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ABSTRAK 

Tezar As’ad Humam, 2018.Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak 

Luar Kawin. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Ridho Rokamah, MSI. 

Kata Kunci: Penafsiran, Hak Keperdataan, Hakim, dan Putusan 

Berangkat dari kewenangan judicial review, MK berhak untuk melakukan uji 

materi terhadap undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan sebagaimana tampak pada putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana 

salah satu putusannya adalah membatalkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Dengan putusan itu, maka anak luar kawin yang semula 

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, setelah adanya 

putusan MK ini menjadi berhak untuk memiliki hubungan perdata bahkan hak-

hak pemeliharaan dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lainnya. Skripsi ini menjawab 

tentang bagaimana pendapat dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

dalam menafsirkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan 

anak yang lahir diluar perkawinan? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan mencari data melalui wawancara para hakim yang menjadi aktor sentral 

dalam penelitian ini sebagai sumber data primer, kemudian data sekunder 

diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya 

data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis. 

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (field 

research) dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Lokasi penelitian ini di 

Pengadilan Agama Nganjuk. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan dan perbedaan pandangan 

oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang hak keperdataan yang diterima 

oleh anak luar kawin pasca terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Ada sebagian yang tidak menyetujui dengan alasan anak luar kawin tidak 

mempunyai hubungan keperdataan apapun dengan ayah biologisnya, ada juga 

yang menyetujui dengan alasan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

memberikan perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Penulis 

menyimpulkan bahwa, para hakim Pengadilan Agama Nganjuk sepakat terkait 

hak keperdataan penuh yang diterima oleh anak yang lahir dari pernikahan sirri. 

Namun terkait hak keperdataan yang diterima anak hasil perzinaan mereka 

berbeda pendapat, 2 (dua) hakim memberikan hak nafkah dan 2 (dua) hakim 

yang lainnya tidak memberikan hak keperdataan apapun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak 

Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas 

pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti 

itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara 

fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu 

keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan 

keadilan melalui putusan-putusannya.
1
 

Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan 

hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan 

menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila 

undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia 

dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum 

yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa 

menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. Seperti 

yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undnag-Undang tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa 

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu 

                                                           
1
Bambang Sutiyoso,Metode Penemuan Hukum,  (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2012), 07. 
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perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2
 

Terkait dengan kewenangan  penafsiran hukum oleh para hakim, maka 

dalam perkembangan zaman dan dinamika ketatanegaraan Indonesia, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK) yang di dalamnya terdiri atas 

hakim yang mempunyai kewenangan khusus yang merupakan pelaksana 

judicial control  dalam kerangka sistem check and balances diantara cabang-

cabang kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan pemikiran itulah, MK 

terbentuk melalui amanat UUD 1945 pasal 24 ayat (2). Pasal tersebut secara 

tegas memasukkan MK sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan 

kehakiman, yang salah satu kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 adalah melakukan pengujian undang-undang 

terhadap UUD 1945 yang putusannya dianggap final.
3
 

Berangkat dari kewenangan itulah, MK berhak untuk melakukan uji 

materi terhadap undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan sebagaimana tampak pada putusan nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang mana salah satu putusannya adalah membatalkan pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”. MK menilai bahwa pasal tersebut bertentangan 

                                                           
2Boy Nurdin,Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia 

(Bandung: P.T. Alumni, 2012), 86. 

3
Fadil SJ & Nor Salam, Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2013), 03. 
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dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut dirubah menjadi “anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 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
 

Dengan putusan itu, maka anak luar kawin yang semula hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, setelah adanya putusan 

MK ini menjadi berhak untuk memiliki hubungan perdata bahkan hak-hak 

pemeliharaan dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu 

pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lainnya. 

Menanggapi putusan di atas, KH. Ma‟ruf Amin dalam pernyataannya 

secara tegas mengatakan: 

“Putusan MK tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan 

kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan dikalangan umat Islam, karena 

berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK 

tersebut telah mengubah shari‟ah  Islam, melanggar ajaran Islam, dan 

mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku”. 

Menanggapi perkembangan tersebut, MUI punya tanggungjawab untuk 

mempertahankan agama Islam dan melindungi umat Islam Indonesia. MUI 

memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK, 

                                                           
4
Ibid, 05. 
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sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan 

mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala. 

Sejalan dengan pandangan KH. Ma‟ruf Amin, Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, melalui 

ketuanya Syamsuar Basyariah, meminta MK mengkaji ulang keputusan 

mengabulkan permohonan uji materil atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974, karena diduga bisa menimbulkan kontroversi dikalangan ulama. 

Menurut Syamsuar Basyriah, sekalipun jika dilihat dari sisi administrasi 

kenegaraan si anak berhak mendapat hak-hak perdata, semisal pembuatan 

KTP, namun keputusan tersebut bertentangan dengan norma Islam dan 

administrasi negara tentang perkawinan.
5
 

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Amir Syamsuddin yang 

menganggap putusan MK sebagai ijtihad yang revolusioner dalam bidang 

perkawinan. Menurut Menteri hukum dan HAM ini, putusan tersebut adalah 

putusan yang sangat bijaksana. Beliau sependapat dengan putusan MK 

tentang status anak di luar kawin. Dalam komentarnya ia menegaskan: 

“Saya anggap itu suatu putusan yang sangat bijaksana dan sangat baik 

untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan 

perlindungan hukumnya terjamin. Sehingga tidak ada orang yang 

dengan mudahnya mengingkari kewajibannya kepada anaknya, 

terutama mereka yang masih berada di bawah umur”. 

 

Dalam hal ini MK berpendapat: “Tidak tepat dan tidak adil manakala 

hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

                                                           
5
Ibid, 06. 
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perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula 

jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum 

meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-

lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 

memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak 

dari laki-laki tertentu”. 

Dengan demikian, maka bagi MK, setiap anak yang dilahirkan 

sekalipun dalam kategori anak luar kawin tetap dianggap memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan baik 

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bukti lain. Dengan 

kata lain, dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk 

menentukan hubungan keperdataan seorang anak, maka aturan yang 

menentukan keperdataan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga 

ibunya tidaklah relevan. Di sinilah pentingnya untuk mengingat kembali 

pernyataan Hugo Sinzeimer yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa 

perubahan hukum harus segera dilakukan manakala suatu peristiwa atau 

keadaan yang diatur tidak sesuai lagi dengan hukum yang mengaturnya.
6
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua kelompok 

penafsiran oleh para hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang pertama adalah hakim yang pro terhadap 

                                                           
6
Ibid, 08. 
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putusan MK, dan yang kedua adalah hakim yang kontra dengan putusan MK, 

berikut adalah kutipan wawancaranya: 

Pertama, pendapat hakim yang pro,“Tentunya jika ayah ini menjadi 

wali nikah dari anak perempuannya (anak luar nikah), menikahkan anak 

perempuannya, maka menurut saya ini ndak boleh. Kalau begitu yang didapat 

hak apa? Ya sepanjang hak keperluan pribadi dia, makan, minum, nafkah. 

Yang didapat adalah hak nafkah saja, sepanjang itu terkait dengan nafkah, itu 

boleh kita mengikuti”.
7
 

Kedua, pendapat hakim yang kontra,“Nggak bisa. Hasil perzinaan 

nggak bisa, nggak ada nafkah. Jangankan dari sisi hukum Islam, dari BW saja 

anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga 

ibunya saja”.
8
 

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran 

putusan MK inilah, penulis sangat tertarik untuk mengkaji putusan tersebut 

dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar 

Kawin.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapat dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

dalam menafsirkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hak 

keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan? 

                                                           
7
Mohamad Thoha, Hasil Wawancara, 11 Juli 2018. 

8
Haitami, Hasil Wawancara, 19 Juli 2018. 
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2. Bagaimana implementasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 oleh hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara penetapan anak biologis terkait 

hak keperdataannya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menggali pendapat dan argumentasi hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk dalam menafsirkan putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010 terkait 

hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan. 

2. Untuk menggali bagaimana hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

mengimplementasikan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara 

penetapan anak biologis terkait hak keperdataannya. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. 

Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara 

teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain: 

1. Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang pengembangan 

Hukum keluarga tentang hak keperdataan anak luar kawinpasca putusan 

MK No. 46/PUU–VIII/2010. 

2. Praktis  

Penelitian ini dilakukan untuk memperjelashak keperdataan yang 

diterima oleh anak yang lahir diluar perkawinanpasca putusan MK No. 

46/PUU–VIII/2010. 
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E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan belum ada yang 

membahas penelitian ini dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk. Adapun pustaka yang ditelaah adalah sebagai berikut : 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kulsum Ummi
9
 “Analisis 

Hukum Islam terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah”. Dalam 

putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Hasil ini menyimpulkan bahwa 

menurut putusan MK terhadap hubungan perdata anak di luar nikah 

terdapat tambahan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang 

menyatakan Anak dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut 

hukum Islam apabila anak dilahirkan di luar nikah atau tidak ada ikatan 

perkawinan antara kedua orang tuanya maka anak tersebut dinamakan 

anak zina atau anak diluar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya 

kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, anak dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam hukum Islam anak yang lahir di luar nikah diartikan 

kedudukannya sebagai anak zina. Dari hasil kesimpulan tersebut, jika 

seorang laki- laki dan perempuan ingin menikah hendaknya pernikahan 

tersebut memenuhi syarat formil (syarat sesuai dengan agama masing- 

masing) maupun materiil (mencatatkan pernikahannya kepada lembaga 

                                                           
9
Kulsum Ummi, ”Analisis hukum Islam terhadap Hubungan Perdata Anak di luarNikah : 

dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010” ,(Skripsi---UIN SunanAmpel,2012). 
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yang berwenang). Agar pernikahan dan anak tersebut mempunyai 

kekuatan hukum. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Laily Nur Anidha
10

 2017, yang 

berjudul “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di 

Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin” yang membahas tentang 

status anak luar kawin atau yang disebut dengan anak zina yang tidak 

memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga anak 

tersebut tidak berhak mendapatkan hak-haknya seperti anak yang sah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

pustaka (library research). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan status anak luar kawin dalam Hukum Islam berbeda dengan 

hukum perkawinan di Indonesia. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fahmi, Muhammad Ulul
11

(2014) 

Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak di Luar Kawin :Studi 

Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Untuk menjawab bagaimana ketentuan hak 

asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana hukum Islam mengatur 

tentang adanya hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang 

                                                           
10

Laily Nur Anidha,“Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di 

Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 
11

Fahmi Muhammad Ulul,“Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak diLuar 

Kawin : Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak” ,(Skripsi---UIN Sunan Ampel,2014). 
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No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 

7 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang 

tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan pada 

pasal 14 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh 

orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum 

yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 

terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal ini 

kedudukan anak sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

ataupun anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Namun dalam 

hukum Islam jika anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan maka 

anak tersebut harus diasuh oleh ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibu 

tersebut tidak melakukan perkawinan lagi. Dalam hadist juga 

mengatakan bahwa anak yang lahir di dunia ini harus di asuh oleh orang 

tuanya sendiri tanpa suatu alasan apapun. Senada dengan putusan MK 

anak tersebut jika ingin diakui oleh kedua orang tuanya harus dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau alat bukti lainya, 

dan harus dengan cara tes DNA. Dengan adanya pernyataan di atas 

Pemerintah harus lebih terinci menentukan sikap agar hak asuh anak 

yang lahir di dunia ini akan kembali pada orang tuanya meskipun anak 

itu dilahirkan di luar perkawinan atau di dalam perkawinan. Kepada 

semua masyarakat agar pernikahanya dicatatkan menurut Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia supaya terhindar dari yangnamanya 
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anak di luar perkawinan dan tidak merugikan bagi kelangsungan hidup 

si anak. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Purwosasmito
12

 2005. 

Yang berjudul “Hasil Test DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Dasar 

Penetapan Nasab Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas 

tentang tinjauan hukum dan akibat hukum Islam terhadap penetapan 

nasab melalui test DNA serta penyelesaian atas sengketa atas penolakan 

penetapan nasab melalui test DNA. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian pustaka (library research) yang menggunakan analisis data 

content analisys (induktif). Dari penelitian ini dapat disimpulkan metode 

atau cara penetapan nasab melalui test DNA diperbolehkan menurut 

hukum Islam, selama dalam pelaksanaan test tidak bertentangan dengan 

agama dan tidak melanggar batas-batas moral kemanusiaan. 

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas 

beda. Penelitian penulis adalah “Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak 

Keperdataan Anak Luar Kawin”. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research), penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

                                                           
12

Hidayat Purwosasmito“Hasil Test DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Dasar 

Penetapan Nasab Menurut Hukum Islam”Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2005) 



12 
 

 

wawancara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Dengan menggunakan penelitian lapangan kita dapat 

mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat para 

hakim terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun metode 

yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang 

dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh).
13

 

b. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif, 

pendekatan normatif dilakukan dengan cara menggunakan teori 

penafsiran hukum dan teori penegakan hukum untuk menganalisa 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Kehadiran Peneliti 

a. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral. Peneliti 

sebagai  pengumpul data melalui wawancara dan dokumentasi, 

sementara instrumen selain itu sebagai pendukung saja. 

b. Peneliti merupakan partisipan penuh/lengkap dalam melakukan 

penelitian ini.  

G. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Nganjuk Jl. 

Gatot Subroto - Nganjuk (Timur Terminal Nganjuk). Karena pendapat Hakim 
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setara dengan undang-undang (Hakim dapat melahirkan yurisprudensi), jadi 

sebenarnya penelitian ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama manapun. 

H. Data dan Sumber Data 

1. Data: 

a. Profil Instansi dan hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

b. Pendapat dan Argumentasihakim Pengadilan Agama Nganjuk 

c. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

2. Sumber Data: 

a. Pengadilan Agama Nganjuk 

b. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

c. Mahkamah Konstitusi 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara. Tujuan 

dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui pendapat para Hakim 

mengenai implikasi status ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Teknik 

pengumpulan data ini melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung 

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban 
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dari pihak yang diwawancarai.
14

Wawancara yang akan penulis lakukan 

adalah menggunakan metode wawancara langsung, yakni wawancara yang 

dilakukan secara langsung dengan bertatap muka.
15

 

Di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya 

mengenai hal tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. Peneliti melakukan wawancara dengan para hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Hasil penelitian dari wawancara, akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya. Hasil penelitian juga akan kredibel apabila didukung oleh foto-

foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dari hasil dokumentasi 

yang telah didapatkan, selain bertujuan untuk memperkuat penelitian, hasil 

dokumentasi berupa transkip wawancara dengan para Hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk sangat membantu peneliti dalam menganalisa pendapat-

pendapat yang disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. 
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J. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain.
16

Dalam menganalisa data yang bersifat 

kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, displaydatadan 

mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses 

reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara 

sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana 

dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian 

data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
17

 

K. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode 

wawancara secara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak.  

Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak 
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konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih 

konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan 

kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.
18

 

Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang hak keperdataan anak yang ditinjau dari 

hukum islam dan dari hukum positif. Dan juga berisi tentang pengertian 

anak luar kawin yang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Serta 

berisi tentang teori yang akan digunakan pada penilitian ini yaitu teori 

penegakan hukum dan teori penafsiran hukum. 

BAB III: PAPARAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang profil dari pengadilan agama Nganjuk dan 

profil dari para hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Serta berisi 

pandangan hakim pengadilan agama nganjuk terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan 

anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010. 
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BAB IV: PEMBAHASAN / ANALISIS 

Pada bab ini berisi tentang analisa terhadap pandangan hakim terhadap 

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Analisa terhadap pendapat hakim 

terkait bagaimana hakim bertindak dalam memutus perkara serta analisa 

terhadap pandangan hakim terkait hak keperdataan anak luar kawin pasca 

putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-

saran. 

  



 

18 

 

BAB II 

PENEGAKAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM 

A. Tugas dan Wewenang Hakim Sebagai Penemu Hukum Dalam Penegakan 

Hukum 

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaats), 

kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan 

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan 

dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia 

tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan 

atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai 

patokan obyektif.
19

 

1. Pengertian Hakim 

Pada istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu 

yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, 

dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak. Hakim adalah 

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam 

kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 

hakim.
20
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2. Tugas dan Wewenang Hakim 

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap  

perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal 

seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan 

hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk 

dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial 

berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan 

bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu 

keputusan. Adapun pengertian mengadili itu adalah serangkaian tindakan 

hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. 

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan 

yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara 

menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap 

masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk 

memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan 

penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana. Dalam putusan 

hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, 

sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 
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keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

masyarakat (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice).
21

 

B. Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atauberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
22

 

2. Penegakan Hukum Ditinjau dari Sudut Subjeknya 

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan 

dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam 

arti yang terbatas atau sempit.Dalam arti luas, proses penegakan hukum 

itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. 

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu 

hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
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apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa.
23

 

Dalam hal ini hakim adalah subjek utama, Hakim merupakan salah 

satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai 

penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu 

menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat 

dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional 

melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya 

sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan 

melalui putusan-putusannya. 

Para pencari keadilan (justiciabellen) tentu sangat mendambakan 

perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-

hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, 

sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung 

legal justice, tetapi juga berdimensikan moral justice dan social justice. 

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena 

idealnya putusan harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur 

yaitu keadilan (Gerechtigkeit),kepastian hukum (Rechtsicherheit), dan 

kemanfaatan (Zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh 

Hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, 
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sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan 

memenuhi harapan para pencari keadilan.
24

 

3. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Objeknya  

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu 

dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup 

pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, 

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 

peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan 

perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam 

menggunakan perkataan „penegakan hukum‟ dalam arti luas dan dapat 

pula digunakan istilah „penegakan peraturan‟ dalam arti sempit.
25

 

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan 

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam 

bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „the rule of law‟ 

versus „the rule of just law‟ atau dalam istilah „the rule of law and not of 

man‟ versus istilah „the rule by law‟ yang berarti „the rule of man by 

law‟. Dalam istilah „the rule of law‟ terkandung makna pemerintahan 

oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan 

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena 
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itu, digunakan istilah „the rule of just law‟. Dalam istilah „the rule of law 

and not of man‟ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya 

pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, 

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „the rule by law‟ yang 

dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan 

hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud 

dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit 

maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 

setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.
26

 

C. Penafsiran Hukum 

1. Pengertian Penafsiran Hukum 

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap 

istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak 

jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap 

istilah tersebut. Tujuan utamanya interpretasi adalah menjelaskan 

maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban 
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memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan 

dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-

keadaan yang mengelilinginya.
27

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penegakan 

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan 

penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup 

kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa 

hukum tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus 

menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat 

mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan 

akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersbut untuk merealisasikan 

fungsi agar hukum positif itu berlaku. 

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam 

usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah 

yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, 

atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna 

ganda, norma yang kabur (vage normen), antinomi hukum (konflik 

norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-

undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu 

hal yang menjadi maksud para pembuatnya.
28
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Apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim 

berkewajiban untuk menafsirkannya, sehingga dapat diberikan keputusan 

yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari 

hukum. Adapun dasar hukum yang mendasarinya adalah tercantum pada 

pasal 10 ayat (01) UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sekalipun demikian, 

menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan 

tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, agar dapat mencapai 

kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang 

hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan beberapa cara 

penafsiran peraturan perundangan. Dengan adanya kodifikasi, hukum itu 

lalu menjadi beku, statis, dan sukar berubah. Hakim adalah orang yang 

selalu melaksanakan kodifikasi hukum karena hakimlah yang 

berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. 

Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya, namun tetap 

juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-

kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.
29

 

Oleh karena hukum bersifat dinamis. maka hakim sebagai penegak 

hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada 

kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus 
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juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum 

(rechtslenigheid) sehingga hukum kodifikasi berjiwa dan dapat 

mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya, 

seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu 

pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan 

untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim 

ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. 

Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya. 

Hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undang 

tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat 

suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu 

mencapai kepastian  hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan  

bahwa menafsirkan  undang-undang adalah kewajiban hukum dari 

hakim.
30

 

2. Metode Penafsiran Hukum 

Dengan adanya kodifikasi, hukum itu lalu menjadi beku, statis, 

sukar berubah. Adapun yang selalu melaksankan kodifikasi hukum ialah 

hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-

tengah masyarakat. 

Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum 

(rechtslenigheid) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat 
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mengikuti perkembangan zaman. Ternyatalah untuk memberi putusan 

seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat pula adat-kebiasaan, 

jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri 

ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Ada 

beberapa macam metode penafsiran, antara lain:
31

 

a. Penafsiran tata bahasa (grammatikal) 

Yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan 

undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan 

dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang 

dipakai oleh undang-undang yang dianut dan semata-mata arti 

perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan yakni arti 

dalam pemakaian sehari-hari. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

hal yang berikut: suatu peraturan perundangan melarang orang 

memparkir kendaraanya pada suatu tempat tertentu. Peraturan 

tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah 

“kendaraan” itu. Orang lalu bertanya-tanya, apakah yang 

dimaksudkan dengan perkataan “kendaraan” itu, hanyalah 

kendaraan bermotorkah ataukah termasuk juga sepeda dan bendi. 

Seringkali keterangan kamus bahasa belum mencukupi. Hakim 

harus pula mencari kata yang bersangkutan dalam susunan kata-

kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain.
32
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b. Penafsiran sahih, (autentik, resmi) 

Ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu 

sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang, 

misalnya Pasal 98 KUHP: “malam” berarti waktu antara matahari 

terbenam dan matahri terbit, Pasal 101 KUHP: “ternak” berarti 

hewan yang berkuku satu, hewan memamahbiak dan babi. 

c. Penafsiran historis, yaitu: 

1) Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan 

sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum 

dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan 

perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri 

dengan Komisi DPR yang bersangkutan. 

2) Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk 

undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, 

misalnya didenda f 25,−, sekarang ditafsirkan dengan uang 

Republik Indonesia, sebab harga barang lebih mendekati pada 

waktu KUHP itu dibuat. 

d. Penafsiran sistematis, (dogmatis) penafsiran menilik susunan yang 

berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-

undang itu maupun dengan undang-undang yang lain misalnya 

“asas monogami” tersebut di pasal 27 KUHS menjadi dasar pasal-

pasal 34, 60, 64, 86, KUHS dan 279 KUHS.
33
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e. Penafsiran Nasional, ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya 

dengan sistem hukum yang berlaku misalnya hak-milik pasal 570 

KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum 

Indonesia (Pancasila). 

f. Penafsiran teleologis, (Sosiologis) yaitu penafsiran dengan 

mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting 

disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa 

sedangkan bunyi undang-undang tetap sama. 

g. Penafsiran ekstensip, memberi tafsiran dengan memperluas arti 

kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat 

dimasukkannya seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”. 

h. Penafsiran restriktif, ialah penafsiran dengan membatasi 

(mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya 

“kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak berwujud” seperti 

sakit, cacad dan sebagainya. 

i. Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan 

hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut 

sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang 

sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan 

bunyi peraturan tersebut misalnya “menyambung” aliran listrik 

dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik. 

j. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran), ialah suatu cara 

menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan 
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pengertian antar soal yang dihadapi dan ada yang diatur dalam 

suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan 

pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal-soal 

yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau 

dengan kata lain berada diluar pasal tersebut. 

Contoh: Pasal 34 KUHS menentukan bahwa seorang perempuan 

tidak diperkenankan menikah lagi sebelum liwat 300 hari setelah 

perkawinannya terdahulu diputuskan. Timbullah kini pertanyaan, 

bagaimanakah halnya dengan seorang laki-laki? Apakah seorang 

laki-laki juga harus menunggu lampaunya waktu 300 hari? 

Jawaban atas pertanyaan ini ialah “tidak” karena pasal 34 KUHS 

ialah untuk mencegah adanya keragu-raguan mengenai kedudukan 

sang anak, berhubung dengan kemungkinan bahwa seorang 

perempuan sedang mengandung setelah perkawinannya diputuskan. 

Jika dilahirkan anak setelah perkawinan yang berikutnya, maka 

menurut undang-undang anak itu adalah anaknya suaminya yang 

terdahulu (jika anak itu lahir sebelum lewat 300 hari setelah 

putusnya perkawinan terdahulu). Ditetapkan waktu 300 hari ialah 

karena waktu itu dianggap sebagai waktu kandungan yang paling 

lama.
34
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BAB III 

PANDANGANHAKIM PENGADILAN AGAMANGANJUKTERHADAP 

PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT HAK 

KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN 

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Nganjuk 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk 

a. Masa Sebelum Penjajahan 

Sayangnya tidak banyak orang yang mengetahui cerita 

tentang keadaan daerah Nganjuk di masa sebelum penjajahan, 

apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama 

Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah 

cerita sebelum abad XVI. 

b. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang 

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau 

mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum 

tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. 

Daerah ini sekarang telah menjadi salah satu Kecamatan terletak 

disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota 

sekarang. 

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan 

kantor pemerintah di Berbek.Selanjutnya tahun 1880 M 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti 



32 
 

 

sekarang ini.Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga 

ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, 

ketika itu Bupati yang sedang dijabat oleh Kanjeng Jimat.Pada 

masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurusi Nikah 

Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurusi 

fasakh, syiqoq dan ta‟lik talak. 

c. Masa Kemerdekaan 

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak 

begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah 

Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946 maka setelah 

itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut 

Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang 

sempit disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. 

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik 

dari segi pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang 

ruang sidang yang digunakan adalah serambi Masjid Agung 

Nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun. 

d. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu 

ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. 

Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun 
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peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan 

Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai 

cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama 

Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk 

gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani 

Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan 

stadion seluas 500 m². 

e. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. 

Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk 

sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.Sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai 

yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak itu pula kualitas 

perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama 

Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta 

bersama dan lain-lain. Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada 

tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 

tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas 

tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 

untuk Pembangunan Gedung Kantor/Balai Sidang Pengadilan 
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Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di 

Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, 

Kabupaten Nganjuk.
35

 

2. Visi dan Misi 

Visi pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Indonesia “Terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia Yang Agung” 

Dalam visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang 

modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung 

tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, 

Pengadilan Agama Ngajuk menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

d. Meningkatakan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Di dalam melaksanakan misi tersebut tidak terlepas dari 

cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan 

lembaga peradilan  untuk waktu selama 25 tahun.  
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Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun 

dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai 

dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 

a. Area organisasi dan kepemimpinan. 

b. Area kebijakan. 

c. Area proses berperkara. 

d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur. 

e. Area kepuasan mencari keadilan. 

f. Area keterjangkauan. 

g. Area kepercayaan publik.
36

 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 

adalah sebagai berikut:  

Ketua    : Drs. H. Syaiful Heja,M.H.  

Wakil ketua   : - 

Hakim   : 1. Drs. Muhammad Thoha, S.Ag. 

2. Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. 

3. Drs. H. Musthofa Zahron 

4. Haitami, S.H., M.H. 

Panitera    : Heri Eka Siswanta, S.H., M.H. 

Wakil Panitera   : Drs. H Muh Munib, M.H.I. 

                                                           
36

Buku Arsip Pengadilan Agama Nganjuk 



36 
 

 

Panmud Permohonan : Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H. 

Panmud Gugatan   : Amir Hamzah, S.H  

Panmud Hukum    : Muhammad Nafi‟, S.H., M.H.I. 

Sekretaris    : Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H. 

Bag Kepegawaian  : Fuad, S.H.I 

Kasub Perencanaan: : Fathul Mubin, S.H.I  

Panitera Pengganti  : 1. Nurul Kumtianawati, S.H.  

  2. Setyo Hayuningsih, S.H  

Jurusita Pengganti   : 1. Muh. Yanuar Arifin 

  2. Nur Kerisna Wachidah 

  3. Sunarto 

  4. Irwan Abd Rahman, S.H., M.H. 

  5. Sabilil Muttaqien, S.H.I. 

Staf    : Mukarom
37
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B. Deskripsi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari permohonan yang 

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

Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono serta kuasa hukum keduanya 

yaitu Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Miftachul I.A.A., 

sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 

bertanggal 5 Agustus 2010. Inti permohonannya adalah judicial review 

terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.
38

 

Alasan permohonan uji materi terhadap dua pasal di atas disebabkan 

Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan 

hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1). Kedua pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan 

dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. 

Adapun hak konstitusional pemohon yang dilanggar dan merugikan 

adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat 
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(2) UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.
39

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1 dan 2) UUD 1945 tersebut, 

maka Pemohon dan anaknya memiliki hak kontitusional untuk mendapatkan 

pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional 

yang dimiliki oleh Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun 

nikah dalam Islam. 

Merujuk pada norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B 

ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai 

dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum yang mengharuskan sebuah 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 

mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agam 

Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal 

ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut menjadi tidak sah 

menurut norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi, jelas 
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telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).
40

 

Dari judicial review yang diajukan oleh pemohon, MK memutuskan 

bahwa dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 

secara bersyarat (conditionally unconstitusional) yakni inkonstitusional 

sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya. 

Untuk memaknai anak luar kawin dalam putusan MK sebagaimana yang  

dikehendaki dalam bahasan ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang 

dijadikan sebagai pijakan dalam menganulir pasal 43 ayat (1). Pertimbangan 

tersebut adalah sebagai berikut:
41

 

“Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang 

didahului dengan hubungan seksual antara  seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat 

hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya 

meliputi anak, ibu, dan bapak, sehingga hubungan anak dengan seorang 

laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan 
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perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya 

hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. 

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi 

perkawinannya, anak yang dilahirkan harusnya mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak 

berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya”.
42

 

Dari pertimbangan ini dapat dipastikan bahwa istilah anak luar kawin 

yang dimaksud dalam putusan MK hanyalah berkutat pada persoalan anak 

yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan dengan catatan dapat 

dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun bukti lain yang 

dapat menguatkan adanya hubungan antara anak dan ayah biologisnya karena 

menurut MK hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah 

biologisnya tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan 

namun juga melalui pembuktian. Sehingga demi kepentingan anak, 

menghilangkan hubungan antara seorang anak dengan ayah biologisnya 

menjadi tidak adil.
43

 

“Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak 

yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar 

perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut 

sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum 

membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari 

tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu 

hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai 

bapaknya”. 

                                                           
42

Putusan Mahkamah, hlm. 35. 
43

Fadil SJ & Nor Salam, Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Malang: UIN-

Maliki Press, 2013), 103. 



41 
 

 

Lebih tegas lagi pandangan yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, 

salah satu Hakim MK yang menyatakan concurring opinion. Dalam hal ini, 

Maria mengatakan: 

“Potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan risiko bagi 

laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

tersebut. Dengan demikian pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 

suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut 

menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua 

kandung atau kedua orang tua biologisnya.”
44

 

C. Pendapat dan Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap 

Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU–

VIII/2010 

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, 

kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk 

perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan 

maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang 

ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam 

makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui 

penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga 

penemuan hukum.
45

 

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk 

melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau 
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ditegakkan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan 

harus jelas. Kejelasan undang-undang sangatlah penting. Oleh karena itu, 

setiap undang-undang, selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam 

Tambahan Lembaran Negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai 

penjelasan, namun seringkali terjadi penjelasan tersebut tidak juga memberi 

kejelasan, karena hanya menyatakan “cukup jelas”, padahal teks undang-

undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja 

pembentuk undang-undang bermaksud hendak memberi kebebasan yang lebih 

besar kepada hakim.
46

 

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak 

dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh 

karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau 

ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada 

peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa 

konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.
47

 

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara 

yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis 

terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan 

perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan 

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan 
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menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti 

yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis,bahwa hakim dalam 

menegakkan dan menafsiri sebuah undang-undang, oleh bapak Mohamad 

Thoha,beliau mengatakan bahwa: 

“Jika karna berbicara sebagai Hakim, maka berhak menafsirkan sendiri, 

sebagian sejalan sebagian tidak, artinya selama itu sejalan dengan koridor 

agama dibenarkan maka kita pakai, yang tidak pas dengan koridor agama 

maka tidak kita pakai...”
48

 

Begitu juga pendapat dari bapak Haitami, beliau mengatakan bahwa: 

“...Jangankan undang-undang saja hakim bisa meng-contra legem, contra 

legem itu menabrak undang-undang itu, ditabrak undang-undang itu 

dengan menciptakan hukum sendiri, itu Hakim. Jika sudah masuk 

banding, lalu kasasi, begitu kasasi turun maka itu menjadi acuan Hakim 

yang dibawah, itu namanya yurisprudensi”.
49

 

Terkait putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada intinya dalam 

proses penegakan hukum dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh para 

hakim Pengadilan Agama Nganjuk, mereka para hakim mempunyai cara 

penafsiran dan penegakan hukum sendiri-sendiri yang tidak selalu sama antara 

hakim satu dengan hakim yang lain. 
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Berikut adalah kutipan hasil wawancara dari semua hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk yang telah diwawancarai terkait hak keperdataan anak yang 

lahir diluar perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010: 

1. Mohamad Thoha (Hakim) 

Pendapat beliau terkait putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010:
50

 

“Gini, Hakim harus melihat sekarang dari sisi isi putusan MK ini, anak 

yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu 

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

dapat dibuktikan dengan pengetahuan dan ilmu teknologi. Sepanjang 

sesuai dengan, kaidah-kaidah hukum islam hakim wajib mematuhinya. 

Nah yang dimaksud sepanjang kaidah hukum islam itu yang mana, karna 

didalam sini hukum perdata, ada hubungan, sedang hukum islam, bahwa 

anak diluar nikah hanya berhubungan dengan ibu dan bernasab pada ibu 

dan nasab-nasab daripada ibunya. Disini bisa berhubungan dengan 

hukum perdata ayah dan ibu. Nah, sekarang harus bisa memaknai apa arti 

perdata disini, arti perdata disini sebenarnya ini adalah suatu kalimat 

yang umum, berarti perdata disini, kalau melihat dari sisi kalimat, ini ya 

semua hubungan perdata, hubungan perdata ya berkait dengan hak harta 

bersama dari orang tua, hak waris, hak nasab dan segalanya. Namun 

Hakim Pengadilan Agama ini tidak memaknai secara mutlak, tapi yang 

menyangkut hak-hak diluar tiga hal, satu adalah waris, kedua adalah 

terkait dengan nasab, ketiga hak perwalian, sepanjang tidak menyangkut 

tiga hal ini, kalau saya bisa/boleh mengikuti. Waris harus ada hubungan 

perkawinan, kalau tidak ada perkawinan, kalau saya, tidak perlu 

mengikuti. Yang kedua nasab, ini sebagai ayahnya ini anaknya ini 

cucunya dan seterusnya, ini ndak bisa. Tentunya jika ayah ini menjadi 

wali nikah dari anak perempuannya (anak luar nikah), menikahkan anak 

perempuannya, maka menurut saya ini ndak boleh. Kalau begitu yang 

didapat hak apa? Ya sepanjang hak keperluan pribadi dia, makan, 

minum, nafkah. Yang didapat adalah hak nafkah saja, sepanjang itu 

terkait dengan nafkah, itu boleh kita mengikuti. Hal ini juga juga persis 

dinyatakan oleh Mahfud MD di koran tahun 2017 setelah putusan MK 

itu. Jadi yang dimaksud perdata disini, bukanlah perdata secara 

keseluruhan, hanya lupa dia menyatakan itu, bahwa ini tidak dijelaskan 

bahwa ini perdata yang mana. Kurang penjelasan, karna dalam 

penjelasan putusan juga tidak ada”. 
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Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

hasil perzinaan, yaitu: 

“Iya saya kabulkan. Menyatakan anak sah yang lahir dari hubungan 

biologis dan akan mendapatkan hak nafkah. Didalam pertimbangan 

akan disebutkan akan mendapat hak keperdataan kecuali tiga, yaitu 

hak nasab, hak perwalian, dan hak waris”. 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

pernikahan sirri, yaitu: 

“Iya saya kabulkan dan mendapatkan hak keperdataan penuh, 

karena memandang pernikahannya memang sah menurut agama”. 

 

Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, bahwa hak 

keperdataan yang di dapat oleh anak luar kawin yang berasal dari hasil 

pernikahan sirri dan berasal dari hasil perzinaan memiliki hak-hak 

keperdataan yang berbeda. Hak keperdataan yang didapat oleh anak yang 

lahir dari hasil pernikahan sirri adalah hak keperdataan penuh meliputi 

hak nasab, hak perwalian, hak waris, dan hak nafkah. Berbeda dengan 

hak keperdataan yang didapat oleh anak yang lahir dari hasil perzinaan, 

menurut beliau anak hasil perzinaan mendapatkan hak nafkah dan 

pernyataan anak sah yang lahir dari hubungan biologis kedua orang tua 

biologisnya, dan didalam pernyataan tersebut ada pertimbangan  yang 

menyebutkan bahwa kecuali mendapat tiga hak, yaitu hak nasab, hak 

perwalian, dan hak waris. 
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2. Haitami (Hakim) 

Pendapat beliauterkait hak keperdataan anak yang lahir diluar 

perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010:
51

 

“Terkait hak-hak anak ya, karna banyaknya penafsiran terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi ini, hak-hak anak itu bisa untuk 

mendapatkan sebuah kedudukan hukum dia, minta sebuah 

pengakuan. Aku sebetulnya anaknya siapa sih? Dinasabkan kepada 

siapa anak itu, itu yang paling dia inginkan, minta nasab dia. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dia 

dinasabkan kepada bapaknya, nah kalo kita menggabungkan 

dengan hukum waris, yang namanya anak yang bisa mendapatkan 

waris itukan syaratnya ada nasab. Kalau membaca putusan ini dia 

dapat. Tapi ketika Mahfud MD ditanya itu enggak, nah kontradiksi 

kan, makanya tidak ada pro tidak kontra disitu”. 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

pernikahan sirri, yaitu: 

“Makanya kalau sudah masuk kepada nasab berarti dia kan bisa 

mendapat hak perwalian juga, makannya di dalam jawaban saya 

itu, hampir sama dengan nikah sirri  itu. Dengan nikah sirri  yang 

di ishbatkan. Ini diawali dengan adanya ishbat toh, jadi kalau 

ishbatnya sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama artinya 

pernikahannya sah sudah. Nah dengan dikabulkannya itu berarti dia 

mempunyai hak untuk mencatatkan kepada KUA, nah dengan 

adanya itu sudah tidak ada bedanya sudah antara anaknya 

Moerdjono dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang 

dicatatkan di KUA”. 

 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

hasil perzinaan, yaitu: 

“Nggak bisa. Hasil perzinaan nggak bisa, nggak ada nafkah. 

Jangankan dari sisi hukum Islam, dari BW saja anak itu hanya 
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mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya 

saja”. 

Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, bahwa hak 

keperdataan yang di dapat oleh anak luar kawin yang berasal dari hasil 

pernikahan sirri dan berasal dari hasil perzinaan memiliki hak-hak 

keperdataan yang berbeda. Hak keperdataan yang didapat oleh anak yang 

lahir dari hasil pernikahan sirri adalah hak keperdataan penuh meliputi 

hak nasab, hak perwalian, hak waris, dan hak nafkah. Berbeda dengan 

hak keperdataan anak yang lahir dari hasil perzinaan, menurut beliau 

anak hasil perzinaan tidak mendapatkan hak keperdataan sama sekali dari 

ayah biologisnya. 

3. Moch Muchsin (Hakim) 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

pernikahan sirri, yaitu:
52

 

“Kalau terbukti ada nikah sirri dikabulkan dan sesuai peraturan 

perundang-undangan dikabulkan”. 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

hasil perzinaan, yaitu: 

“Hak nafkah, waris tidak dapat bisa lewat shodaqoh”. 

Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, bahwa hak 

keperdataan yang di dapat oleh anak luar kawin yang berasal dari hasil 

pernikahan sirri dan berasal dari hasil perzinaan memiliki hak-hak 
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keperdataan yang berbeda. Hak keperdataan yang didapat oleh anak yang 

lahir dari hasil pernikahan sirri adalah hak keperdataan penuh meliputi 

hak nasab, hak perwalian, hak waris, dan hak nafkah. Berbeda dengan 

hak keperdataan yang didapat oleh anak yang lahir dari hasil perzinaan, 

menurut beliau anak hasil perzinaan mendapatkan hak nafkah dan 

mendapatkan harta waris dari orangtuanya lewat shodaqoh. 

4. Musthofa Zahron (Hakim) 

Pendapat beliauterkait hak keperdataan anak yang lahir diluar 

perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU–VIII/2010:
53

 

“Ini yang menjadi fokusnyakan disini, yang menjadi titik fokus di 

luar perkawinan ini. Kalau nikah sirri kan didalam perkawinan, 

menurut saya seperti itu. Kalau ini anak zina, anak zina itu tidak 

dapat hak sama sekali, karna dia hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibunya saja, nafkah pun juga tidak. Kalau 

nikah sirri mendapat hak penuh, karna perkawinannya juga sah, 

hanya saja tidak dicatatkan. Kan itu dalam putusan penetapan 

ishbat nikah, kalau pengen  legal ya di ishbatkan dulu di Pengadilan 

Agama, nah itu nanti dalam putusan, sudah include itu, ada 

pertimbangan bahwa, anak-anak yang dilahirkan didalam 

perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah, itu diakui 

oleh undang-undang”. 

Pendapat beliau terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

hasil perzinaan, yaitu: 

“Iya, itu sudah konsekuensinya begitu, anak zina itu dirugikan 

dalam segala hal”. 

“Kalau ayahnya mau ngasih ya ndak masalah, urusan pribadi dia, 

tapi secara hukum ndak, hanya dengan ibu saja”. 
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Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, bahwa hak 

keperdataan yang di dapat oleh anak luar kawin yang berasal dari hasil 

pernikahan sirri dan berasal dari hasil perzinaan memiliki hak-hak 

keperdataan yang berbeda. Hak keperdataan yang didapat oleh anak yang 

lahir dari hasil pernikahan sirri adalah hak keperdataan penuh meliputi 

hak nasab, hak perwalian, hak waris, dan hak nafkah.Berbeda dengan hak 

keperdataan anak yang lahir dari hasil perzinaan, menurut beliau anak 

hasil perzinaan tidak mendapatkan hak keperdataan sama sekali dari ayah 

biologisnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat di 

perinci pendapat para Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terkait hak 

perdata yang diterima anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010, berikut adalah rinciannya: 

a. Mohamad Thoha 

-Terhadap anak hasil nikah sirri: hak keperdataan penuh. 

-Terhadap anak hasil perzinaan: hanya nafkah. 

b. Haitami 

-Terhadap anak hasil nikah sirri: hak keperdataan penuh. 

-Terhadap anak hasil perzinaan: tidak mendapatkan hak apapun. 

c. Moch Muchsin 

-Terhadap anak hasil nikah sirri: hak keperdataan penuh. 

-Terhadap anak hasil perzinaan: hak nafkah, waris tidak dapat bisa 

lewat shodaqoh 
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d. Musthofa Zahron 

-Terhadap anak hasil nikah sirri: hak keperdataan penuh. 

-Terhadap anak hasil perzinaan: tidak mendapatkan hak apapun. 

 

  



 

51 

 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN ARGUMENTASIHAKIM 

PENGADILAN AGAMANGANJUKDALAM PENAFSIRAN DAN 

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010  

TERKAIT HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN 

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak 

Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok 

di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti 

itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara 

fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu 

keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan 

keadilan melalui putusan-putusannya. 

Para pencari keadilan (justiciabellen) tentu sangat mendambakan 

perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim 

yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat 

melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice, tetapi 

juga berdimensikan moral justice dan social justice. Eksistensi penegak 

hukum, khusunya hakim seringkali mendapat sorotan dari publik, terutama 

berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. 

Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan 

hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan 
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tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, 

sehingga konsekwensinya juga berimbas pada putusannya.
54

 

Melihat dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh para hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk terkait hak keperdataan anak luar kawin, bahwa 

yang disampaikan antara hakim satu dengan yang lain mempunyai perbedaan 

pendapat terkait hak yang diberikan, dengan kata lain bahwa suatu perkara 

yang sama tidak menjamin akan memunculkan putusan hakim yang sama pula, 

hal tersebut dapat dilihat dari pendapat yang berbeda-beda yang telah 

disampaikan oleh para hakim Pengadilan Agama Nganjuk.  

Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan 

hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan 

menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila 

undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat 

membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu 

mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa 

menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. 

Dalam praktek, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode 

interpretasi. Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-

sendiri, dapat pula disinergikan beberapa metode interpretasi sekaligus secara 

bersama-bersama. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak 

terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting 
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bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih adalah dapat tepat sasaran, yaitu 

dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya. 

Berikut adalah metode interpretasi hukum yang digunakan oleh para 

hakim, dilihat dari hasil wawancara terkait penafsiran hukum pada putusan MK 

No. 46/PUU-VIII/2010, antara lain penafsiran yang dilakukan oleh: 

1. Mohamad Thoha (Hakim):
55

 

“...nah, sekarang harus bisa memaknai apa arti perdata disini, arti perdata 

disini sebenarnya ini adalah suatu kalimat yang umum, berarti perdata 

disini, kalau melihat dari sisi kalimat, ini ya semua hubungan perdata, 

hubungan perdata ya berkait dengan hak harta bersama dari orang tua, 

hak waris, hak nasab dan segalanya. Namun hakim Pengadilan Agama 

ini tidak memaknai secara mutlak, tapi yang menyangkut hak-hak diluar 

tiga hal, satu adalah waris, kedua adalah terkait dengan nasab, ketiga hak 

perwalian, sepanjang tidak menyangkut tiga hal ini, kalau saya bisa/boleh 

mengikuti...” 

Jika melihat dari hasil wawancara dengan beliau, menurut peneliti yang 

berdasarkan pada teori penafsiran, metode penafsiran yang digunakan adalah 

metode tata bahasa (grammatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada 

bunyi ketentuan undang-undang,
56

 dengan berpedoman pada arti perkataan-

perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang 

dipakai oleh undang-undang yang dianut. Bagi A. Pitlo, interpretasi gramatikal 

berarti, kita mencoba menangkap arti sesuatu teks atau peraturan menurut 

bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang 

tidak disadari, yang selalu kita lakukan pada saat kita membaca, dan hasil 
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interpretasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya. Sebuah kata dapat 

mempunyai berbagai arti, misal dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika 

dibandingkan dengan bahasa pergaulan.
57

 

Metode selanjutnya yang dipakai untuk menafsiri putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 adalah metode interpretasi historis, maksud dari metode ini 

adalah menyelidiki dari sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya 

hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan 

dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri dengan Komisi DPR yang 

bersangkutan.
58

 

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarahnya 

sendiri. Karena itu bagi para hakim yang bermaksud mengetahui makna kata 

atau kalimat dalam suatu undang-undang misalnya, dia harus menafsirkan 

dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Sejarah 

yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang 

merupakan latar belakang, maksud dan tujuan peraturan itu ditetapkan atau 

dimasukkannya pasal-pasal tertentu ke dalam suatu peraturan. Jadi yang dilihat 

bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan 

peraturannya atau pasal-pasalnya.
59

 

Metode lain yang digunakan oleh beliau adalah metode teleologis 

(sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-

undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut 
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masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.
60

 Dengan interpretasi 

teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan 

pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-

katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan UU disesuaikan 

dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-Undang yang sudah 

usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dan memecahkan perkara yang 

terjadi sekarang. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya 

perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (rechtspositiviteit) 

dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), sehingga jenis interpretasi 

sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.
61

 

2. Moch Muchsin (Hakim) 

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait 

penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:
62

 

“Maksud diluar perkawinan adalah nikah sirri/tidak dicatatkan di KUA”. 

“Tentang makna kata hubungan perdata, perdata umum hanya masalah 

nafkah, tidak perdata hukum Islam”. 

“Khusus hukum Islam, bukan perdata umum”. 

Melihat dari hasil wawancara diatas, metode interpretasi hukum yang 

digunakan adalah metode gramatikal, yang berarti beliau mencoba menangkap 

arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Karna suatu kata dapat 
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mempunyai berbagai arti yang berbeda dengan satu kata yang sama. Karna 

pada jawaban beliau pada kutipan pertama, adalah jawaban dari pertanyaan arti 

kata diluar perkawinan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Beliau 

menafsiri bahwa yang dimaksud diluar perkawinan adalah pernikahan sirri 

atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Karna bisa saja hakim 

mempunyai penafsiran lain terkait arti kata diluar perkawinan, misalnya 

tindakan perzinaan, yang artinya antara pihak laki-laki dan perempuan 

melakukan tindakan hubungan suami istri, tetapi mereka bukanlah pasangan 

sah atau tidak ada hukum yang mengesahkan hubungan mereka berdua, entah 

dari hukum agama ataupun negara. Dan pada kutipan yang kedua dan ketiga 

beliau menafsiri hubungan perdata pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

adalah hubungan perdata umum yang berarti hanya menyangkut nafkah saja, 

bukan mengartikan hubungan perdata sebagai perdata Islam yang meliputi 

perihal perwalian, waris, dan nasab. 

3. Musthofa Zahron (Hakim) 

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait 

penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:
63

 

“Ini yang menjadi fokusnyakan disini, yang menjadi titik fokus di luar 

perkawinan ini. Kalau nikah sirri kan didalam perkawinan, menurut saya 

seperti itu. Kalau ini anak zina, anak zina itu tidak dapat hak sama sekali, 

karna dia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, 

nafkah pun juga tidak. Kalau nikah sirri mendapat hak penuh, karna 

perkawinannya juga sah, hanya saja tidak dicatatkan”. 
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Pada kutipan diatas dapat di analisa metode yang digunakan oleh beliau 

dalam melakukan penafsiran hukum/interpretasi hukum, beliau menggunakan 

metode gramatikal, terlihat dari beliau menafsiri kata “di luar perkawinan” 

beliau mempunyai dua versi penafsiran terhadap kata tersebut, yang pertama 

beliau menafsiri kata “di luar perkawinan” sebagai nikah sirri, dan yang kedua 

sebagai zina. Yang hal tersebut tentunya sangat berpengaruh untuk nasib si 

anak, beda penafsiran maka akan mempengaruhi hak yang akan didapat si 

anak. 

4. Haitami (Hakim) 

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan beliau terkait 

penafsiran putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:
64

 

“Kalau saya dari konteksnya bukan dari teks. Saya kalau teks, saya nggak 

bisa. Harus dicari konteksnya apa. Didalam meneliti sebuah putusan, itu 

pun harus selektif bener, baca semuanya, baru poin per poin baru bisa di 

analisa”. 

 

Pada kutipan diatas dapat di analisa metode yang digunakan oleh beliau 

dalam melakukan penafsiran hukum/interpretasi hukum, yaitu metode 

teleologis (sosiologis), beliau tidak terpaku dengan teks per teks yang ada, 

melainkan melihat dan mempelajari keseluruhan dari isi suatu undang-undang, 

baru setelah itu dapat diketemukan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari 

undang-undang tersebut, dan tentunya hal tersebut dapat memenuhi tujuan dari 

diciptakannya hukum tersebut, yaitu terwujudnya rasa keadilan. 
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Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam 

penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula 

(disparitas). Sangat mungkin antara hakim satu dengan yang lain dalam 

menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan berbeda. 

Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat 

diterima atau layak bagi pencari keadilan (justiciabel) dan masyarakat pada 

umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan 

subyektifitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap 

rasional dan logis agar putusannya juga mengandung obyektifitas. 

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik 

atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah  

sangat perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik 

atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka para hakim 

harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam 

bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan 

penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam 

penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau 

menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (in-concreto) agar tercapai 

kepastian hukum.
65

 

Sehingga dari hasil penelitian lapangan atau wawancara langsung yang 

telah dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan pendapat dan argumentasi 
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hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam penafsiran putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan anak luar kawin, dapat 

diklasifikasikan bahwa ada hakim yang setuju dan tidak setuju terhadap 

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 beserta alasan yang melatarbelakangi 

pendapat dan argumennya, berikut adalah pemaparannya: 

A. Hakim yang Setuju Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Beliau bapak Mohamad Thoha memberikan hak keperdataan penuh 

kepada anak hasil nikah sirri dikarenakan menurut beliau pernikahannya 

memang sah menurut agama. Sesuai dengan apa yang ada pada hasil 

wawancara beliau mengatakan,“Iya saya kabulkan dan mendapatkan hak 

keperdataan penuh, karena memandang pernikahannya memang sah menurut 

agama”. Dan selanjutnya adalah alasan kenapa beliau memberikan hak kepada 

anak hasil perzinaan, berikut kutipan hasil wawancaranya “Wong pembantu 

saja diberi haknya, anak angkat saja diberi haknya, apalagi anak biologis”.
66

 

Beliau bapak Moch Muchsin juga memberikan hak keperdataan penuh 

kepada anak hasil nikah sirri dikarenakan menurut beliau jika memang terbukti 

pernah ada pernikahan sirri, maka akan diberikan hak keperdataan penuh. 

Sesuai dengan apa yang ada pada hasil wawancara beliau mengatakan,“Kalau 

terbukti ada nikah sirri dikabulkan dan sesuai peraturan perundang-undangan 

dikabulkan”. Dari hasil wawancara dengan beliau, beliau pernah menangani 

perkara yang terkait dengan putusan MK ini, disaat beliau bertugas di PA 

Kediri, pada perkara permohonan status anak biologis yang pada putusannya 
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menghasilkan bahwa anak tersebut memang anak biologis dari sang ayah 

biologis dan berhak mendapatkan hak keperdataan penuh dikarenakan dulu 

sudah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama atau nikah sirri, 

sehingga anak tersebut adalah anak sah dari ayah dan ibu biologisnya. Dan 

selanjutnya adalah argumen beliau yang memberikan hak kepada anak hasil 

perzinaan, berikut kutipan hasil wawancaranya “Hak nafkah, waris tidak dapat 

bisa lewat shodaqoh,positifnya ayah dari si anak zina diberi kewajiban 

nafkah”.
67

 

Dari paparan pendapat dan argumentasi beliau terkait penafsiran putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diatas, berdasarkan teori dan fakta terkait 

dengan hakim yang setuju tersebut maka menurut analisis peneliti hakim 

tersebut lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai sosiologis atau hal ini sesuai 

dengan metode yang mereka gunakan untuk menafsiri putusan MK ini, yaitu 

metode teleologis (sosiologis) sehingga anak-anak yang dilahirkan dari suatu 

hubungan mendapatkan kedudukan hukum dan hak-hak keperdataan yang 

jelas. Dan hal tersebut merupakan hal yang sangat urgen terutama untuk si 

anak yang secara langsung dalam hal ini menjadi korban, yang sebenarnya 

anak tersebut lahir ke dunia tanpa mengetahui suatu hal apapun, sehingga jika 

dia tidak mendapatkan hak-hak keperdataan yang seharusnya ia terima sejak 

lahir, menurut peneliti hal itu sangatlah tidak adil. 
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B. Hakim yang Tidak Setuju Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 

Beliau bapak Haitami berpendapat bahwa memberikan hak penuh 

terhadap anak hasil nikah sirri selama pernikahannya sudah disahkan di 

Pengadilan Agama melalui ishbat, sehingga tidak ada bedanya lagi antara anak 

hasil nikah sirri dengan anak hasil pernikahan yang dicatatkan di KUA. 

Berikut adalah pemaparan argumentasi beliau terkait hak keperdataan yang 

diterima oleh anak hasil nikah sirri, yaitu: 

“Dengan nikah sirri  yang di ishbatkan. Ini diawali dengan adanya ishbat 

toh, jadi kalau ishbatnya sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama 

artinya pernikahannya sah sudah. Nah dengan dikabulkannya itu berarti 

dia mempunyai hak untuk mencatatkan kepada KUA, nah dengan adanya 

itu sudah tidak ada bedanya sudah antara anaknya Moerdjono dengan 

anak yang dihasilkan dari pernikahan yang dicatatkan di KUA”.
68

 

 

Lalu beliau bapak Musthofa Zahron juga berpendapat bahwa hak 

keperdataan yang diterima oleh anak hasil nikah sirri adalah hak penuh, karena 

menurut beliau pernikahannya sah hanya saja tidak dicatatkan, jika para pihak 

ingin melegalkan pernikahannya bisa melalui ishbat nikah di Pengadilan 

Agama. Berikut adalah argumen beliau tarkait hak keperdataan yang diterima 

oleh anak hasil nikah sirri, yaitu: 

“Kalau nikah sirri mendapat hak penuh, karna perkawinannya juga sah, 

hanya saja tidak dicatatkan. Kan itu dalam putusan penetapan ishbat 

nikah, kalau pengen legal ya di ishbatkan dulu di Pengadilan Agama”
69
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Terkait hak yang diterima oleh anak hasil perzinaan beliau bapak Haitami 

berpendapat bahwa tidak memberikan hak keperdataan apapun kepada anak 

tersebut, dikarenakan anak tersebut secara hukum Islam ataupun hukum positif 

sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. 

Berikut adalah argumentasi beliau terkait hak keperdataan yang diterima oleh 

anak hasil perzinaan, yaitu: 

“Nggak bisa. Hasil perzinaan nggak bisa”. 

“Tidak, nggak ada nafkah. Jangankan dari sisi hukum Islam, dari BW 

saja anak itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya saja.” 

Lalu beliau bapak Musthofa Zahron juga berpendapat bahwa anak hasil 

perzinaan tidak mendapatkan hak apapun dari ayah biologisnya, nafkah pun 

juga tidak, karna menurut beliau hukum perdata murni tidak mengakui 

hubungan anak hasil zina dengan ayah biologisnya, melainkan anak hasil 

perzinaan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. 

Berikut adalah argumen beliau terkait hak keperdataan yang diterima oleh anak 

hasil perzinaan, yaitu: 

“Kalau ini anak zina, anak zina itu tidak dapat hak sama sekali, karna dia 

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, nafkah pun 

juga tidak”. 

“Kalau perdata murni itu tidak mengakui, dia hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya saja”. 
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Dari paparan pendapat dan argumentasi beliau terkait penafsiran putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diatas, berdasarkan teori dan fakta terkait 

dengan hakim yang tidak setuju tersebut, maka menurut analisis peneliti hakim 

tersebut lebih menitik beratkan kepada hukum perdata murni yang masih 

berlaku, sehingga anak hasil perzinaan hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, karena memang anak 

hasil zina kelahirannya tidak didahului dengan suatu ikatan pernikahan apapun, 

sehingga anak tersebut tidak mempunyai garis nasab kepada ayah biologisnya 

dan keluarga ayah biologisnya. Oleh karena itu tidak ada hukum yang 

mendasari bahwa ayah biologisnya wajib memberikan hak-hak keperdataan 

kepada anak hasil zina tersebut, sekalipun itu sebuah nafkah. Dalam hal ini, 

sudah menjadi konsekuensi bahwa anak hasil zina itu dirugikan dalam segala 

hal. 

Dari keempat hakim Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkan teori 

tentang kewenangan dan teori penafsiran hukum maka menurut analisis 

peneliti, bahwa para hakim Pengadilan Agama Nganjuk sudah melakukan 

tugasnya sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pada aturan pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”. Ketentuan pasal tersebut memberikan makna kepada hakim 

yang menjadi organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana  
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kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara 

dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib 

hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara 

meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. Pada peraturan 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, menentukan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat”. Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah 

diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, akan tetapi masih 

tersembunyi atau belum tergali, sehingga untuk menemukannya hakim harus 

berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar 

putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap 

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan anak luar 

kawin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Semua hakim Pengadilan Agama Nganjuk sepakat terkait dengan hak 

keperdataan penuh yang diterima oleh anak hasil nikah sirri. 

Sedangkan untuk hak keperdataan anak hasil perzinaan para hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk berbeda pendapat. Pendapat tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama,2 (dua) hakim 

berpendapat bahwa anak hasil perzinaan memperoleh hak nafkah, dan 

salah satu dari hakim tersebut menambahkan terkait penerimaan hak 

waris (bisa lewat shodaqoh), kedua, 2 (dua) hakim tidak sejalan 

dengan putusan MK sehingga anak yang lahir dari hubungan perzinaan 

tidak mendapatkan  hak keperdataan sama sekali. 

2. Dalam implementasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 oleh para 

hakim, putusan ini haruslah menjadi pedoman untuk para hakim dalam 

memutus perkara yang sama, apabila ada hal-hal lain yang berbeda 

dalam perkara yang dihadapi oleh para hakim, maka hakim berhak 

untuk melakukan penggalian hukum atau penafsiran hukum. 
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B. Saran-saran 

Dari ulasan dalam skripsi ini penulis berharap semua pihak yang 

membaca dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang penelitian ini, 

serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca terkait hak 

keperdataan anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Pada 

bagian akhir ini penulis berharap: 

1. Kepada para pihak legislatif dan yudikatif berwenang membuat 

Undang-Undang dan mengawasi Undang-Undang, diharapkan lebih 

meningkatkan profesionalitas agar dapat menciptakan hukum yang 

jelas dan tegas sehingga dapat memenuhi rasa keadilan di negara 

Indonesia ini. 

2. Kepada hakim Pengadilan Agama Nganjuk selaku pihak eksekutif 

diharapkan agar dapat melaksanakan tugas negara dengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya bukan seadanya. Sehingga dengan 

profesionalitas yang dilakukan oleh para eksekutif, besar harapan 

dapat terwujudnya keadilan di negara ini. Sehingga profesionalitas dan 

berkeadilannya dapat dijadikan contoh oleh Hakim selanjutnya dan 

hakim-hakim yang lain yang menangani permasalahan-permasalahan 

yang ada, agar dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat. 

Ketika terdapat suatu masalah, tetapi peraturannya belum ada atau 

tidak jelas atau kurang lengkap, maka diharapkan kepada para penegak 

hukum agar dapat berijtihad dan melihat lebih luas sehingga putusan 

yang dikeluarkan dapat bermanfaat, dan berkeadilan bagi semua pihak. 
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