawinan, maka anak tersebut termasuk anak luar 

kawin atau anak zina. Selain itu ditegaskan oleh penuturan langsung hakim 

MK (Ahmad Fadlil Sumadi) pada hari Sabtu, 18 Mei 2013 bahwa frasa “anak 

luar kawin” dapat dimaknai secara luas tergantung penafsiran masing-masing 

individu, karena dalam undang-undang belum ada rumusan yang mengatur hal 

tersebut, sehingga makna anak luar kawin bisa diartikan sebagai anak hasil 

nikah sirri, anak hasil zina, maupun anak hasil pemerkosaan (tindak 

kriminalitas). Penulis juga mengutip hasil wawancara Siti Nur Malikhah 

dengan Hamdan Zoelva (hakim MK RI) dalam skripsinya yang berjudul 

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan, yang menyebutkan bahwa 

Hamdan Zoelva mengatakan anak zina juga termasuk didalamnya. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan penggolongan 

anak yang di bagi menjadi tiga, yaitu:
28 

1. Anak sah, adalah anak yang lahir di dalam perkawinan. 

2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui adalah anak yang lahir di 

luar perkawinan dan diakui oleh orang tuanya sehingga timbul pertalian 

keluarga, kedudukan anak ini kemudian menjadi anak sah. 

3. Anak yang lahir di luar perkawinanan yang tidak diakui, terbagi menjadi 

dua, yaitu anak yang lahir dalam zina (salah satu atau keduanya berada 

dalam perkawinan orang lain) dan anak yang lahir dalam sumbang (terdapat 

larangan perkawinan). 

A. Analisis Kemaslahatan Sebagai Konsep Ushul Fikih Terhadap Putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin 

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 

menyebutkan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.29 Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh 

syarat dan rukun dalam perkawinan, sehingga apabila syarat dan rukun telah 

terpenuhi maka perkawinannya sah. Ketentuan ini senafas dengan UUP Pasal 2 

                                                        
28

 Ali, Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1997, Cet. Ke-4, h. 40. 
29

 Soebekti dan Tjitrosoedibio, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 2. 
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ayat (1) yang menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu”.30
 Akan tetapi, untuk 

melindungi hak konstitusional yang di atur dalam perundangan-undangan, 

maka perkawinan harus dicatatkan, sehingga pencatatan perkawinan 

merupakan syarat administatif yang harus dipenuhi. Pencatatan perkawinan 

merupakan suatu upaya yang dilakukan, yang bertujuan untuk menjaga 

kesucian (miitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari suatu ikatan 

perkawinan.31 

Apabila perkawinan yang dilakukan menurut agama sah, maka akibat 

yang ditimbulkan adanya perkawinan tersebut juga sah. Oleh karena itu anak 

yang dihasilkan di luar perkawinan dan anak yang dihasilkan di luar 

perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka menurut 

hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”.32
 Namun menurut pendapat Satria Effendi Zein, ayah biologis yang 

bersangkutan di beri hukuman hadd dan ta >zir. Hukum ta >zir yang di maksud 

yaitu seperti memberikan biaya nafkah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain 

hingga anak luar kawin tersebut dewasa.
33

 

                                                        
30

 Ibid., 
31

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 

26. 
32

 Soebekti dan Tjitrosoedibio, op.cit., h. 10. 
33

 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar grafika, 2010, h. 170. 
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Hukum Islam sesuai dengan karakteristiknya memiliki dimensi 

almashlahah yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat ummat 

manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai 

khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini. Dalam hukum Islam, dasar 

utama dalam berhukum adalah melalui Al-Qur>an dan Sunnah. Walaupun 

demikian, dalam realita yang ada bahwa masalah yang dihadapi oleh manusia 

selalu ada dan berkembang. Oleh karena itu dalam syari >at di buka peluang 

untuk berijtihad demi menemukan solusi ketika terdapat masalah, dengan 

syarat tidak bertentangan dengan sumber utama dalam berhukum. 

Salah satu contohnya adalah masalah mengenai hak keperdataan anak 

luar kawin. Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa walaupun ayah biologis 

anak luar kawin menjadi suami ibunya, anak luar kawin tetap tidak mempunyai 

hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. 

Diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, namun hanya dapat memberi 

wasiat ataupun hibah.
34

 Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 186 KHI 

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.35
 

Akan tetapi, MK memutuskan lain mengenai anak luar kawin. Menurut 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang Status Anak Luar Kawin mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

                                                        
34

 Neng djubaidah, op.cit., h. 78. 
35

 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia (Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991), Jakarta: Departemen Agama RI, 2000, h. 

26. 



49 

 

 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”36
 harus di baca “anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya.” Oleh karena itu dengan adanya perubahan 

Pasal tersebut, maka anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan 

ayahnya dan keluarga ayahnya. 

MK menganggap bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan kata lain terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus 

mendapatkan perlindungan hukum, karena anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, tidak berdosa, kelahirannya pun tidak dikehendakinya. Jika tidak 

ada perlindungan hukum, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan 

dirugikan. 

Terlepas dari penilaian aspek hukum nasional dan agama, putusan MK 

ini secara nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi acuan 

dasar untuk menciptakan konsep sistem yang bertujuan keadilan restoratif. 

Keadilan ini berupaya mengembalikan situasi dan kondisi korban yang telah di 

rusak oleh adanya serangan atau aturan hukum yang di anggap dan telah 

merugikan seseorang serta mengganggu perlindungan hak asasi manusianya. 

Hal ini menunjukan bahwa status anak luar kawin tidak memiliki atau 
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 Soebekti dan Tjitrosoedibio, loc. cit. 
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menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang tua biologisnya, sehingga 

hak konstitusional anak luar kawin dapat terlindungi. 

Secara legal, memang hukum Islam tidak memperkenankan anak luar 

kawin memiliki hak waris dan mewarisi, wali maupun nasab. Akan tetapi, 

masih ada cara untuk bisa melindungi haknya selagi tidak menciderai hukum 

Islam. Oleh karena itu putusan MK tersebut perlu di tinjau ulang. Peninjauan 

ini dilakukan dengan menggunakan teori maslahah mursalah. Abdul Wahab 

Khalaf mengatakan bahwa maslahah mursalah merupakan suatu maslahah yang 

di anggap baik oleh akal manusia. Dalam penetapan hukumnya, maslahah 

mursalah telah sejalan dengan tujuan syara >, akan tetapi tidak ada petunjuk 

syara‟ yang memperhitungkannya maupun menolaknya.
37

 Sehingga tujuan dari 

maslahah mursalah yaitu menarik kemaslahatan dan menghilangkan 

kemadharatan. 

Menurut penulis hak keperdataan anak luar kawin dalam hal pembiayaan 

hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal 

nasab, wali dan waris, tidak ada penetapan hukum oleh syara > dan tidak ada 

pula dalil yang melarangnya. Akan tetapi penetapan dalil hukum tersebut hanya 

mengatur mengenai nasab, dan waris. Implikasi dari adanya nasab tentu 

berujung pada hak waris dan wali. Dalam matan sebuah hadist disebutkan:
38

 

Artinya: “anak zina (nasabnya) untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik 

diawanita merdeka maupun budak.” 
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 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, 

“Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, Jakarta: CV Rajawali, 1989, h. 126. 
38

 Abi Daud Sulaiman Bin „Ast‟ast, Sunan Abi Daud, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah, 
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Selain itu, hakekatnya tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk 

mencapai maslahah bagi seluruh umat manusia serta bertujuan untuk 

menghilangkan kerusakan. Sehingga menghilangkan kerusakan atau kerugian  

yang diterima oleh anak luar kawin, merupakan perwujudan maslahah 

mursalah. Dengan kata lain anak luar kawin akan mendapatkan perlindungan 

hukum terkait hak konstitusionalnya, karena setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan suci dan tidak menanggung dosa. Memberikan perlindungan terhadap 

anak luar kawin tentunya merupakan bentuk maslahatul aulad. Oleh karena itu 

apabila anak luar kawin memperoleh haknya terkait pembiayaan hidup, 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal nasab, 

wali dan waris, tentunya tidak bertentangan dengan nash, sebab putusan MK 

bertujuan untuk menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. 

Hal ini tentunya sesuai dengan hakikat konsep masalahah mursalah yang 

mengatakan
39

 

1. Sesuatu yang di anggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. 

2. Sesuatu yang di anggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara‟ 

dalam menetapkan hukum. 

3. Apa yang di anggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan syara >, tidak 

terdapat petunjuk syara > secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada 

petunjuk syara >  yang mengaturnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan MK 
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Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam ushul 

fikih dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain 

hak keperdataan dalam hal nasab, wali dan waris. 

B.  Analisis Hubungan Nasab Syar'i Anak Luar Kawin dengan Bapak 

Biologisnya 

Dalam realita hukum Islam yang ada, perkawinan merupakan suatu jalan 

yang dibenarkan dalam menetapkan nasab seorang anak. Dengan kata lain 

apabila perkawinan yang dilakukan dengan sah, sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan orang 

tuanya
40

 atau dalam bahasa penulis disebut nasab syar >i. Penentuan nasab 

sangatlah penting, mengingat adanya implikasi dalam sebuah perkawinan, 

seperti hak waris dan wali. Penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan 

ditentukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan 

tetapi, untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia 

(WNI), maka setiap perkawinan harus dicatatkan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 

Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan yudicial review yang diajukan 

oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya 

yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah 

beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah 
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Mochtar secara syari >at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta 

Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari 

pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad 

Iqbal Ramdahan Bin Moerdiono. 

Menurut penulis, status hubungan nasab syar >i hanya dapat dianalisis 

melalui pendekatan teori istihsan dibandingkan dengan teori ushluliyah yang 

lainnya. Dan jika status hubungan Nasab Syar >i Anak Luar Kawin dengan bapak 

biologisnya dianalisis dengan teori istihsan maka harus sesuai dengan prosedur 

yang ada dalam teori istihsan.  

Dalam teori istihsan dikenal dengan adanya perpindahan dari satu dalil 

kedalil yang lain. Semisal terdapat satu peristiwa ataupun kejadian. Pada 

awalnya peristiwa tersebut telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, akan 

tetapi ada nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang 

telah ditetapkan, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan 

menghendaki perpindahan hukum tersebut.
41

 

Teori istihsan ditinjau berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, 

pada pokoknya terbagi menjadi dua bagian yaitu istihsan qiyasi 

(mengedepankan qiyas khafi atas qiyas jali) dan istihsan istitsna'i 

(mengecualikan dalil juz >i atas dalil kully yang didasarkan pada dalil khusus 

yang menghendaki demikian). Istihsan yang digunakan untuk menganalisis 

nasab syar>i anak luar kawin yaitu dengan menggunakan istihsan istitsna >i bi an-

nash, yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan 
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yang lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya nash 

yang mengecualikannya, baik dari Al-Qur>an maupun Sunnah.
42

 

Untuk menganalisis nasab syari > dalam putusan MK meliputi hak 

keperdataan yang mencakup hak wali, waris dan nasab diperlukan dua dasar 

atau dua dalil yang akan dijadikan sebagai dalil kully dan dalil juz >i, adapun 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

Pertama, dalam Al-Qur>an disebutkan bahwa seorang ayah wajib 

memberikan nafkah dan kebutuhan bagi ibu yang sedang menyusui anaknya. 

Hal ini memberi indikator bahwa seorang ayah harus memenuhi kebutuhan 

anaknya baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma >ruf. seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Baqarah: 233)
43

 

Selain itu, dalam Al-Qur>an maupun Sunnah juga disebutkan bahwa setiap 

anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak membawa dosa 

sedikitpun: 

Artinya: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapaknyalah 

yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya.”44
 

Penulis memandang bahwa makna fitrah atau suci sangatlah luas 

mencakup segala aspek baik dalam hubungan kepada Allah ataupun hubungan 

sesama manusia. Termasuk anak luar kawin merupakan kategori anak yang 

fitrah dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Dalam Islam, tidak bisa dosa 

itu dilimpahkan kepada orang lain termasuk kepada anaknya dari pelaku zina 

dan pelaku itu sendirilah yang akan mempertanggung jawabkannya. Hal ini 

                                                        
43

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2002, h. 57. 
44

 Ahmad Bin Mustofa Al- Qasthilani, Irsyad Al-Sary Li Syarhi Shahih Al- Bukhari, 

Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h.469. 
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sesuai dengan Al-Qur>an surat an-Najm ayat 38, yang berbunyi: 

         

Artinya: “(yaitu) Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 

orang lain.” (QS. An-Najm: 38)
45

 

Dasar inilah yang penulis untuk jadikan sebagai dalil pertama dalam 

kajian teori istihsan yang disebut sebagai dalil kully (umum). 

Kedua, dalil (dalil juz >i atau khusus) sebagai pembanding dalil kully 

diatas adalah bahwa anak zina hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya 

saja sebagai berikut: 

Artinya: “anak zina (nasabnya) untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik  

diawanita merdeka maupun budak.”46
 

Hadis di atas menjelaskan bahwa nasab anak luar kawin hanya ke ibunya 

atau keluarga ibunya yang masih ada, baik wanita merdeka maupun budak. 

Telah dijelaskan dalam dalil kully (umum), bahwa ayah berkewajiban 

memenuhi kebutuhan anaknya, mengingat seorang anak terlahir dalam keadaan 

fitrah dan tidak menanggung dosa, akan tetapi makna anak dalam dalil kully 

sangatlah umum yang berlaku bagi semua anak. Kemudian dalil kully 

dikecualikan oleh dalil juz >i (khusus) yang menyebutkan bahwa nasab anak luar 

kawin hanya ke ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu anak luar 

kawin tidak mempunyai hubuungan perdata dengan ayahnya dan keluarga 

ayahnya. 
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 Departemen Agama RI, op. cit., h. 874. 
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 Abi Daud Sulaiman Bin „Ast‟ast, Sunan Abi Daud, Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah, 

1996, Juz II, h. 146. 
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Mengecualikan dalil juz >i atas dalil kully merupakan suatu kemasalahatan 

dan menolak putusan MK tentang hak keperdataan anak luar kawin adalah 

sesuatu yang istihsan (dianggap baik). Sebab putusan MK tersebut pada 

dasaranya jika dilihat dari sifatnya mengandung nilai final (memiliki nilai 

kepastian hukum) dan menyeluruh (berlaku bagi warga negara Indonesia), 

maka sebenarnya dalam putusan terdapat kesalahan dalam penggunaan istilah 

yakni status anak luar kawin, seharusnya istilah yang digunakan yaitu anak 

hasil nikah bawah tangan (tidak dicatatkan) seperti sebab lahirnya putusan MK 

tersebut dari pemohon yang memiliki status perkawinan yang tidak dicatatkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jalan pikiran hakim dalam 

memberikan putusan MK tentang status keperdataan anak luar kawin tidak 

mengandung nilai istihsan dan maslahah jika diterapkan ke seluruh masyarakat 

Indonesia secara menyeluruh karena terdapat kesalahan dalam penggunaan 

istilah, bahkan sebaliknya menolak putusan tersebut adalah mengandung nilai 

istihsan (dianggap baik menurut syari >at) yakni anak luar kawin tidak memiliki 

nasab syar>i dengan ayah biologisnya. 

Mengingat putusan MK tesebut berawal dari adanya permohonan 

pemohon yang memiliki status perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan 

rukun dalam Islam, namun tidak dicatatkan (nikah sirri). Maka implikasinya 

Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak yang sah secara agama, dan tentunya 

anak tersebut memiliki nasab syar >i dengan ayah biologisnya. Jadi putusan MK 

tersebut sesuai dengan syari >at dan memiliki nilai maslahah akan tetapi sifatnya 

individual (hanya untuk pemohon) dan tidak maslahah bagi anak yang lahir 
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dari status hubungan zina. Hal inilah yang menimbulkan polemik sebab dalam 

redaksi putusan MK tersebut tidak dijelaskan objek atau pembeda antara anak 

hasil nikah bawah tangan (tidak dicatatkan) dan anak zina. Ketidakjelasan 

tersebut tentunya menimbulkan asumsi bahwa putusan MK dianggap akan 

membuat aman para pelaku zina, sebab hak keperdataan mereka dilindungi 

oleh hukum dan dikhawatirkan banyak yang beranggapan bahwa pencatatan 

perkawinan tidak penting. 

Dalam kaidah ushuliyah disebutkan 

Artinya: “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik  

kemaslahatan”47
 

Dalam hal ini, tentunya terdapat mafsadah dan maslahah dalam putusan 

MK. Salah satu maslahah dari putusan MK tersebut adalah adanya 

perlindungan anak, sehingga hak anak luar kawin dapat memperoleh hak 

keperdataannya. Sedangkan mafsadah (bahaya) putusan MK tersebut adalah 

peluang untuk berbuat zina akan lebih mudah dilakukan, karena anaknya 

memiliki hak keperdataan yang dilindungi. Melihat adanya bahaya dari putusan 

MK tersebut lebih besar, maka menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada 

menarik kemaslahatan. Sehingga anak luar kawin tidak memiliki nasab syar >i 

dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. 

Melihat adanya bahaya dari putusan MK tersebut sebaiknya putusan MK 

tersebut dikaji ulang karena putusan MK tersebut muncul oleh sebab tertentu, 

yakni pemohon berstatus nikah bawah tangan. Ditambah lagi dalam putusan 
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 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyah, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991, h. 

170. 
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MK tersebut tidak dibedakan anak luar kawin dari perkawinan bawah tangan 

atau dari hasil zina.  

Dalam UUP dijelaskan bahwasanya suatu perkawinan ditentukan 

berdasarkan atas agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu 

menurut penulis, selama putusan tersebut tidak senafas dengan ketentuan 

agama, maka dapat dilakukan alternatif lain, seperti anak luar kawin bisa 

mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa 

mendapatkan hibah atau wasiat wajibah dari ayah biologisnya, serta dalam hal 

wali bisa diwakilkan oleh wali hakim, akan tetapi anak luar kawin dari hasil 

zina tidak memiliki hubungan nasab syar >i dengan ayah biologisnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Melihat dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 

2012 terutama kalimat “ anak yang dilahirkan di luar pernikahan “ tidak dapat 

diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama 

sekali tidak tersentuh dengan pernikahan. Hal ini didasarkan dengan alasan-

alasan sebagai berikut : 

1. Substansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK Nomor46/PUU 

VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah adanya penyempurnaan 

hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka 

sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan kelurga 

ayahnya, tanpa mempersoalkan pernikahan orang tuanya, sesuai realita yang 

ada. 

2. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut bertujuan untuk: (1) memberi 

perlindungan hukum bagi setiap anak yang dilahirkan agar iamemperoleh 

hak-haknya sebagai anak terhadap orang tuanya (ayahdan ibunya); (2) 

menetapkan adanya kewajiban hukum atas setiap laki-laki(ayah) 

bertanggung jawab atas anak yang terbukti mempunyaihubungan darah 

dengannya. 

3. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut memunculkan adanya hukum 

baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak denganayahnya dan 
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keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hakdan kewajiban, 

wali nikah serta hubungan pewarisan. 

4. Perubahan ini membawa implikasi adanya perlindungan hukum secarapenuh 

terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggungjawab ayah 

secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Dengandemikian, maka 

laki-laki tidak lagi sembarangan saja melakukanhubungan badan dengan 

perempuan karena ia juga harus memikulbeban akibat yang ditimbulkannya, 

termasuk lahirnya anak. 

B. Saran 

1. Kepada pembuat kebijakan harus bijaksana dalam mensikapi putusan 

iniagar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 

2. Semua pihak harus sefaham terhadap isi, materi, tujuan dan sasaran 

dariputusan ini agar masyarakat tidak resah karena banyaknya 

benturankepentingan dan norma yang sudah ada. 

3. Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut 

membuatsinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang 

berkaitandengan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya sehingga 

tidakmenimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang dapat 

meresahkan masyarakat. 
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