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ABSTRAK
Mushonif . A, Pujo. 2014. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2010. Skripsi Program Studi al-Ahwalul Syahsiyah Jurusan

Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (1)

Drs. Subroto, MSI, (2) Martha Eri Safira, SH, M.H.

Kata Kunci: Hak Waris Anak Luar nikah Pasca Put. MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Pada awalanya, anak luar kawin dalam Hukum Islam dan UU
Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ubunya dan pihak
keluarga ibunya. Tetapi semenjak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 46/PUU-VIII/2012, atas permohonan uji materiil UU Perkawinan oleh
artis kawakan yakni Machica Mochtar, yang tujuannya untuk menuntut hak-
hak anakya dari Moerdiono sebagai ayah biologis Muhammad Iqbal
Ramadhan. Hal ini menyebabkan akibat hukum yang sangat luas. Dengan
kata lain kedudukan anak luar nikah dengan anak sah menjadi seimbang
untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, asalkan bisa dibutikan
dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka anak luar nikah bisa
mendapatkan haknya sama seperti anak sah. Ini juga menyebabkan pro dan
kontra dibeberapa pihak yang berkepanjangan dan meyebabkan kekaburan
hukum yang berlaku.

Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap
Hak Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010?. 2. Apa Dasar Yang Melandasi Pendapat Para Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?. 3. Bagaimana
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo Tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?.

Dalam skripsi ini peneleti menggunakan metode penelitian lapangan
(field research), data diperoleh dari subyek penelitian dengan cara wawancara
serta dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan pekerjaan,
yakni pra lapangan dan pekerjaan lapangan. Kemudian data yang sudah di
peroleh dianalisis dan disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan.

Hasil analisa data dari penelitian yang telah dilakukan dalam
penelitian ini dapat diketahui bahwa Hak waris anak di luar nikah pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012, menurut lima
responden yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa hak-
hak anak luar nikah sampai hak warisnya, akan dijamin oleh hukum jika
hubungan keperdataan anak tersebut dengan ayah biologisnya dapat
dibuktikan berdasarkan teknologi dan ilimu pengetahuan yang dapat
menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah



biologisnya. Adapun yang menjadi dasar sebagai landasan para Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat adalah bahwasannya Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,
sehingga Putusan MK tersebut tidak dapat diubah lagi, seperti yang
dijelasakan di dalam Undang-Undang No.8/2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10  ayat (1)
huruf a menegaskan bahwa “salah satu kewenangan konstitusional
Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar”. Pengadilan Agama Ponorogo sebagai pelaksana
Undang-Undang, hanya bisa melaksanakannya dan tidak memiliki
kewenangan menggugat Putusan MK tersebut. Sedangkan di dalam Hukum
Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka hubungan
keperdataannya hanya dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya. Dengan
kata lain, pendapat para responden dengan berbagai pertimbangan hukum
mereka, adalah bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam dan Hukum Islam.











BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum, telah membuat lembaga-lembaga

hukum bagi orang yang ingin mencari keadilan. Oleh karena itu Kekuasaan

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan, demikin ketentuan pasal 24

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

Kemudian pada ayat berikutnya pasal tersebut menentukan bahwa

kekuasaan kehakiman dilksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi. Mahkamah Agung meliputi peradilan dibawahnya dalam lingkup

peradilan umum, yakni pada lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Negeri,

Perdilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Mahkamah

Konstitusi juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memutus

pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat final dan tidak

dapat diganggu gugat. Kewenangan tersebut meliputi menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)’45, memutus sengketa

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD’45,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum (Pemilu).2

1 Ronal Siahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50, tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta
.CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 60.

2 Ibid.



Seperti yang telah disebutkan, Mahkamah Konstitusi memiliki

beberapa kewenanangan, salah satunya adalah menguji Materi Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar ( UUD )’45. Pada tahun 2012,

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara dengan nomor 46/PUU-

VIII/2012, tentang uji materil Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan :“Anak yang

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya”.

Dengan berlakunya pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak

Konstitusional Pemohon sebagai warga Indonesia yang dijamin oleh Pasal

28B ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) 1945 telah dirugikan. Pasal 28B ayat (1)

1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” 3

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa

pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak yang setara

dengan warga Negara Indonesia yang lainnya dalam membentuk keluarga dan

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama

dihadapan hukum.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 4.



Sedangkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak

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

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”4

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa

anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan

sama dihadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya.

Secara konstitusionalnya, siapapun berhak melaksanakan perkawinan

sepanjang itu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini,

Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agam yang

dianutnya yaitu islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana yang

diajarkan oleh islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma

hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari

diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan

Pemohon yang statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan

keberadaan eksistensi anaknya dimuka hukum menjadi tidak sah.5

Selanjutnya pada pasal yang lain, tepatnya Dalam Pasal 43 ayat (1) UU

Perkawinan menyatakan: “Anak yang lahir diluar perkawianan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.6

4 Ibid.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 4.
6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5.



Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan

hal yang sama juga dianut dalam hukum islam. Hanya saja hal ini menjadi

tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya, karena hanya berpijak pada sah atau tidaknya suatu

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam islam, perkawinan yang

sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-qur’an dan

Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan

rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan islam. Dalam

pandangan islam dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU

Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita hamil dan tidak terikat dalam

perkawinan, maka nasib anaknya adalah hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, timbul pertanyaan, bagaimana

mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum

meredusirnya menjadi tidak sah ?.7

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perakawinan, maka hak-hak

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan

pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang telah dijamin

oleh Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.8

Selanjutnya, dalam penjelasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

bahwa, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5.
8 Ibid.



Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang

menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum, yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai

ayahnya.9

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, yang

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut

harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai

hubungan 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,

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.



termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dalam islam sudah

jelas bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah tidak mendapatkan hak waris

dari laki-laki sebagai ayahnya, namun setelah adanya putusan ini problemnya

menjadi lebih kompleks. Bagaimana jadinya ketika dalam proses pembagian

harta warisan dalam sebuah keluarga, tiba-tiba muncul seorang anak mengaku

bahwa dia juga anak dari mawaris dengan dasar putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bukankah ini akan menambah sederetan

masalah lagi dan akan berujung panjang dalam penyelesainnya, karena tidak

ada aturan turunan yang lebih memperjelas akan hal ini. 10

Selanjutnya, karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah

menjadi seperti diatas, hal ini menyebabkan dampak keperdataan untuk anak

dari Pemohon manjadi berubah juga, yang semula hanya memiliki hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menjadi bertambah, juga

memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga

ayahnya. Nah, dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 ini masih ada sekelumit masalah lagi yakni, yang dimaksudkan

memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga

ayahnya ini, apakah cukup dalam menafkahi atau juga dalam hal hak

warisnya. Ini juga belum ada aturan turunan dari Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mejelaskan hal itu.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada Rumusan Rapat Pleno

Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.



2012 Nomor 10, dijelaskan bahwa “Agama pewaris menentukan pengadilan

yang berwenang. Pewaris yang beragama islam, sengketa kewarisannya

menjadi kewenangan Peradilan Agama, sedangkan pewaris yang beagama

selainnya ke Peradilan Umum”. Bagi yang beragama islam, yang sengketa

kewarisannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, apakah ini nanti tidak

menambah kesulitan Pengadilan Agama dalam menyelesaikannya?.11 Dalam

hal ini, Pengadilan Agama adalah merupakan salah satu pengadilan yang

berada dibawah Mahkamah Agung dan juga pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang terdapat pada pasal 49

ayat (1), yaitu : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara

orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, Wasiat,

Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. ”12

Kewarisan merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama yang

sudah diatur dalam Undang-Undang bagi masyarakat yang beragama islam.

Dalam perkembangan modern saat ini banyak permasalahan yang terjadi

terkait masalah pembagian Warisan.

11 Surat Edaran Mahkamah Agung pada Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012 Nomor 10, hal 4.

12 Ronal Siahaan, Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta
; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 60.



Begitu juga di Pengadilan Negeri. Ini akan membuat rumit dalam

penyelesaian kasus terkait kewarisan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri adalah

pelaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum

mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”,

dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : “Pengadilan dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan

kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi

tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang”.13

Problem masyarakat yang muncul sekarang ini yaitu tentang

pembagian warisan terhadap anak diluar nikah. karena Mahkamah Konstitusi

telah memutuskan perkara No.46/PUU-VIII/2010 terkait masalah kedudukan

anak diluar nikah. Keputusan Mahkamaah Konstitusi tersebut menimbulkn

pro dan kontra terhadap masyarakat Indonesia pada masalah kewarisan. Ini

menjadi sebuah putusan yang banyak menuai kritik oleh berbagai pihak.

Karena dalam hukum islam dan perdata, secara umum meliputi lima prinsip

yaitu perlindumgan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.14

13 http://hukumonline.com/2013/01/kontroversi-putusan-mahkamah-konstitusi-46/PUU-
VIII/2010-di.html. diakses pada tanggal 16 April 2013/pukul 14.56 WIB.

14 http://hukumonline.com/2013/01/kontroversi-putusan-mahkamah-konstitusi-46/PUU-
VIII/2010-di.html. diakses pada tanggal 16 April 2013/pukul 14.56 WIB.



Sedangkan factor penyebab terjadinya pewarisan adalah adanya

hubungan pernikahan yang syah dan adanya hubungan darah dengan adanya

bukti yang syah menurut hukum. Maka setiap orang itu berhak mendapatkan

harta warisan dari bagian yang telah dipastikan selama memenuhi syarat

hukumnya.

Oleh karena itu penting bagi umat sekarang untuk mengadakan

pengkajian secara mendalam tentang status pembagian kewarisan terhadap

anak diluar nikah, agar tidak terjadi pro dan kontra dimasyarakat, yang

berimbas pada implementasi penegakan hukum di Indonesia dan tumpang

tindih dari sumber hukum yang telah ada.15

Dari penjelasan diatas penulis tertarik membahas tentang alasan hak

waris anak diluar nikah dan menyusun skripsi yang berjudul “ Pandangan

Para Hakim Pengadilaan Agama Ponorogo Terhadap Hak Waris Anak

Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 ”.

B. Penegasan Istilah

Supaya penelitian ini terarah, maka perlu memperjelas pembahasan

dalam penegasan istilah :

1. Status Keperdataan: Kedudukan anak menurut hukum dalam menentukan

nasab dan kewarisan serta semua hak-hak atas anak.

2. Anak Luar Kawin: Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-

laki dan perempuan yang kedua-duanya diluar ikatan perkawinan.

15 Ibid.



3. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 : Putusan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Konstitusi terkait dengan Judicial Review oleh Machicha

Mokhtar yang berisi tentang status keperdataan anak diluar kawin yang

bisa dinasabkan dengan bapaknya jika bisa dibuktikan secara medis.

4. Hak Waris: Hak ahli waris untuk mendapatkan sebagian harta peninggalan

dari mawaris.

5. Hakim: Pejabat yang melaksanakan tugas  kekuasaan kehakiman.16

6. Pengadilan Agama: Majelis yang mengadili perkara gugatan maupun

permohonan dalam bidang perdata, khusus bagi orang yang beragama

islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih terarahnya operasional

maupun sistematikanya, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam

penelitian ini, sebagai berikut :

1) Bagaimana Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Terhadap Hak Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?

2) Apa Dasar Yang Melandasi Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama

Ponorogo Tentang Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

16 Abdullah tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004)67.



3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

terhadap hak waris anak diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2010.

2. Untuk mengetahui dasar yang melandasi pendapat para Hakim Pengadilan

Agama tentang hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang

hukum khususnya mengenai pandangan para Hakim Pengadilan Agama

Ponorogo terhadap hak waris anak diluar nikah pasca putusan Mahkamh

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu juga bagi mahasiswa

Syariah, khusunya program Ahwalus Syakhsyiah sebagai rujukan untuk

menghadapi masalah serupa.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan, khusunya bidang hukum sehingga bisa memperkaya

khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi



penegak hukum dan para praktisi dibidang hukum dalam memutuskan

masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak

adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa

pembahasan mengenai keperdataan anak di luar kawin terdapat  tiga skripsi.

Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui adalah pertama

skripsi karya Enis Alfiati yang berjudul “Studi Komparatif Jumhur Ulama dan

Syi’ah Imamiyyah Tentang Kewarisan Anak Diluar Nikah”. Kewarisan anak

diluar nikah menurut Jumhur Ulama adalah hanya mendapatkan bagian waris

dari pihak ibu saja karena tidak adanya pernikahan yang sah sehingga

menghalangi hak mewarisi dari pihak bapak. Sedangkan menurut Syi’ah

Imamiyyah anak diluar nikah tidak mendapatkan hak mewarisi dari phak

keduanya (ayah, ibu dan kerabat-kerabat dari keduanya) karena anak zina

tersebut tidak dilahirkan dari pernikahan yang sah.17 Kedua, skripsi Yanti

Pupita Sari yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan

Pengadilan Negeri Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (tentang

status anak diluar nikah). Dalam penelitiannya ini dititik beratkan pada

17 Enis Alfiati, Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Syi’ah Imamiyyah tentang kewarisan
anak diluar nikah (Skripsi: STAIN PO, 2006).



pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Negeri secara umum terhadap

putusan MK tersebut dan bagaimana para Hakim menyikapi putusan

tersebut.18 Ketiga, Skripsi Normasita yang berjudul “Respon Ulama Terhadap

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (tentang status anak diluar nikah).

Berisikan respon-respon/pendapat para ulama dan para pakar hukum islam

terhadap putusan tersebut, yang memang sebagian ulama menganggap putusan

MK itu bertentangan dengan hukum islam.19

Adapun skripsi ini membahas tentang hak waris anak di luar kawin

pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 . Di sini peneliti mengambil dari

sudut pandang para Hakim Pengadilan Agama di Ponorogo dan Pengadilan

Negeri di Ponorogo tehadap hak warisnya dari akibat putusan tersebut. Oleh

karenanya judul penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan

bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu

karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari sisi pelaksanaanya yaitu peneliti langsung berinteraksi

dengan para hakim untun mendapatkan data,20 maka jenis penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan

18 Yanti Pupita Sari, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadian Negeri
Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (tentang status anak diluar nikah), (Skripsi
STAIN PO, 2012).

19 Normasita, Respon Para ulama Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
(tentang status anak diluar nikah), (Skripsi STAIN PO, 2012).

20 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan
NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).



untuk mendiskripsikan  dan menganlisis fenomena, peristiwa, activitas

social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu

maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian

lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Dikarenakan penelitian ini membahas tentang pandangan para

hakim terhadap hak waris anak diluar nikah pasca putusan MK no.

46/PUU-VIII/2010, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di

Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Data Penelitian

Adapun beberapa data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data

penelitian ini adalah sebagi berikut :

a) Diskripsi tentang Pengadilan Agama.

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

c) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Hak

Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2010.

4. Sumber Data

a) Sumber data primer, yang berupa sumber data primer adalah yang

diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu :

1) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo.



2) Perundang-Undangan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan Hukum Islam.

3) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

b) Sumber data sekunder, yang berupa sumber data sekunder disini

adalah sumber data yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden.21 Didalam penelitian ini peneliti

melakukan wawancara langsung dengan responden utama yaitu para

Hakim Pengadilan Agama.

b) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang merupakan

pelengkap dari teknik wawancara. Berupa tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dengan adanya dokumen tersebut

hasil penelitian akan lebih kredibel.22 Dalam penelitian ini dokumen

berupa data-data tentang Pengadilan Agama juga dokumen-dokumen

yang terkait.

c) Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data yang telah ada.23 Di dalam penelitian ini peneliti menggabungkan

hasil penelitian baik itu dari wawancara ataupun dokumen dan

21 P.Jogo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004) 39.

22 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatof dan R&D)
(Bandung: Alfabeta, 2006), Hal. 329.

23 Ibid, Hal. 330.



menggabungkan dengan sumber data yang telah ada  seperti

keterangan dalam undang-undang dan literature lainnya.

6. Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles

dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data dilakukan

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang

dianggap kredibel.24 Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka

tahap selajutnya adalah:

a. Data Reduction (Reduksi Data ) adalah merangkum, memilih hal – hal

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi tersusun

yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.25

24 Ibid, Hal. 337.
25 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan

NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),12.



c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan) Adalah analisis data terus

menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola terjadi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan

suatu penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.26

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam

penulisan hasil penelitian nanti maka peneliti menyusun sistematika

pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan

gambaran umum tentang skripsi, berisi tentang uraian latar belakang masalah,

rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk

mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan

melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan

islam, status anak diluar nikah menurut putusan MK no.46/PUU-VIII/2010,

hubungan keperdataan anak diluar nikah dengan ayah dan ibunya.

Bab III tentang  hasil peneltian berisi tentang isi serta uraian tentang

putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 dan gambaran umum Pengadilan

Agama Ponorogo. Selajutnya juga dipaparkan tentang deskripsi data hasil

wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap hak waris

26 Sugiono, Ibid.,345.



anak diluar nikah paca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta apa dasar

yang melandasi pendapat para Hakim Pengadilan Agama Tentang Hak Waris

Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010 dan tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat para Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab IV tentang analisis berisi pandangan hakim Pengadilan Agama

Ponorogo terhadap hak waris anak diluar nikah paca putusan MK No.

46/PUU-VIII/2010 serta apa dasar yang melandasi pendapat para Hakim

Pengadilan Agama Tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan tinjauan Hukum Islam

terhadap pendapat para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP WARIS HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

a. Pengertian

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa selain menetapkan

aturan-aturan bagi masa hidup manusia, islam juga menetapkan

aturan-aturan yang berkaitan dengan wafatnya, salah satu ketentuan

itu berkaitan dengan perpindahan harta yang dimiliki semasa

hidupnya kepada ahli warisnya. Kenyataan ini dalam islam disebut

dengan istilah kewarisan atau waris.27

Menurut bahasa artinya perpindahan pemilikan dari seorang

kepada seorang lainnya atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.

Sedangkan menurut istilah berpindahnya hak kepemilikan dari orang

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang

ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang

berupa hak milik legal secara syar’i.28

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kewarisan

adalah hukum yang yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-

masingnya.

27 Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Hukum Waris Islam trj. Sarmin Syukur (Surabaya: Al-
Ikhlas, 1995), h. 49.

28 Ibid. h. 49.



Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang islam yang

pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan

keputusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan

harta peninggalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris

adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang

oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan harta peninggalan

adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa harta benda

yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.29

b. Dasar Hukum

1. Al-Qu’an.

           
               
                 
              
             
         
          

         
         

29 Inpres RINomor 1 Tahun 1991, Kompilasi hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Pembinaan
Agama Islam, 2001), h. 77.



             
            
            


Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang [pembagian
pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja],
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka
ibunya mendapat seperenam. [Pembagian-
pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar
hutangnya. [Tentang] orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat [banyak] manfa’atnya
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (11) Dan bagimu [suami-suami]
seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya
( QS. An-Nisa 11-12).30

30 http://biyotoyib.blogspot.com/2012/03/dasar-hukum-waris-islam.html (31 Januari
2014/14.17WIB).



2. Al-Hadits.

عبدِ بنِ أُھَْیببنِ مالِكِ َوقَّاصٍ أبيبنِ َسعدِ إسحاقَ أبيوعن
ةَ بنِ كالبِ بنِ ُزھَرةَ بنِ منافِ  القُرِشيِّ لُؤيٍّ بنِ كعبِ بنِ ُمرَّ

ھريِّ  جاءنِي: قَالَ ،بالجنةِ لھمالمشھودِ الَعَشَرةِ أََحدِ ،الزُّ
ةِ َعامَ یَُعوُدنِيهللاِ رسولُ  : فقُْلتُ ،بياْشتَدَّ َوَجعٍ نْ مِ الَوَداعِ َحجَّ

مالٍ ُذوَوأَنَا،تََرىَماالَوَجعِ ِمنَ بيبَلَغَ قَدْ إنِّي،هللاِ َرُسولَ یَا
،)) ال: (( قَالَ ؟َمالِيبِثُلُثَيْ أفأَتََصدَّقُ ،لياْبنَةٌ إالیَِرثُنيَوال
یَافالثُّلُثُ : قُْلتُ ،)) ال: (( فقَالَ ؟هللاِ َرُسولَ یَافالشَّْطرُ : قُْلتُ 

تََذرْ إنْ إنَّكَ - كبیرٌ أَوْ -َكثیرٌ والثُّلُثُ الثُّلُثُ : (( قَالَ ؟هللاِ َرُسولَ 
لَنْ َوإنَّكَ ،النَّاسَ یتكفَّفُونَ َعالَةً تََذَرھُمْ أنْ ِمنْ خیرٌ أغنِیَاءَ َوَرثَتَكَ 

فيتَْجَعلُ َماَحتَّىَعلَْیھَاأُِجْرتَ إالَّ هللاِ َوجھَ بِھَاتَْبتَغينَفَقَةً تُنفِقَ 
أْصَحابيبعدَ أُخلَّفُ ،هللاِ رسولَ یَا: فَقُلتُ : قَالَ ،)) اْمَرأَتِكَ فِيِّ 

إالَّ هللاِ َوْجھَ بِھِ تَبتَغيَعَمالً فَتَعملَ تَُخلَّفَ لَنْ إِنَّكَ : (( قَالَ ؟
أْقَوامٌ بِكَ یَنتَفِعَ َحتّىتَُخلَّفَ أنْ َولَعلَّكَ ،وِرفَعةً َدَرجةً بِھِ اْزَددتَ 
تَُردَّھُمْ والَ ِھْجَرتَھُمْ ألْصَحابيأَْمضِ اللَّھُمَّ . آخرونَ بِكَ َویَُضرَّ 

هللاِ َرُسولُ لَھُ یَْرثي)) َخْولَةَ ْبنُ َسعدُ البَائِسُ لكنِ ،أعقَابھمْ َعلَى
.علیھِ ُمتَّفَقٌ . بَمكَّةماتَ أنْ 

Artinya : “Dari Abu Ishaq Sa’ad bin Abi Waqqash Malik bin
Uhaib bin ‘Abdi manaf bin Zahrah bin Kilab bin
Murrah bin Ka’ab bin Lu’aiy al Quraisyiyyi az
Zuhri radhiyallahu ‘anhu, salah seorang di antara
sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia
berkata: Rasulullah pernah datang menjengukku
pada tahun haji wada’, karena aku sakit keras,
kemudian aku berkata: “Ya Rasulullah,
sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana
engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang
cukup banyak, sementara tidak ada seorangpun
yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak
perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua
per tiga hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak”,
kemudian kutanyakan, “Bagaimana kalau
setengahnya?” Beliau menjawab “Tidak.” Lalu
kutanyakan, “Bagaimana jika sepertiganya ya
Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, “Ya,
sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar.
Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli
warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada
engkau tinggalkan mereka dalam keadaan
kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada



orang. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali
menafkahkan hartamu dengan mengharapkan
keridhaan Allah melainkan engkau akan diberikan
pahala atasnya bahkan pada apa yang engkau
suapkan ke mulut istrimu.” Lebih lanjut ia berkata,
kemudian kukatakan, “Ya Rasulullah, apakah aku
akan ditinggalkan (di Mekah) setelah kepergian
sahabat-sahabatku darinya?” Beliau menjawab,
“Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, lalu
kamu mengerjakan suatu amalan yang engkau
niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan
dengannya engkau akan bertambah derajat dan
ketinggian. Barangkali engkau akan dipanjangkan
umur, sehinga orang-orang dapat mengambil
manfaat darimu, disamping ada juga orang lain
yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah,
biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus
berlangsung, dan janganlah Enkau kembalikan
mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan
Sa’ad bin Khaulah.” Rasulullah sangat
menyayangkan ia meninggal di Mekah.”(Mutafaquh
‘alaihi).31

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama’ atau sahabat

sepeninggalan Rasulullah S.A.W, tentang kewarisan yang

terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karena telah

disepakati oleh para ulama’ dan para sahabat, kesepakatan ini bisa

dijadikan hujjah.32

4. Al-Ijtihad

31 http://muslimah.or.id/hadits/hadits-memperhatikan-kemaslahatan-ahli-waris-2.html (31
Januari 2014/14.17WIB).

32 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 382.



Ijtihad adalah pemikiran sahabat dan ulama’ dalam

menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan waris yang belum atau

tidak disepakati.33

c. Rukun Waris

Berawal dari penjabaran hukum tentang kewarisan yang

berlaku di Indonesia, dapat diambil pengertian adanya beberapa

unsur-unsur yang harus ada dalam pewarisan, yaitu :34

1. Mawarits, adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang

hilang nyawanya karena sesuatu.

2. Harta Peninggalan, adalah harta benda yang ditinggalkan si mati

yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil baiya-biaya

perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

3. Alhi Waris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan

si mati lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai,

seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturuan)

dan hubungan hak perwalian dengan si mati.

d. Syarat Waris

Adapun syarat mendapatkan waris adalah sebagi berikut :35

a. Matinya Muwarits (rang yang mempusakai)

33 Ibid, h. 382.
34 Ibid, h. 383.
35 T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),

h. 79-82.



Kematian Muwarits itu menurut ulama’ dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu :

a) Mati Haqiqi (sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang yang

semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini

dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan

dengan alat pembuktian.

b) Mati Hukmi, adalah suatu kematian yang disebabkan adanya

vonis hakim, baik pada hakekatnya seseorang benar-benar

masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup

dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati

padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati terhadap

orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan diri

dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena

menurut syari’at, selama tiga hari dia tidak bertaubat, maka

harus dibunuh.

c) Mati Taqdiri, adalah suatu kematian yang bukan haqiqi dan

hukmi, tetapi hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras.

Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat

terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan

agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya

semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab juga dapat

disebabkan oleh yang lain.

b. Hidupnya ahli waris ketiaka matinya Muwarits



Para ahli waris harus benar-benar hidup disaat kematian

Muawarits, karena ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan

Muwarits. Bahwa ahli warislah yang nantinya memiliki

peninggalan harta yang meninggal dunia, baik berupa harta benda

maupun berupa utang piutang.

c. Tidak adanya penghalang mempusakai

Yang dimaksud penghalang mempusakai adalah hal-hal

yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai

beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.

Karena ini penting, agar harta pusaka yang ditinggalkan kepada

ahli waris tidak disalah gunakan dan benar-benar bisa bermanfaat

serta tidak merugi.

B. Sebab-sebab Mewarisi Menurut Hukum Islam

Mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam

memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Adalah bijaksana sekali

kiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang

banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan

dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan

tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya,36 seperti suami-istri;

atau dipercayakan kepada orang yang selalu mendoakan sepeninggalnya,

seperti anak-anak turunnya; atau dipercayakan kepada orang yang telah

36 Rokhman Fatkhur, Ilmu Waris, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1994),  h. 113.



banyak memberikan kasih saying, menafkahinya, mendidiknya dan

mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya atau dipercayakan

kepada orang yang telah membuat janji prasetiya dan memberikan jasa

meng-islam-kannya, seperti mualal-muawalah.37

Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mempunyai

sebab-sebab yang mengikatnya, adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

Perkawinan artinya adalah terkumpul dan menyatu.38

Menurut istilah syarak, Perkawinan itu berarti melakukan suatu akad

atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan

kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya

keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allh SWT.

Perkawinan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan

yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dan seorang

wanita, selama ikatan perkawinan itu masih abadi. Masing-masing

pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam

memikul beban hidup bersama.39 Suami sebagai pemimpin yang

bertanggung jawab, tidak mengenal lelah dalam berusaha demi

mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu

adalah bijaksana sekali kalau Allah S.W.T memberikan bagian

37 Ibid,  h. 113.
38 http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam (31 Januari 2014/15.24WIB).
39 Ibid, Rokhman Fatkhur, h. 113.



tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila istri

mati dengan meninggalkan harta pusaka.

Demikian juga istri sebagai teman hidupnya yang sama-sama

merasakan suka-dukanya hidup berumah tangga dan bahkan tidak

sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk

menambah penghasilannya,40 maka adillah kiranya kalau istri diberi

bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan

jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain

yang akan menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup

selanjutnya, apabila suaminya meninggal dunia dengan

meninggalkan harta peninggalan.

b. Kekerabatan

Kekerabatan41 adalah hubungan nasab antara orang yang

mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh

kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak

mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur

casualitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan

dengan perkawinan, yang merupakan hal baru dan dapat hilang,

misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

Agama islam memberikan hak waris kepada seluruh kerabat

tersebut dengan memperhatikan derajat kekerabatan mereka. Oleh

karena itu kerabat-kerabat yang jurusan kekerabatannya lebih kuat,

40 Ibid, h. 114.
41 Ibid, h. 116.



niscaya diberi warisan lebih banyak dari pada kerabat yang jurusan

kekerabatnnya lebih lemah. Leluhur yang bersama-sama dengan

anak turun dapat mewarisi semua, karena ada persamaan derajat.

Bukanlah si mati ketika hidup mempunyai hutang kepada leluhurnya

dan bukanlah leluhurnya selalu berusaha agar masa depan anak

turunnya tercukupi dan menjadi anak yang shalih. Tapi karena

tidaklah adil kalau agama islam menyingkirkan orang-orang yang

pernah memberikan jasa-jasa kebaikan diwaktu yang lalu dan orang-

orang yang diharapkan do’a dan amal shalihnya.42

Seluruh anak turun besar maupun kecil, laki-laki maupun

perempuan dapat mewarisi peninggalan ayahnya, menurut bagian-

bagian yang telah ditetapkan oleh syariat.43 Agama islam

menghendaki agar harta peninggalan itu tidak tertumpuk pada

seorang keluarga, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh keluarga,

sehingga tidak menimbulkan rasa dendam dan khianat-mengkhianati

satu sama lain.

c. Wala’

Wala’ oleh syariat, digunakan untuk memberikan

pengertian:44

1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan

( memberi hak emansipasi ) budak.

42Ibid, Rokhman Fatkhur, h. 120.
43Ibid, h. 120.
44 Ibid, Rokhman Fatkhur, h. 121.



2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya

perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang

dengan seseorang yang lain.

Wala’ dalam arti yang pertama disebut wala’ul-‘ataqah atau

‘usuhubah-sababiyah, yakni ushqubah yang bukan disebabkan

karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya

sebab telah mebebaskan budak.45

Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya

dengan mencabut hak mewalikan dan hak mengurusi harta

bendanya, maka berarti ia telah merubah status orang yang semula

tidak cakap bertindak, menjadi cakap memiliki, mengurusi dan

mengadakan transaksi-transaksi terhadap bendanya sendiri dan

cakap melakukan tindakan hukum yang lain.

Sedangkan wala’ dalam arti yang kedua disebut dengan

wala’ul-muwalah.46 Misalnya seorang berjanji kepada orang lain

sebagai berikut : “Hai saudara, engkau adalah temanku yang dapat

mewarisi aku, bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah

untukku bila aku dilukai seseorang. “Kemudian orang lain yang

diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan al-

mawali atau al-adna dan pihak kedua disebut dengan al-mawala atau

al-maula.

45 Ibid,.
46 Ibid, h. 122.



Disamping itu ada satu hal lagi yang Ulama’syafi’iyah dan

Ulama’ Malikiyah, hal ini dijadikan sebab untuk memperoleh hak

mewarisi, yaitu jurusan ke-islam-an (agama). Ini berarti jika seorang

islam mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau mempunyai

ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagi, maka

peninggalan tersebut harus diserahkan ke Kas Perbendaharaan

Negara untuk diwarisi oleh orang-orang islam secara ‘ushubah

(sisa).47

C. Hal-hal Yang Menghalangi Waris Menurut Hukum Islam

Yang di maksud dengan mawani’ al-irs adalah penghalang

mewarisi,48 dalam istilah ulama’ faroid adalah suatu keadaan atau sifat

yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal

sudah cukup syarat-syaratnya dan ada hubungan pewarisan. Pada

awalnya berhak mendapat warisan tetapi karena ada sesuatu yang

menghalanginya.

Adapun macam-macam penghalang seorang menerima warisan

dari harta peninggalan orang yang telah meninggal menurut hukum

islam, antara lain :

a. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak,

karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa

47Ibid, Rokhman Fatkhur, h. 122.
48 http://omanpatoer.blogspot.com/2012/10/makalah-penghalang-waris.html, (Minggu, 16

Februari 2014, 12.05 WIB).



menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari

siapapun.49

b. Karena Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya (dengan cara) yang

tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta

yang terbunuh itu. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar

orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan

dengan membunuh orang  yang mewariskan.50

Pada dasarnya pembunuhan adalah merupakan tindak pidana

kejahatan, namun dalam hal tertentu pembunuhan tidak di pandang

sebagai tindak pidana. Adapun contohnya adalah sebagai berikut :51

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti

pembunuhan di medan perang dan melaksanakan hukuman mati.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan, seperti:

pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi

penghalang mendapatkan warisan, tidak ada kesamaan pendapat

dalam kalangan ulama’ adalah sebagai berikut :52

49 Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran
Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Melton Putra, 2012), h. 82.

50 Ibid, h. 78.
51 Suhrawardi  K Lubis, Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis),

(Jakarta: PT. Al-Ma’arif, 2007), h. 57.
52 Suhrawardi  K Lubis, Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis),

(Jakarta: PT. Al-Ma’arif, 2007), h. 57.



i. Menurut imam syafi’i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun

menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan

warisan.

ii. Menurut imam maliki, pembunuhan yang menghalangi hak

kewarisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.

iii. Menurut imam hambali, pembunuhan yang menghalangi hak

kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan

pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab

pelakunya bebas dari sangsi akhirat.

iv. Menurut iamam hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak

kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi qishos,

(kalaupun disengaja seperti yang di lakukan anak-anak atau

dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).

Adapun halangan si pembunuh untuk mendapatkan warisan

dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:53

1. Pembunuhan itu memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab

adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka

terputus pula musababnya.

2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses

pewarisan.

3. Pembunuhan adalah tindak pidana kejahatan atau perbuatan

ma’siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka

53 Ibid, h. 57.



dengan ma’siat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan

untuk mendapatkan nikmat.

c. Karena Berlainan Agama (Ikhtilafu Ad-Din)

Berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut

antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang seorang muslim

tidaklah mewarisi dari orang yang bukan muslim, begitu pula

sebaliknya.54

Majlis Ulama’ Indonesia (MUI), dalam Musyawarah

Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli

2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa

“Hukum waris islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara

orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non

muslim)”, hanya dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.55

d. Karena murtad (riddah)

Bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. maka

seseorang menjadi batal dan kehilangan hak warisnya.56

e. Karena hilang tanpa berita57

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat

dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang

tersebut di anggap mati karena hukum. Dengan sendirinya tidak

54Ibid, Suhrawardi  K Lubis, Komis Simanjutan, h. 58.
55 Majelis Ulama’ Indonesia, Fatwa MUI, (Jakarta: 2011), h.  485.
56 Sujuti Thalib, Himpunan Kuliyah Hukum Ii Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah

1978/1979, Di Himpun Oleh M Idris Ramulyo, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983), h. 42.
57 Idris M Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 1994), h. 111.



mewarisi dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan

hakim.

D. Kedudukan Hak Waris Anak Diluar Nikah

1) Menurut Hukum Islam

Didalam hukum islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur

tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan

perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah S.W.T

agar memperoleh keturunan.58 Nasab atau keturunan, artinya pertalian

atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam

pertalian darahnya. Tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir

dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Akan

tetapi, kalau anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah,59 maka

statusnya menjadi tidak jelasama kerena hanya mempunyai hubungan

dengan ibunya, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan bapaknya.60

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain dijelaskan tentang

kreteria anak sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 KHI

dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang

tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya”. Didalam islam anak yang lahir diluar perkawinan yang

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

58 Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Bandar Maju, 2007), h.
129.

59 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pusaka Setia, 2011), h. 9.
60 Ibid, h. 9.



atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.61

Ketika seorang perempuan dengan seorang laki-laki berzina,

hingga si perempuan itu hamil dan melahirkan, bagaimana nasib

anaknya?,62 seorang anak hasil zina adalah juga manusia, tetapi karena

kedua orang tuanya tidak melakukan pernikahan sebelum melakukan

hubungan intim, maka si anak hanya memiliki hubungan nasab dengan

ibunya, sedangkan hubungan dengan bapaknya sangat bergantung pada

bapaknya sendiri. Jika mengakui anaknya, terjalinlah nasab dengan

bapaknya. Anak zina tidak hanya terputus tali nasab dengan ayahnya,

tetapi ia pun tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

ayahnya.

Seseorang menjadi ahli waris didalam sistem kewarisan islam,

disebabkan adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Suami

istri dapat saling mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang

sah. Hubungan nasab seorang anak denga ayahnya dalam hukum islam

ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan anatara seorang

laki-laki dengan seorang wanita, disamping ada pengakuan ayah terhadap

anak tersebut sebagai anaknya.63

61 H. Aimur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2004), h. 276.

62Ibid, Mustofa Hasan, h. 267.
63 Yosephus Mainake, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum

Islam dan Hukum Adat, (PDF, Law Review Vol. XIII, Unv. Pelita Harapan, No. I-Juli 2013), h.
17.



Pembuktian zina dalam hukum islam yakni harus denga empat

orang saksi yang adil dan betul menyaksikan peristiwa itu secara detail,

maka tidak ada hak waris-mewarisi terhadap anak zina. Sebab anak

tersebut secara syari’at tidak memiliki kaitan nasab dengan ayahnya.64

Ada tiga jenis hubungan antara anak dengan ayahnya yang tidak

diakui secara hukum islam, yaitu :

a) Anak Zina65

Anak zina adalah anak yang dilahirkan bukan karena

hubungan perkawinan yang tidak sah, maka dari itu ia tidak

menadapatkan hak waris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 186 KHI, bahwa

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”. Artinya

anak yang tidak bernasab pada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.

b) Anak Li’an66

Ialah anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh zina

oleh suaminya, dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi.

Dalam masalah warisan anak ini tidak mendapatkan warisan dari

ayahnya yang melakukan li’an ini. Anak ini hanya mendapatkan

warisan dari ibunya saja. Dalam islam kedudukan anak li’an ini

sama dengan kedudukan anak zina.

64 Ibid, h. 17.
65 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

189.
66 Ibid, h. 189.



c) Anak Angkat67

Anak angkat ada dua macam, yaitu :

1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang

mampu, dalam islam sangat dianjurkan. Hubungan pewarisan

mereka tidak ada.

2. Mengangkat anak yang dalam islam disebut Tabani (adopsi).

Menurut KHI, Tabani (adopsi) ini tidak membawa pengaruh

hukum. Karena itu ia tidak dapat mewarisi dari orang tua

angkatnya. Agar anak tersebut kelak tidak terlantar, maka

sebaiknya diberikan wasiat.

2) Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2012 tentang Anak Luar Kawin, yang isi Putusan MK tersebut

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (1) UUP

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat

(1) UUD1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan

isi Pasal 43 ayat (1) UUP dirubah menjadi : “Anak yang dilahirkan

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat

67 Ibid, Amin Husein Nasution, h. 189.



bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.68

Menurut pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.

Mochtar Ibrahim (Pemohon I) dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin

Moerdiono (Pemohon II/anak dari Pemohon I)), Pasal 2 ayat (2) dan

Pasal 43 ayat (1) UUP dianggap merugikan hak konstitusi pemohon.

Hal ini dikaitkan dengan hak-hak sebagai warga Negara Indonesia

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945.

Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih

lanjut Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya”.69

Pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah”. Selanjutnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekrasan

dan diskriminasi”. Lebih lanjut Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

68 Vincensia. Esti, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata
Indonesia, (PDF, Law Review, Vol XII, No. 2-November 2012), h. 291.

69 Lihat Undang-undang  no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal
43 ayat (1).



kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum”.70

Dengan munculnya Putusan MK tersebut tentu akan berakibat

pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan.71

Hukum positif selama ini menempatkan status hukum anak luar kawin

berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin diperlakukan berbeda karena

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Perubahan status keperdataan anak luar kawin menimbulkan

beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki

yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak

luar kawin. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendiri

oleh ibu, sekarang berganti dipikul bersama laki-laki sebagai ayah yang

dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan anak luar kawin.

Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan.72 Pengakuan anak luar

kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, maka tentu

akan berakibat pada seorang anak mendapatkan harta warisan.

Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak sah.

Putusan MK mengenai status hak keperdataan anak luar kawin

menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona

in judicio) dalam perkara kewarisan di Pengadilan dan berhak

memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu

70 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).

71 Ibid, Yosephus Mainake, h. 5.
72 Ibid, Yosephus Mainake, h. 5.



membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.73

3) Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2012

Keluarnya Surat Edaran Mahkmah Agung (SEMA) No. 7/2012,

memberikan angin segar bagi ana-anak hasil nikah sirri dan hasil zina

untuk mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya. SEMA ini

merupakan tindak lanjut dari hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan

Agama (Komisi II). Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI

dengan jajaran Pengadilan dari empat lingkungan Peradilan seluruh

Indonesia di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012. Dalam Rapat Kerja

Nasional MA itu disebutkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak

angkat adalah sama dengan kewajiban nafakah terhadap anak kandung

dan anak yang dilahirkan dari hasil zina juga berhak mendapatkan nafkah

dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.74

Kaitannya dengan anak tidak sah, Negara harus tetap melindungi

hak-hak tanpa dikurangi sedikitpun. Tidak adil jika anak ini kehilangan

hak dari ayahnya berupa hak mendapatkan harta Peninggalan, biaya

penyusuan, biaya pemeliharaan, perwakilan dalam melakukan perbuatan

hukum sebelum dewasa dan mendapatkan nafkah baik lahir maupun

batin. Oleh karenanya mesti dicarikan alternatif, yakni dengan

menggantikan kedudukan anak, maksudnya disini adalah menggantikan

73 Ibid, h. 6.
74 Moh. Sholihuddin, Kewajiban Nafkah Bagi Ayah Melalui Wasiyah Wajibah Terhadap

Anak Hasil Nikah Sirri dan Anak Zina (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No.07/2012
Perspektif Teori Keadilan Islam), (PDF, 2013), H. 7.



kedudukan anak dari statusnya anak hasil diluar nikah menjadi anak

angkat bagi ayah biologisnya secara hukum melalui adopsi.75

Secara sederhana memang agak rancu, ayah kandung harus

mengadopsi anak kandungnya sendiri. Akan tetapi kita harus tetap

konsisten bahwa meskipun secara biologis ada hubungan ayah-anak

kandung, tetapi dimata hukum tidak ada hubungan apapun antara

keduanya. Dan apabila kita merujuk kepada beberapa peraturan

perundang-undangan yang ada, sebut saja dalam Buku II Pedoman

Teknis Administrasi dan Peradilan serta Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005

tidak ada satu pun yang melarang adopsi dari ayah kandung kepada anak

kandung.76

Di sini terlihat, bahwa keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung

No. 7/2012 merupakan terobosan yang patut diaprsiasi oleh semua pihak

agar semua anak di Negeri ini mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Selain itu, pemberian nafkah oleh ayah biologis terhadap anak hasil nikah

sirri dan anak zina merupakan perwujudan dari rasa keadilan dan nilai-

nilai hak asasi manusia. Hidup tanpa rasa keadilan dan nilai-nilai hak

asasi manusia sama dengan menciderai bahkan menghilangkan sisi

kemanusian manusia.77

75 http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/205-wasiat-wajibah-anak-tidak-sah.html,
(Minggu, 16 November 2014, 20.30 WIB).

76 http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/205-wasiat-wajibah-anak-tidak-sah.html,
(Minggu, 16 November 2014, 20.30 WIB).

77 Ibid, Moh. Sholihuddin, h. 8, 15, 16.



E. Hubungan Anak Diluar Nikah Dengan Bapak Dan Ibunya

Karena anak di luar kawin tidak dinasabkan kepada bapaknya, maka

secara langsung hal tersebut juga berpengaruh terhadap hubungan

keperdataan anak di luar kawin dengan ayah dan ibunya.78

Karena teori fikih yang dibangun ulama terdahulu, hubungan mahram

antara dua orang terdapat tiga penyebab, yaitu adanya hubungan badan

(mushaharah), adanya hubungan nasab dan adanya hubungan sesusuan.79

Hal ini berbeda dengan pendapat Mukti Arto yang menyatakan bahwa

adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena

adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang

sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama al-Hanafiyah bahwa dengan

hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram.80

Mukti Arto menegaskan bahwa hubungan darah menjadi dasar adanya

hubungan perdata, yaitu hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak

dan kewajiban, hubungan kewarisan dan hubungan perwalian. Dengan

demikian menurut Mukti Arto hanya dengan hubungan badan menjadikan

dasar adanya hubungan keperdataan, yaitu adanya hubungan nasab dan

seterusnya sampai pada kewarisan.81

78 Imam Abu Ishaq  Ibrohim ibn Ali ibn Yusuf, Al Tanbih Fil Fiqh asy syafi’I, terj. Hafidz
Abdullah (Semarang : Asy Syifa, 1992), h. 259.

79 H. Syamsul Anwar dan Isak Munawwar, Nasab anak di luar nikah paska putusan MK
No. 46/ PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 Menurut Teori Fikih dan perundang-undangan
(Artikel PDF), h. 28.

80 Ibid, H. Syamsul Anwar dan Isak Munawwar, h. 28.
81 Ibid, h. 29.



Adapun beberapa akibat hukum dari adanya anak diluar kawin itu

adalah :82

1. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka

yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga

ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak

tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya,

namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi

Hukum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah

kepada anak tersebut. Karena dalam KHI memang belum diatur.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah

wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah,

kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai

dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali

pernikahan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah

tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan

kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan

masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada

82 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon “Menempatkan anak diluar Nikah Secara
Hukum Islam”,http://belibis-a17.com/2009/03/29/1012/. Diakses 9 januari 2014, pukul 22.00
WIB.



anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat

manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana

kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak

tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami

(genetiknya).

2. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari

perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah

dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik)

tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali

nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal

19 Kompilasi Hukum Islam :

a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum

terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum

semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana

disebutkan diatas.

3. Hak Kewarisan

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak
tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga

ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum
Islam : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling



mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dengan demikian,
maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling

mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Selain itu para ulama juga sudah
bersepakat bahwa anak diluar kawin yang secara Hukum Islam bisa disamakan

dengan anak zina itu dicegah kewarisannya dengan ayah kandungnya.83

83 Syekh Muhammad Al Khoib Asy Syarbiny, Mughni Al Muhtaj juz tsalits (Beirut: dar El
fikr, tt), h. 175.



BAB III

URAIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2012

dan PANDANGAN PARA HAKIM Serta DASAR YANG MELANDASI

PANDANGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO

TERHADAP HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2012

1) Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda

No. 25 Ponorogo yang bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Ponorogo.

Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo ini memiliki dua landasan hukum,

yaitu :84

a) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo

Stbd 1835 No 58.

b) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama

Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882

No 152.

Secara administratif, Wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo

meliputi 15 Kecamatan yang terdapat dalam seluruh wilayah ponorogo, yakni

:85

84 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 01/D/F-1/7-III/2014 pada lampiran.
85 Ibid,



1. Sampung 5. Babadan 9. Sooko 13. Bungkal

2. Badegan 6. Jenangan 10. Mlarak 14. Sambit

3. kauman 7. Ngebel 11. Sawo 15. Ngrayun

4. Sukorejo 8. Pulung 12. Slahung

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas wilayah

hukum, yakni meliputi :86

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Kabupaten

Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan.

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Trenggalek.

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Hukum PA Pacitan.

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Magetan dan PA

Wonogiri (Jawa Tengah).

Untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, Pengadilan

Agama Kabupaten Ponorogo mempunyai visi dan misi. Hal ini bertujuan

untuk mengarahkan hal apa yang ingin dicapai lembaga ini.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah

sebagai berikut :87

1) Terwujudnya badan Peradilan Agama yang agung.

Selain itu lembaga ini juga mempunyai misi yang sangat mulia dan

sesuai dengan tujuan hukum, yaitu :88

86 Ibid,
87 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 02/D/F-2/7-III/2014 pada lampiran.
88 Ibid,



1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.

2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern.

3) Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Tingkat Pertama,

Perkara Kasasi dan PK.

4) Meningkatkan Sajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan

Agama.

Mengingat wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

cukup luas dan volume kasus yang masuk banyak maka terdapat sebelas

Hakim di Pengadilan tersebut, yaitu:89

a. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H selaku Ketua Pengadilan

b. Drs. M. Zaenal Arifin, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan

c. Dra. Sunarti, S.H selaku Hakim

d. Drs. Abdullah Shofwandi selaku Hakim

e. Drs. H. M. Yazid Alfahri, S.H selaku Hakim

f. Drs. Marilah, M.H selaku Hakim

g. Drs. Maryono selaku Hakim

h. Drs. Moh. Aries, S.H selaku Hakim

i. Drs. Munirul Ihwan selaku Hakim

j. Drs.Jureimi Arief selaku Hakim

k. Lukman Abdullah, S.H., M.H selaku Hakim

89 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 03/D/F-3/7-III/2014 pada lampiran.



Dari kesebelas hakim tersebut ada lima hakim yang menjadi

narasumber peneliti yang akan diambil keterangannya untuk dijdikan data

penelitian dalam karya ilmiah ini, Berikut biodata selengkapnya :

1. Nama : Drs. Abdullah Shofwandi

TTL : Madiun, 29 Mei 1967

Riwayat Pendidikan : a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri tahun 1980.

b. Madrasah Tsanafiyah (MTsN) tahun 1983.

c. Madrasah Aliyah tahun 1986.

d. S1 IAIN tahun 1991.

Riwayat Jabatan : a. Hakim di PA Mempawah tahun 1998.

b. Hakim di PA Pontianak tahun 2006.

c. Hakim di PA Situbondo tahun 2012.

d. Hakim di PA Ponorogo tahun 2013.

2. Nama : Dra. Sunarti, S.H

TTL : Ponorogo, 01 Mei 1968

Riwayat Pendidikan : a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Ponorogo.

b. Madrasah Tsanawiyah di Ponorogo.

c. S1 Riyadlotul Mujahidin Ngabar di

Ponorogo.

d. S1 Universitas Kartini Tanjung Redep.

Riwayat Jabatan : a. Hakim di PA Tanjung Redeb tahun 1999.



b. Hakim di PA Trenggalek tahun 2009.

c. Hakim di PA Ponorogo tahun 2012.

3. Nama : Drs. Moh. Aries, S.H.

TTL : Pacitan, 04 Mei 1963

Riwayat Pendidikan : a. Madrasah Iptidaiyah Negeri (MIN)

b. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4

tahun

c. S1 IAIN Walisongo di Semarang

Riwayat Jabatan : a. Panitera Pengganti di PA Pangkalan Bun

tahun1995

b. Panitera Muda Permohonan di PA

Pangkalan Bun tahun 1997

c. Hakim di PA Pangkalan Bun tahun 1999

d. Hakim di PA Pacitan tahun 2004

e. Hakim di PA Ponorogo tahun 2012

4. Nama : Drs.Jureimi Arief

TTL : Pacitan, 28 Agustus 1959

Riwayat Pendidikan : a. Madrasah ibtidaiyah (MI) di Pacitan

b. Madrasah Tsanafiyah (MTsN) di Pacitan

c. Madrasah Aliyah (MAN) di Pacitan



d. S1 IAIN Sunan Ampel di Ponorogo

Riwayat Jabatan : a. Wakil Panitera di PA Kalabahi tahun 1994

b. Panitera Sekretaris di PA Kalabahi tahun

1995

c. Panitera Pengganti di PA Bawean tahun

2000

d. Panitera Muda Gugatan di PA Bawean

tahun 2000

e. Wakil Panitera di PA Bawean tahun 2001

f. Hakim di PA Sumbawa Besar tahun 2005

g. Hakim di PA Tulang Bawang tahun 2008

h. Hakim di PA Ponorogo tahun 2010

5. Nama : Lukman Abdullah, S.H., M.H.

TTL : Boyolali, 15 Desember1967

Riwayat Pendidikan : a. Sekolah Dasar Negeri (SDN)

b. Madrasah Tsanafiyah (M TsN)

c. Madrasah Aliyah (MAN)

d. S1 Hukum Universitas Diponegoro

Riwayat Jabatan : a. Hakim di PA Kuala Tungkal tahun 1999

b. Hakim di PA Ponorogo tahun 2012

2) Isi dan Uraian Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010



Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir

karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah

Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin

Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono

sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya

yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari’at Islam dengan tanpa

dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku

Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki

yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono.90

Duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah

sebagai berikut :

1. Pemohon dalam kasus ini mengajukan dua Pasal untuk diuji materiil

(judicial review) yaitu Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974.

2. Dasar pertimbangan pemohon untuk Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang

No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku” , bahwa Pasal tersebut

telah merugikan hak-hak konstitusonal pemohon sebagai warga negara

Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945. Dalam UUD 1945 mengedepankan norma hukum

sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa ada diskriminatif.

90http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-
nikah/html, diakses 1 Maret 2014, Pukul 00.39 WIB.



3. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dianggap telah

merugikan hak-hak konstitusional pemohon.

4. Adapun alasan untuk pengujian materi terhadap Pasal tersebut adalah

:91

a. Hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan

tersebut adalha hak sebgaimana yang dijamin olah Pasal 28B ayat

(1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1). Sehingga pemohon dan anaknya

memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas

pernikahan dan status hukum anaknya.

b. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta

28D ayat (1) tersebut adalah persamaan dan kesetaraan di hadapan

hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum

terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang

ditempuhnya berbeda dan anak yang dihasilkan dari pernikahan

tersebut adalah anak yang sah. Tapi dalam kenyataannya Pasal 2 ayat

(1) dan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 telah  mendiskriminasi hak-

hak mereka.

Setelah melalui pertimbangan tertentu dan berdasarkan pada

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang asas-asas

dan prinsip-prinsip perkawinan menyatakan :

91Putusan Mahkamah Konstitusi, h. 4-9.



“....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan,
suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.92

Dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang

menentukan sahnya perkawinan. Adapun faktor yang menentukan sahnya

perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-

masing mempelai. Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui

peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif,93 dan hal

itu tidak bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jika memang Pasal

tersebut dianggap membatasi hak-hak konstitusi dari pemohon maka

pembatasan maka hal itu dilakukan dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.94 Sehingga MK menolak permohonan judicial review dari

pemohon, dengan alasan bahwa  Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan

dengan konstitusi.

Sedangkan mengenai hak anak yang tercantum dalam pasal 43

perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa

baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan

perkembangan teknologi yang mnyebebkan terjadinya pembuahan. Oleh

92Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi, h. 33.
93 Ibid.
94 Ibid, h. 34.



karena itu 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. Juga tidak adil pula

jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung

jawabnya. Oleh karena itu MK mengabulkan Permohonan judicial review

terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun isi putusan MK adalah “Anak yang dilahirkan di luar

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”.95

Selanjutnya, MK menafsiran Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa

“Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkaw inannya masih dipersengketakan”.96

95 Ibid, Putusan Mahkamah Konstitusi, h. 37.
96 L.J Van Apeldoorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht dalam bahasa

Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1954), h. 23.



3) Gambaran Khusus

1) Hasil Wawancara Tentang Pandangan Para Hakim Pengadilan

Agama Ponorogo Terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012.

Sebelum peneliti memaparkan hasil wawancara dengan para

Hakim terkait Hak Waris Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012, alangkah baiknya jika peneliti

menyajikan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang

hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dan pengertian anak luar kawin

itu sendiri. Adalah sebagai berikut :

a) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

pengertian “Hukum Waris”.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, mengenai

pengertian “Hukum Waris” adalah sebagai berikut :

“Hukum Waris adalah semua aturan, baik secara islam, adat
dan umum yang dibuat untuk mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan waris mewarisi.”97

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H, mengenai pengertian

“Hukum Waris” adalah sebagai berikut :

“Hukum Waris adalah segala aturan atau segala hal yang
menata atau menertibkan kewarisan harta benda.”98

97 Lihat Transkrip Wawancara  nomor  01/1-W/F-1/22-IV/2014 pada lampiran.
98 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 23/3-W/F-1/13-VIII/2014 pada lampiran.



Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH, Selaku Hakim Pengadilan

Agama Ponorogo mengenai pengertian “Hukum Waris” adalah

sebagai berikut :

“Hukum Waris adalah bisa dikatakan sama dengan Undang-
Undang yang berisi beberapa peraturan yang berkaitan dengan
kewarisan.”99

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, mengenai pengertian

“Hukum Waris” adalah sebagai berikut :100

“Hukum Waris adalah bisa dikatakan sebagai alat untuk
mengatur waris-mewaris dari pihak satu kepada pihak yang lain
dalam ukuran yang sudah banyak dicamtumkan dikitab-kitab/buku-
buku fiqih”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H, mengenai

pengertian “Hukum Waris” adalah sebagai berikut :

“Hukum Waris adalah bagian dari pada aturan yang di
dalamnya membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan
kewarisan”.101

b) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

pengertian “Waris”.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, mengenai

pengertian “Waris” adalah sebagai berikut :

“Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang
meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang berupa
harta (uang), tanah secara syar’i.”102

99 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 12/2-W/F-1/23-IV/2014 pada lampiran.
100 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 34/4-W/F-1/14-VIII/2014 pada lampiran.
101 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 45/5-W/F-1/15-VIII/2014 pada lampiran.
102 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 02/1-W/F-2/22-IV/2014 pada lampiran.



Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H, mengenai pengertian

“Waris” adalah sebagai berikut :

“Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dari
pihak satu kepada pihak lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”103

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH, mengenai pengertian “Waris”

adalah sebagai berikut :

“Perlu dipahami bahwasannya waris disini tidak hanya pada
harta benda saja, termasuk juga pada utang piutang/tanggungan si
yang meninggal, berarti ahli waris tidak hanya menerima harta
warisan saja, tapi juga tanggungan wajib yang harus didahulukan
dalam pelunasannya.”104

Menurut Bapak Drs.Jureimi Arief, mengenai pengertian

“Waris”, adalah :

“Waris adalah berpindahnya suatu harta benda dari seseorang
yang mempunyai harta kepada ahli warisnya. Dalam berpindahnya
ini, tidak semata-mata langsung pindah saja, tapi ada ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.”105

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H, mengenai

pengertian “Hak Waris”, adalah :

“Berpindahnya kepemilikan suatu barang dikarenakan oleh
beberapa syarat yang mendukung berpindahnya tersebut.”106

c) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

pengertian “Hak Waris”.

103 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 24/3-W/F-2/13-VIII/2014  pada lampiran.
104 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 13/2-W/F-2/23-IV/2014 pada lampiran.
105 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 35/4-W/F-2/14-VIII/2014 pada lampiran.
106 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 46/5-W/F-2/15-VIII/2014 pada lampiran.



Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, mengenai

pengertian “Hak Waris” adalah sebagai berikut :

“Hak Waris adalah suatu hal yang secara syar’i bisa
mewajibkan seseorang itu mendapatkan warisan.”107

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H, mengenai pengertian

“Hak Waris” adalah sebagai berikut :

“Hak Waris adalah kekuasaan seseorang yang menyebabkan
patut untuk mendapatkan harta warisan. Secara singkatnya seperti
itu.”108

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH mengenai pengertian “Hak

Waris” adalah sebagai berikut :

“Sebagai Hakim Pengadilan Agama, saya berpendapat bahwa
Hak Waris adalah posisi seseorang dimana dia berhak menerima
harta warisan karena alasan yang kuat secara hukum.”109

Menurut Bapak Drs.Jureimi Arief, mengenai pengertian “Hak

Waris” adalah sebagai berikut :110

“Hak Waris adalah keberhakan seseorang untuk mendapatkan
bagian harta warisan. Ini haruslah didukung beberapa hal yang
memang benar-benar bisa dijadikan barang bukti sebagai penguat
atas keberhakan seseorang tersebut untuk medapatkan harta warisan
tersebut. Penting sekali, karena agar tidak terjadi ketimpangan
hukum dalam mengadili perkara seperti ini.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H. mengenai

pengertian “Hak Waris” adalah sebagai berikut :

107 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 03/1-W/F-3/22-IV/2014 pada lampiran.
108 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 25/3-W/F-3/13-VIII/2014 pada lampiran.
109 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 14/2-W/F-3/23-IV/2014 pada lampiran.
110 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 36/4-W/F-3/14-VIII/2014 pada lampiran.



“Kuasa dari seseorang tertentu untuk memiliki/mewarisi
harta benda dari peninggalan mawarisnya.”111

d) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

pengertian “Anak Luar Kawin”.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, mengenai

pengertian “Anak Luar Kawin” adalah sebagai berikut :

“Anak Luar Kawin adalah anak yang dilahirkan dari
pernikahan yang tidak tidak sah. Hal ini dipengaruhi oleh sempurna
atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan tersebut. Tapi harus
digaris bawahi, bahwasannya hal diatas adalah menurut agama
masing-masing yang dianut, dan jangan lupa, setelah itu ada yang
harus dilakukan lagi, yakni mencatatkan perkawinan tersebut agar
juga sah secara hukum Negara. Pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi perkawiannya dan hak-hak didalamnya serta anak yang
dilahirkan yang pada nantinya secara agama dan Negara dianggap
anak sah.”112

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H. mengenai pengertian

“Anak Luar Kawin” adalah sebagai berikut :113

“Sebagai Hakim Pengadilan Agama, saya berpendapat bahwa
anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang
tidak diakui oleh pemerintah. Kenapa tidak diakui?, karena tidak
adanya buku nikah, kenapa tidak ada buku nikah?, karena
pernikahannya tidak dicatatkan. Sehingga menyebabkan status anak
yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi kabur
secara hukum Negara, walaupun secara agama Islam sah.  Bahkan,
nikah sirri pun, menurut saya itu juga pernikahan yang tidak sah,
karena tidak dicatatkan pastinya. Pencatatn itu penting dalam
pernikahan, selain belajar berprosedur juga tertib administrasi. Ini
semua bertujuan agar masyarakat menjadi melek hukum. Ini tidak
ada pengecualian entah masyarakat kota maupun desa, secara
Undang-Undang harus dicatatkan pernikahannya.”

111 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 47/5-W/F-3/15-VIII/2014 pada lampiran.
112 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 04/1-W/F-4/22-IV/2014 pada lampiran.
113 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 26/3-W/F-4/13-VIII/2014 pada lampiran.



Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH, mengenai pengertian “Anak

Luar Kawin” adalah sebagai berikut :114

“Perlu kiranya kita pilah dahulu, ada dua macam anak luar
kawin :
1. Anak diluar perkawinan

Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan dari pernikahan
sah secara agama tidak secara hukum Negara, maksudnya
sebelum lahirnya si anak, sudah ada ikatan perkawinan secara
agama namun belum dicatatkan di KUA, sehingga
menyebabkan secara Undang-Undang perkawinan tersebut
menjad tidak sah.

2. Anak tanpa perkawinan
Adalah anak yang dari awal kelahirannya, ke-2 orang tuanya
tidak dalam satu ikatan perkawinan. Dalam artian tidak secara
agama maupun secara Undang-Undang.

Namun secara umum anak diluar kawin adalah anak yang
dilahirkan dari ikatan perkawinan yang tidak sah. Tapi harus kita
pahami termasuk yang mana dari dua macam anak itu.”

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, selaku Hakim Pengadilan

Agama Ponorogo mengenai pengertian “Anak Luar Kawin” adalah

sebagai berikut :115

“Sebelumnya harus kita pahami dulu, yang dimaksud anak
diluar kawin ini. Ada dua macam menurut saya, yakni :
1. Anak yang lahir diluar perkawinan, maksudnya anak ini

dilahirkan dari hasil hubungan sexual/intim antara laki-laki dan
perempuan yang yang perkawinannya hanya diakui oleh
agama/kepercayaan masing-masing, tetapi tidak diakui oleh
pemerintah/Negara. Seperti contoh yang terjadi pada nikah sirri,
secara hukum agama/kepercayaan masing-masing sah, tapi
secara hukum Negara tidak sah, karena pernikaannya tidak
dicatatkan.

114 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 15/2-W/F-4/23-IV/2014 pada lampiran.
115 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 37/4-W/F-4/14-VIII/2014 pada lampiran.



2. Anak yang lahir tanpa perkawinan, ini bisa diartikan sebagai
anak zina yang dilahirkan dari tanpa adanya hubungan
pernikahan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan dan
hukum pemerintah/Negara.

Kalau mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010, yang dikatakan anak luar nikah pada putusan ini,
yakni berawal dari pernikahan sirri antara machcica mochtar dengan
moerdiono yang dari hubungan ini telah menghasilkan/melahirkan
anak yang bernama Muhammad Iqbal. Bisa ditafsirkan,
bahwasannya anak yang dihasilakan adalah anak yang lahir dalam
perkawinan, dalam artian perkawinannya hanya sah menurut agama
bukan sah menurut hukum Negara. Tetapi dalam pengertian umum
masyarakat anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah. Pemahaman inilah yang harus dihati-hati,
karena tidak semua anak luar perkawinan itu tidak sah, harus dilihat
dululah perkawinannya itu seperti apa, agar tidak terjadi persepsi
yang salah kaprah.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H. mengenai

pengertian “Anak Luar Kawin” adalah sebagai berikut :

“Pengadilan melihat anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. tinggal kita
nanti memaknai perkawinan yang sah itu bagaimana. perkawinan
yang sah adalah perkawinan telah sempurna syarat dan rukunnya.
tapi  untuk model perkawinan  sekarang adalah yang sah adalah yang
bisa dibuktikan dengan buku nikah. maka dari itu tinggal bagaimana
nanti pembuktiannya saja dan bagaimana nanti prosesnya dalam
perkawinan.”116

Selanjutnya pada bagian ini, peneliti akan memaparkan penadapat

dari para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang kewarisan anak

diluar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2012, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait

sebagai berikut :

116 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 48/5-W/F-4/15-VIII/2014 pada lampiran.



a) Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap hak

waris anak diluar nikah dalam Putusan MK, jika dikaitkan dengan

Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

“Dalam hal itu, saya sependapat dengan majelis persidangan
MK yang menolak uji materiil Pasal 2 ayat (2) UUP No.1 Tahun
1974. Pencatatan perkawinan adalah hal yang penting untuk
dilakukan, karena hak-hak didalamnya akan terlindungi juga setelah
adanya pencatatan ini. Masyarakat sebenarnya diuntungkan dengan
adanya Undang-Undang ini, tapi saya heran kenapa masih banyak
dari masyrakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, apalagi
sekarang dari lembaga-lembaga yang terkait lebih banyak memberi
kemudahan untuk melakukan perkawinan.”117

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :

“Saya merasa ada konsekuensi yang mahal dan berat dalam
Putusan MK ini, karena banyak hal yang tidak dapat diprediksi
setelah adanya putusan ini. Tetapi, memang beginilah hukum di
Indonesia, banyak ketumpang tindihan hukum yang dijadikan dasar
Negara ini. Bahkan terkadang dijalankan secara paksa. Untung saja,
pengujian materiil UUP Pasal 2 ayat (2) Tahun 1974 ditolak, karena
sebenarnya pencatatan pernikahan bukanlah factor yang menentukan
sahnya pernikahan. Hal ini merupakan kewajiban administratif
Perundang-Undangan. Ini dilakukan untuk melindungi pernikahan
itu sendiri dan juga untuk melindungi anak hasil dari pernikahan itu,
terkhusus dalam hal hak si anak, yang meliputi penafkahan, waris,
wali, nasab dan sebagainya. Saya rasa, lebih enak repot duluan dari
pada repot belakangan, seperti kasus yang menimpa artis cantik
Mahchica Mochtar. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua

117 Lihat Transkrip Wawancara  nomor 05/1-W/F-5/22-IV/2014 pada lampiran.



kalangan untuk berhati-hati dalam setiap tindakan. Semua harus
dipertimbangkan secara matang dan penuh tanggung jawab.”118

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH, terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :

“Sebelumnya harus kita ketahui bahwa Indonesia memakai
dua jenis hukum, hukum islam bagi yang muslim, hukum Undang-
Undang bagi non muslim. Bagi yang non muslim hukum Undang-
Undang saja sudah cukup menjamin hak-haknya. Nah kalau bagi
yang muslim harus menggunakan kedua hukum untuk bisa
menjamin hak-haknya. Kembali pada pencatatan perkawinan, ketika
bagi yang muslim hanya memakai hukum agama tanpa dicatatkan itu
sama juga bohong. Bagaimana Negara bisa menjamin hak-hak
setelah adanya perkawinan ketika tidak ada bukti telah melakukan
perkawinan. Itulah kenapa pecatatan perkawinan menjadi penting
sekali.”119

Menurut Bapak Drs.Jureimi Arief, selaku Hakim Pengadlan

Agama Ponorogo terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut :

“Saya setuju dan sangat membenarkan atas penolakan uji
materiil pada Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Tidak benar sekali jika majelis
persidangan mengabulkannya. Pencatatan pernikahan ini merupakan
kewajiban tertib administrasi. Tujuannya adalah untuk melindungi
hak-hak yang tejadi setelah adanya pernikahan. Meliputi hak suami,
istri dan anak hasil dari pernikahan tersebut. Sekali lagi saya
tegaskan, Titik tekannya bukan pada pernikahannya, tapi pada
perlindungan hak-hak yang timbul setelah adanya pernikahan.”120

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

118 Lihat Transkrip Wawancara nomor 27/3-W/F-5/13-VIII/2014 pada lampiran.
119 Lihat Transkrip Wawancara nomor 16/2-W/F-5/23-IV/2014 pada lampiran.
120 Lihat Transkrip Wawancara nomor 38/4-W/F-5/14-VIII/2014 pada lampiran.



“Saya sangat setuju terhadap Putusan MK tentang pasal ini
yang mana menolak permohonan. Karena memang kawin siri seperti
kasusnya Machica Mochtar ini seolah-olah hanya memaknai
perkawinan hanya sebatas hubungan seksual semata. Padahal
perkaiwnan tidak hanya sebatas hubungan seks. Tetapi perkaiwnan
adalah suatu akad yang itu mengikatdan mempunyai tujuan yang
agung (mawaddah Warohmah). Jika kita melihat kasus Machicha
Mochtar dimana perkaiwnan dilakukan selain secara siri, juga tanpa
sepengetahuan istri yang sah dari calon suami. Jika demikian,
bagaimana akan tercapai tujuan perkawinan jika perkawinan dimulai
dengan kebohongan dan juga telah merugikan salah satu pihak.
Bagaimana hukum bisa menjamin hak-hak yang ada di dalamnya,
kalau pada nyatanya seperti ini.”121

b) Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap hak

waris anak diluar nikah dalam putusan MK, jika dikaitkan dengan

Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :122

“Memang benar  jika hukum tidak melepasakan ayah biologis
si anak, dia juga harus ikut bertanggung jawab atas kelangsungan
hidup si anak. Berani bertindak juga harus berani bertanggung
jawab. Tapi harus kita ketahui juga bahwasannya Putusan MK ini
masih bersifat abstrak, masih banyak hal dari Putusan MK ini yang
harus diberi penjelasan, agar nantinya para masyarakat awam tidak
salah mengartikan dan  menyalah gunakan kekuatan hukum dari
Putusan MK ini.”

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :

“Pada dasarnya niat dan tujuan Putusan MK ini sangatlah
bagus. Meminta pertanggung jawaban dari bapak biologisnya si anak
dan tidak tepat jika hukum membebasakan laki-laki yang seharusnya

121 Lihat Transkrip Wawancara nomor 49/5-W/F-5/15-VIII/2014 pada lampiran.
122 Lihat Transkrip Wawancara nomor 06/1-W/F-6/22-IV/2014 pada lampiran.



bertanggung jawab dalam kehamilan yang terjadi. Maka sebenaranya
Putusan MK ini menjadi lubang kesempatan bagi anak-anak luar
nikah. Kiranya, akan terjadi kesulitan dalam pembuktiannya, karena
akan banyak pihak yang berjuang mati-matian disini, apalagi dari
pihak anak-anak luar nikah. Itu biaralah hukum yang mencarikan
jalan, setidaknya Putusan MK ini, niat dan tujuannya sangatlah
bagus dan harus diapresiasi.”123

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :124

“Menilik pada Putusan MK, tetulah kiranya ayah biologis si
anak juga ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Saya
sangat setuju bahwa hukum tidak melepaskan ayah biologisnya dari
tanggung jawab yang seharusnya juga ia pikul. Sebenarnya Putusan
MK ini membawa peluang dan solusi yang bermanfaat bagi anak-
anak yang ditelantarkan oleh ayah biologisnya, namun Putusan MK
ini juga membawa masalah-masalah yang mungkin nanti akan
menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa perkara
seperti ini.”

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, selaku Hakim Pengadilan

Agama Ponorogo, berpendapat terhadap hal tersebut adalah sebagai

berikut :

“Sebuah harapan baru dengan membawa masalah baru,
bagaimana tidak, dalam satu sisi menjadi celah kesempatan bagi
anak-anak luar nikah untuk memperjuangkan haknya, disisi lain, ini
menjadi hal yang sulit untuk diterima bagi keluarga beserta anak-
anak yang sah. Tapi saya sependapat dengan Putusan MK,
bahwasannya tidak patut hukum membebaskan ayah biologis anak
luar nikah tersebut. Walaupun pada nantinya terkendala dalam
pembuktiannya, mulai dari prosesnya hingga biaya yang mahal bagi
masyarakat tidak mampu. Yang jelas tujuan Putusan MK ini baik,

123 Lihat Transkrip Wawancara nomor 28/3-W/F-6/13-VIII/2014 pada lampiran.
124 Lihat Transkrip Wawancara nomor 17/2-W/F-6/23-IV/2014 pada lampiran.



untuk memberikan efek jera kepada semua para ayah-ayah yang
tidak bertanggung jawab atas anak biologisnya.”125

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

“Menurut saya, Putusan MK ini jelas bertentangan dengan
maqoshid syar’iyah dan maslahah mursalah. Putusan MK ini seolah-
olah tidak menganggap adanya lembaga perkawinan. Karena alasan
yang digunakan dalam Putusan ini seolah-olah menafikan lembaga
perkawinan. Akan tetapi, dikarenakan Putusan MK  ini bersifat final
dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga menyebabkan Putusan MK
ini harus tetap dijalankan, dengan melihat ketentuan-ketentuan yang
sudah tercantum di dalam Putusan MK tersebut.”126

c) Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap hak

waris anak diluar nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2012.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :127

“Jika kita mengacu pada Putusan MK ini, maka harus
dijalankan, karena putusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu
gugat. Dalam artian selama anak tersebut bisa dibuktikan dengan
ilmu pengetahuan dan yang berkaitan, maka si anak akan mtetap
mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah bilogisnya.
Walupun dalm prosesnya akan muncul kendala-kendala dan butuh
waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus perkara sepertu ini.
Selanjutnya harus digaris bawahi kalau dalam islam anak zina
tetaplah anak zina, berbeda dengan anak luar perkawinan yang pada
awalnya sudah ada ikatan perkawinan secara agama tapi tidak
dicatatkan.”

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :128

125 Lihat Transkrip Wawancara nomor 39/4-W/F-6/14-VIII/2014 pada lampiran.
126 Lihat Transkrip Wawancara nomor 50/5-W/F-6/15-VIII/2014 pada lampiran.
127 Lihat Transkrip Wawancara nomor 07/1-W/F-7/22-IV/2014 pada lampiran.



“Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, semua
hal yang bersangkutan dengan si anak hanya mengikuti ibunya dan
keluarga ibunya. Ini memang sangat tragis, tapi begitulah Hukum
Islam menyebutkan. Nmun setelah munculnya Putusan Mahkamah
Konstitusi, terkhusus setelah dilakukan uji materiil pada Pasal 43
ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi “Anak yang
dilahirkan diluar perkawinan memiliki 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”. Ini
berarti, sepanjang bisa dibuktiakan sesuai atauran Undang-Undang
diatas, maka saya rasa si anak tetap bisa mendapatkan hak waris dari
peninggalan harta benda ayah biologisnya. Karena Putusan ini
bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Sebuah pelanggaran
ketika Putusan MK ini tidak diindahkan oleh masing-masing
Peradilan. Tapi perlu digaris bawahi, bahwasannya akan terjadi
kesulitan dalam pembuktiannya, belum lagi kendala-kendala yang
akan muncul dalam proses penyelesaian kasus perkara seperti ini.”

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :

“Sesudah adanya Putusan MK ini, hak-hak yang berkaitan
dengan anak luar kawin menjadi berubah. Dulunya hanya
mendapatkan warisan dari ibunya saja dan keluarga ibunya, sekarang
juga mendapatkan warisan dari pihak ayah biologisnya. Secara
jelasnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi terkait dengan kebenaran bahwa itu anak dari ayah
biologisnya, maka si anak masih bisa mendapatkan hak warisnya.”129

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :130

“Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi ini mucul,
hubungan keperdataan anak diluar nikah hanya samapai pada ibunya

128 Lihat Transkrip Wawancara nomor 29/3-W/F-7/13-VIII/2014 pada lampiran.
129 Lihat Transkrip Wawancara nomor 18/2-W/F-7/23-IV/2014 pada lampiran.
130 Lihat Transkrip Wawancara nomor 40/4-W/F-7/14-VIII/2014 pada lampiran.



dan keluaraga ibunya, tidak sekaligus sampai pada ayah biologisnya
dan keluarga ayah biologisnya. Setelah adanya uji materiil pada
Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 yang dahulunya dibaca
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, diubah menjadi
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki 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”. Berarti bisa ditarik kesimpulan, sesuai Putusan
MK diatas, selama bisa dibuktiakan sesuai ketentuan Putusan MK
tersebut, maka anak luar nikah tersebut bisa menuntut dan
mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya.
Termasuk didalamnya hak waris-mewarisi.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

“terlepas dari itu semua jika memang hal itu bisa dibuktikan
maka mau tidak mau harus  mangbulkan permohonaan tersebut.
Karena Surat Edaran MA sudah sampai pada masing-masing
Lembaga peradilan seluruh Indonesia. Dan wajib untuk diikuti.”131

d) Pandangan para Hakim Pengadilan Agama terhadap Surat Edaran

Mahkamah Agung tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :132

“Karena surat tersebut sudah sampai pada lembaga masing-
masing, berarti kita harus menjalankannya. Akan dianggap sebuah
pelanggaran jika kita tidak menghiraukan surat tersebut, Jika surat
tersebut adalah jalan tengah atas putusan yang menuai penuh dengan
pro dan kontra ini.”

131 Lihat Transkrip Wawancara nomor 51/5-W/F-7/15-VIII/2014 pada lampiran.
132 Lihat Transkrip Wawancara nomor 08/1-W/F-8/22-IV/2014 pada lampiran.



Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :

“Untuk penetapan putusan MK itu tidak serta merta, harus
melalui beberapa tahap pembuktian. Walaupun anak itu di luar
kawin tetap harus ada perkawinan. Jika tidak terbukti maka tidak
bisa . sebaliknya jika terbukti maka semua hak keperdataan anak bisa
didapatkan.  Menaggapi SEMA, memang bisa saja menjadi jalan
alaternatif atau jalan tengah diantar pro kontra pelaksanaan Putusan
MK.”133

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :134

“Saya memahami bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini
adalah hanya pembagian wewenang. Tidak ada isi dari SEMA ini
yang menjelaskan/membahas secara detail tentang hal-hal yang
masih harus diberi penjelasan turunan dari Putusan MK yang
kontroversial ini.”

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :135

“Dalam hal ini, karena Surat Edaran Mahkamah Agung sudah
sampai pada lembaga masing-masing, mau tidak mau harus
mengikuti prosedur dan menjalankannya, dan pastinya Mahkamah
Agung sudah mempertimbangkannya ketika mengeluarkan SEMA
ini, sebagai jalan tengah pro dan kontra Putusan Mahkamah
Konstitusi ini.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya semuanya kembali lagi dari bagaimana nanti
proses pembuktiannya. jika itu nanti terbukti tidak hanya hak

133 Lihat Transkrip Wawancara nomor 30/3-W/F-8/13-VIII/2014 pada lampiran.
134 Lihat Transkrip Wawancara nomor 19/2-W/F-8/23-IV/2014 pada lampiran.
135 Lihat Transkrip Wawancara nomor 41/4-W/F-8/14-VIII/2014 pada lampiran.



hadhonah atau penafkahan saja tapi waris, wali dan hak keperdataan
lainnya berhak didapat oleh anak tersebut. mengenai SEMA yang
menyinggung soal wasiat wajibah itu memang benar. jika nanti anak
tersebut tidak diakui oleh bapaknya maka SEMA tersebut bisa
menjadi solusi atau alternatif bagi masalah ini.”136

e) Pandangan para Hakim Pengadilan Agama terhadap kasus kawin siri

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :137

“Terkait dengan nikah sirri yang ada pada Putusan MK ini
perlu kita ketahui dulu bahwasannya berawal dari keinignan
Moerdiono untuk berpoligami, tapi tidak mendapatkan izin dari
istrinya, kemudian Moerdiono nekat melakukan nikah sirri dengan
artis cantik yakni Machcica Mochtar dan menghasilkan seorang anak
yakni Muhammad Iqbal. Secara agama memang sah, tapi menurut
hukum Negara tidak sah karena tidak dicatatkan. Ya tidak bisa jika
pasal  2 ayat (2) diuji materiil, tidak alasan hukum yang kuat yang
mendasarinya. Sekali lagi saya tekankan, Undang-Undang ini dibuat
untuk menjamin hak-hak setelah adanya perkawinan.”

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :138

“Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010, saya sangat setuju dengan penolakan uji materiil pada
Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, karena pada umummya
nikah sirri tidak dapat dibuktikan. Pernikahan sirri tidak dihadiri oleh
pejabat yang berwenang, hanya dihadiri oleh pihak yang dinikahkan,
penghulu dan saksi.dalam kasus nikah sirrinya machcica mochtar,
bagaimana diyakini telah adanya pernikahan, yang pada
kenyataannya tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta
nikah atau dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Saya

136 Lihat Transkrip Wawancara nomor 52/5-W/F-8/15-VIII/2014 pada lampiran.
137 Lihat Transkrip Wawancara nomor 09/1-W/F-9/22-IV/2014 pada lampiran.
138 Lihat Transkrip Wawancara nomor 31/3-W/F-9/13-VIII/2014 pada lampiran.



tegaskan lagi, secara hukum nikah sirri sangat tidak dianjurkan,
karena tidak membawa manfaat bagi pihak yang dinikahkan.”

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :

“Menurut saya nikah sirri ini adalah tindakan ceroboh, karena
nikah sirri ini tidak bisa menjamin hak-hak setelah adanya
pernikahan. Selama kita hidup di Negara Indonesia yang menganut
dua jenis hukum, maka nikah sirri tidak akan membawa manfaat
bagi pelakunya. Di Negara kita ini, pernikahan dilakukan tidak
hanya atas nama agma saja, tapi juga atas nama Negara juga.
Maksudnya, bukan hanya sah secara agama, tapi juga harus
dicatatkan sebagai wajib administrasi kepada Negara. Karena dengan
begitulah Negara bisa menjamin hak-hak kita setelah melakukan
pernikahan.”139

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :140

“Sangat benar sekali pengujian materiil pada Pasal 2 ayat (2)
UUP No. 1 Tahun 1974 ditolak, karena memang nikah sirri itu tidak
dapat dibuktikan. Menurut saya itu tindakan ceroboh tanpa
pertimbangan yang panjang dari pihak machcica mochtar yang telah
melakukan pernikahan sirri. Akibatnya seperti ini, banyak sekali
hak-hak yang tidak bisa dilindungi secara hukum dari hasil
pernikahan sirri tersebut.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo, terhadap hal tersebut adalah sebagai

berikut :141

“Menurut saya putusan MK tentang menolak uji materiil
terhadap  pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sudah benar adanya.
Karena walaupun pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam

139 Lihat Transkrip Wawancara nomor 20/2-W/F-9/23-IV/2014 pada lampiran.
140 Lihat Transkrip Wawancara nomor 42/4-W/F-9/14-VIII/2014 pada lampiran.
141 Lihat Transkrip Wawancara nomor 53/5-W/F-9/15-VIII/2014 pada lampiran.



syarat sahnya perkawinan tetapi sebagai kewajiban administratif
yang wajib dipenuhi. Adanya pencatatan ini tidak dimaksudkan
untuk merugikan hak-hak konstitusional dari warga tapi memberikan
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia.”

f) Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama terhadap status

keperdataan si anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2012.

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :

“Mengacu pada Putusan MK ini, maka selama bisa
dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang
terkait, si anak tetap mendapatkan hak status keperdataan dari ayah
biologisnya.”142

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :143

“Kalau melihat pada Putusan Mahkanah Konstitusi, selama
hal itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, maka majelis
persidangan akan mengabulkan permohonan itu. ini didukung oleh
Surat Edaran Mahkamah Agung yang sudah diterima oleh masing-
masing lembaga.”

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :

“Setelah adanya putusan ini, saya merasa semua hal-hal yang
ada sebelumnya menjadi diambil alih oleh putusan ini. Memang
pada dasarnya Putusan MK itu bersifat final dan tidak dapat
diganggu gugat. Oleh karena itu sepanjang bisa dibuktikan terkait
hubungan/kesamaan Gen si anak dengan ayah biologisnya dengan

142 Lihat Transkrip Wawancara nomor 10/1-W/F-10/22-IV/2014 pada lampiran.
143 Lihat Transkrip Wawancara nomor 32/3-W/F-10/13-VIII/2014 pada lampiran.



ilmu pengetahuan dan teknologi, maka status keperdataan si anak
bisa ikut kepada ayah biologisnya dan pihak keluarganya.”144

Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :145

“Sepanjang bisa dibuktikan dengan IPTEK dan tes DNA,
maka permohonan dari pemohon akan dikabulkan oleh majelis. Tapi
itu nanti pasti akan menuai masalah lagi, dari pihak keluarga yang
sah kalau bisa menerima itu tidak jadi masalah, jika tidak, itu
menjadi masalah baru lagi. Dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi ini saya takut masyarakat semakin banyak yang
menganggap ringan, tanpa pertimbangan dalam melakukan nikah
sirri.”

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H. selaku Hakim

Pengandilan Agama Ponorogo, terhadap hal tersebut adalah sebagai

berikut :

“Tidak adil rasanya jika anak di luar kawin yang lahir akibat
dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan
hanya memiliki  hubungan dengan peempuan sebagai Bapaknya.
Dan tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki
yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan
dan kelhiran anak tersebut dari tanggung jawabnya.”146

2) Hasil Wawancara Tentang Dasar Yang Melandasi Pendapat Para

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Hak Waris Anak Di

Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-

VIII/2012.

144 Lihat Transkrip Wawancara nomor 21/2-W/F-10/23-IV/2014 pada lampiran.
145 Lihat Transkrip Wawancara nomor 43/4-W/F-10/14-VIII/2014 pada lampiran.
146 Lihat Transkrip Wawancara nomor 54/5-W/F-10/15-VIII/2014 pada lampiran.



Adapun hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama

Ponorogo, adalah sebagai berikut :

Menurut Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :

“Dalam hal uji materil Undang-Undang adalah merupakan
wewenang Mahkamah Konstitusi, kami sebagai pelaksana Undang-
Undang tidak dapat menolak atau tidak menerima Undang-Undang hasil
uji materiil Mahkamah Konstitusi, karena putusan MK memang tidak
dapat diganggu gugat.”147

Menurut Bapak Drs. Moh. Aries, S.H., terhadap hal tersebut

adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tidak semua produk Undang-Undang bisa pas
ketika diterapkan di lapangan, pasti ada kurang lebihnya dalam setiap
pelaksanaanya. Begitupun juga Putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi pada kasus artis Mahcica Mochtar. Akan tetapi
perlu kita ketahui, bahwa setiap putusan dari MK adalah final, jadi harus
dilaksanakan. Kita sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang harus
patuh dan tunduk serta siap melaksanakan putusan dari MK ini.”148

Menurut Ibu Dra. Sunarti, SH., terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :149

“Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi selain
Mahkeamah Agung. Semua hal yang berkaitan dengan uji materiil
Undang-Undang adalah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ketika MK mengeluarkan putusan, maka itu adalah final. Tidak ada naik
banding ataupun kasasi setelah diputus di Mahkamah Konstitusi. Maka
dari itu, bagaimanapun bentuk Putusan MK tersebut kita sebagai lembaga
di bawahnya harus tetap melaksanakannya.”

147 Lihat Transkrip Wawancara nomor 11/1-W/F-11/22-IV/2014 pada lampiran.
148 Lihat Transkrip Wawancara nomor 33/3-W/F-11/13-VIII/2014 pada lampiran.
149 Lihat Transkrip Wawancara nomor 22/2-W/F-11/23-IV/2014 pada lampiran.



Menurut Bapak Drs. Jureimi Arief, terhadap hal tersebut adalah

sebagai berikut :

“Sebenarnya menurut saya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait
kasus artis Mahcica Mochtar masih harus ada penjelasan secara detail.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai putusan tersebut.
walaupun begitu, kita harus tetap melaksanakan putusan MK tersebut,
karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur langkah selanjutnya
atas putusan MK ketika terjadi ketidak tepatan dalam pelaksanaan
dilingkungan hukum, dengan kata lain bersifat final. MK adalah
Peradilan Tetinggi dalam kewenangannya, dan kami sebagai lembaga
pelaksana berkeharusan melaksanakan putusan tersebut.”150

Menurut Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., terhadap hal

tersebut adalah sebagai berikut :151

“Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, mau tidak mau, kita
sebagai lembaga di bawahnya harus mengikutinya. Selain itu, Mahkamah
Agung juga mengeluarkan SEMA yang tidak lain adalah mendukung
pelaksanaan Putusan MK tersebut.”

150 Lihat Transkrip Wawancara nomor 44/4-W/F-11/14-VIII/2014 pada lampiran.
151 Lihat Transkrip Wawancara nomor 55/5-W/F-11/15-VIII/2014pada lampiran.



BAB IV

ANALISA PANDANGAN PARA HAKIM Dan DASAR YANG

MELANDASI PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA

PONOROGO TENTANG HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA

PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010

A. Analisa Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Hak

Waris anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di

Ponorogo

Putusan Mahkamah Konstitusi ini, memang kntroversial. Bagaimana

tidak, dengan munculnya putusan ini, banyak dari berbagai kalangan yang

melakukan pro dan kontra atas putusan ini dengan alasan yang menurut

mereka itu benar. Akibat hukum dari putusan ini sangatlah luas, hal ini yang

ditakutkan oleh beberapa kalangan tertentu. Tidak semua masyarakat umum

bisa memahami bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Putusan ini tercipta karena berawal dari kasus yang diajukan ke

Mahkamah Konstitusi oleh artis cantik Machcica Mochtar, yang tersandung

kasus nikah sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Moerdiono dan

dikaruniai seorang anak yakni Mohammad Iqbal. Nikah sirri ini dianggap

cacat oleh hukum Negara, karena tidak dicatatkan, sehingga tidak ada bukti

telah dilangsungkan perkawinan. Hal tersebut menyebabkan status

perkawinanya menjadi kabur hingga sampai pada status anak yang dilahirkan

dari perkawinan sirri tersebut. Tujuan diajukannya ke Mahkamah Konstitusi



adalah untuk memperjuangkan hak-hak keperdataan si Mohammad Iqbal

sebagai anak biologis dari seorang Moerdiono. Dikatakan anak biologis

karena perkawinan Machcica Mochtar dan Moerdiono dilakukan dengan sirri,

maksudnya hanya sah menurut agama saja, tidak menurut Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku.

Selanjutnya Machcica Mochtar mengajukan permohonan uju materiil

terhadap dua Pasal Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat 2 dan

Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang dinilai

telah membatasi hak-haknya sebagai warga negara khususnya untuk

mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan dari diskriminasi.

Dari permohonan uji materiil, hanya Pasal 43 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada mulanya dibaca “Anak yang lahir

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya”, menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan

memiliki 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”.152 Selanjutnya, dengan perubahan Pasal diatas, akan membawa

peluang bagi semua anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak-hak yang

seharusnya dia peroleh dari ayah biologisnya. Ini akan menjadi sengketa yang

panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

152 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Hal. 37.



Putusan MK mengenai status hak keperdataan anak luar kawin

menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in

judicio) dalam perkara kewarisan di Pengadilan dan berhak memperoleh harta

warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya

hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

bukti lain menurut hukum.153 Hal ini menyebabkan kesetaraan kedudukan

hukum antara anak sah dengan anak luar kawin.

Dalam islam mewarisi itu berfungsi untuk meneruskan kemanfaatan

harta benda tersebut untuk anak dan cucu si orang yang meninggal. Dalam

Islam juga seseorang bisa mewarisi karena memiliki beberapa sebab yang

menjadikan ia patut untuk menadapatkan bagian dari harta warisan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal ungkapan anak di luar

nikah. Hal ini memang sangat sering terjadi pada zaman sekarang. Seperti

halnya kasus perkara Machcica Mochtar yang sampai pada pengajuan uji

materiil Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, karena anaknya dianggap

sebagai anak di luar nikah. Kedudukan anak di luar nikah, dalam islam

sendiri sudah jelas, bahwasannya hanya memiliki hubungan keperdataan

dangan ibunya dan pihak keluarga ibunya, ini juga sesuai dengan KHI, yang

tercantum dalam Pasal 99 tentang kreteria anak sah bahwa “Anak sah adalah

pertama anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,

kedua hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh

istri tersebut”. pada Pasal 100 juga dinyatakan bahwa “Anak yang lahir di

153 http://Hukumonline.com/2012/03/status-anak-diluar-pekawinan.html (9 Juli 2014/17.21
WIB).



luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya”.154 Seseorang bisa menjadi ahli waris itu karena adanya

hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Sedangkan hubungan nasab anak

dengan ayahnya dalam hukum islam sangat ditentukan oleh sah tidaknya

perkawinan seorang laki-laki dan wanita yang menjadi orang tuanya.

Berangkat dari hal tersebut peneliti akan menganalisis hasil penelitian

terhadap pandangan para Hakim Pengadilan Agama tentang anak luar kawin,

adalah sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Abdullah Shofwandi

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari pernkaha yang tidak

sah, hal ini dipengaruhi oleh sempurna atau tidaknya pernikahan tersebut.

sudahkah pernikahan tersebut dicatatkan secara hukum Negara, agar

terjamnlah segala hak-hak yang terjadi setelah adanya pernikaha terebut.

2. Ibu Dra. Sunarti, SH dan Bapak Drs.Jureimi Arief berpendapat sama.

Ada dua macam anak luar kawin, yakni :

a) Anak di luar perkawinan

Anak ini dinyatakan cacat keabsahannya, dikarenakan perkawinan

kedua orang tuanya tidak dicatatkan sampai kelahirannya si anak.

b) Anak tanpa perkawinan

Anak ini dinyatakan cacat keabsahannya, dikarenakan dari awal

kelahiran si anak kedua orang tuanya tidak dalam suatu ikatan

perkawinan yang sah menurut agama maupun Undang-Undang.

154 http://F:/skripsiku/Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam _ Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.htm (9 Juli 2014/18.24 WIB).



3. Bapak Drs. Moh. Aries, S.H.

Anak ini tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah karena tidak

dicatatkannya pernikahan kedua orang tuanya. Pencatatan ini adalah

merupakan salah satu bagian tartib administrasi yang wajib dilakukan.

4. Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Pengadilan melihat anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari

akibat perkawinan yang sah, bukan hanya syarat dan rukunnya yang

terpenuhi tetapi juga bisa dibuktikan dengan buku akta nikah tentang

pernikahannya tersebut.

Secara garis besar tidak ada perbedaan pendapat yang menonjol dari

para Hakim Pengadilan Agama tentang anak luar kawin, hanya saja yang

membedakan adalah alasan mereka dan pemahaman dari anak luar kawin

tersebut. Hakikatnya anak luar kawin adalah anak yang lahir dari pernikahan

yang tidak sah. Arti tidak sah ini terkandung syarat dan rukun yang harus di

penuhi dan juga wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar

pernikahan terebut bermuatan hukum agama maupun hukm Negara.

Selanjutnya berdasarkan data dari lapangan yang peneliti peroleh,

dalam hal kewarisan terdapat beberapa unsur yakni orang yang meninggalkan

harta warisan, harta warisan dan ahli waris. Selain itu juga ada beberapa hal

dari data lapangan tentang kewarisan yang menurut peneliti perlu untuk

dijelaskan satu-persatu, yakni sebagai berikut :

1. Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta benda dari yang mawaris

kepada ahli warisnya dengan syarat-syarat tertentu.



2. Hukum Waris adalah segala aturan atau bisa disebut dengan Undang-

Undang yang mengatur dan menata semua hal yang berkaitan dengan

waris mewarisi.

3. Hak Waris adalah keberhakan seseorang untuk mendapatkan bagian harta

warisan. Ini haruslah didukung beberapa hal yang memang benar-benar

bisa dijadikan barang bukti sebagai penguat atas keberhakan seseorang

tersebut untuk medapatkan harta warisan tersebut. Penting sekali, karena

agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam mengadili perkara seperti

ini

Berbicara tentang hak waris, pastinya sudah terbiasa dalam

lingkungan kehidupan masyarakat umum. Dalam hukum islam juga sudah

dijelaskan. Didalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini juga

menerangkan tentang hukum waris anak di luar kawin. Pemaknaan anak luar

kawin sendiri menurut dari data lapangan adalah anak yang dilahirkan dari

ikatan perkawinan yang tidak sah, sehingga jelaslah ketika dalam islam anak

ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tidak dengan

ayahnya.

Hal ini menjadi berbeda semenjak keluarnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengakibatkan perubahan hukum

yang sangat luas, terutama pada hukum waris, terlebih pada hak waris anak di

luar nikah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat dua pasal yang mejadi pokok

pembahasan.



Pertama adalah Pasal 2 Ayat (2) tentang pencatatan perkawinan.

Perkawinan dicatatkan bertujuan agar Negara bisa menjamin perkawinan

tersebut. hal ini sangatlah penting agar Negara bisa lebih mudah dalam

melindungi semua hal yang bersangkutan dengan warga Negara. Setidaknya

para pelaku perkawinan mempunyai barang bukti telah melakukan pekawinan

berupa akta perkawinan. Selain itu juga bertujuan untuk kemaslahatan bagi

warga negaranya. Karena di era globalisasi saat ini pada sebagian masyarakat

sudah mulai luntur nilai sakral perkawinan. Sebagai imbas dari kondisi sosial

tersebut sering terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari satu

pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan, terjadi perceraian tanpa kontrol,

poligami yang sembarangan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang

ditelantarkan oleh orang tuanya, dan banyak kejadian sosial lain yang

membuktikan kondisi penyimpangan sosial tersebut.

Pasal di atas ditolak uji materiilnya, karena menurut data lapangan

yang peneliti peroleh, pasal ini merupakan bagian dari kewajiban

administratif agar pasal ini dapat menjamin hak-hak setelah adanya

perkawinan, mulai dari perkawinanya itu sendiri, anak hasil perkawinanya itu

dan juga hak warisnya. Ketika pasal ini dihapus, maka hilanglanglah juga

jaminan-jaminan atas perkawinan tersebut. oleh karena itu pasal ini tidak

layak untuk diuji materill jika perkawinannya ingin mendapatkan jaminan

dari Negara.

Kedua adalah Pasal 43 Ayat (1) tentang hubungan keperdataan.

Setelah adanya uji materiil pada pasal ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan



yang pada awalanya anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan

dengan ibuya dan pihak keluarga ibunya menjadi ditambah mempunyai

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan pihak keluarga ayahnya

selama bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah

bilogisnya.

Pada pasal inilah terjadi pro dan kontra yang sangat kuat, dibeberapa

pihak hal ini dianggap melegalkan perzinahan. Anak luar kawin menjadi lebih

longgar dalam batasnya, memberikan ruang yang tidak sepantasnya.

Sedangakan dipihak lain hal ini dianggap suatu langkah tepat untuk menjaga

keturunan dan menolong anak-anak luar kawin yang ditelantarkan oleh ayah

bilogisnya, karena tidak pantas hukum melepasakan si ayah bilogis ini dari

tanggung jawab yang harus dipikulnya. Bagaimana hukum bisa membiarkan

si ayah biologis ini bertindak semaunya setelah menghamili seorang

perempuan yang melahirkan anaknya juga.

Pada dasarnya yang menjadi hal pokok dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi ini adalah Pasal 43 Ayat (1) UUP, tentang hubungan keperdataan,

karena Pasal 2 Ayat (2) UUP, tentang pencatatan perkawinan telah ditolak uji

materiilnya sehingga pada pasal ini tidak terjadi perubahan apapun.

Menurut tanggapan dari para responden yang telah peneliti

wawancarai, pendapat mereka terhadap Pasal 43 Ayat (1) adalah setuju atas

Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak luar kawin juga memiliki

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Adapun hasil analisis



peneliti terhadap pendapat para Hakim Pengadilan Agama tentang hak waris

anak di luar nikah, adalah sebagai berikut :

1) Bapak Drs. Abdullah Shofwandi

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, selama anak tersebut bisa

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan hal yang mendukungnya

untuk membuktikan hubungan darah si anak dengan ayah biologisnya,

maka si anak akan tetap mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya.

2) Ibu Dra. Sunarti, SH

Secara jelasnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi terkait dengan kebenaran bahwa itu anak dari ayah biologisnya,

maka si anak masih bisa mendapatkan hak warisnya.

3) Bapak Drs. Moh. Aries, S.H.

Sepanjang bisa dibuktikan sesuai atauran Undang-Undang yang telah

diubah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,

maka si anak tetap bisa mendapatkan hak waris dari peninggalan harta

benda ayah biologisnya.

4) Ibu Drs. Jureimi Arief

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, selama bisa dibuktiakan sesuai

ketentuan Putusan MK tersebut, maka anak luar nikah tersebut bisa

menuntut dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah

biologisnya. Termasuk hak waris-mewarisi.

5) Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H.



Jika memang hal itu bisa dibuktikan, maka mau tidak mau Majelis

Persidangan harus mangbulkan permohonaan tersebut.

Hubungan keperdataan ini, mereka memahami sampai pada hak

warisnya selama hubungan darah antara ayah biologisnya dan anak luar

kawin tersebut bisa dibuktikan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan

terjadi Kendal-kendala dalam proses pembuktiannya. Hal in juga sesuai

dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap

dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Menurut Abu Hanifah,

anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang tidur seranjang

dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu

hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah

biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya

sama dengan mahram melalui pernikahan. (Al-Qurthubi, Bidayah al-

Mujtahid, juz 2 hal. 34).155 Disamping itu, seperti yang sudah dijelasakan

diatas bahwa sangat pantas jika hukum tidak melepasakan ayah biologisnya

dari tanggung jawabnya terhadap anak luar kawin tersebut. Hal ini dapat

diartikan bahwa para Hakim juga menggunakan Asas Keadilan Hukum dalam

berpendapat. Ditegasakan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pada

Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012 Nomor 10, dijelaskan bahwa “Agama pewaris

menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama islam,

sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama, sedangkan

155 http://khoirumansyahbtr.blogspot.com/2013/05/status-anak-di-luar-nikah-by.html,
diakses (Pukul 19.30, 08 Januari 2015).



pewaris yang beagama selainnya ke Peradilan Umum”,156 dengan adanya

SEMA ini, berarti Putusan MK ini harus dijalankan pada lembaga Peradilan

masing-masing.

Di luar semua itu, yang harus diperhatikan adalah dampak dari

Putusan MK tersebut jika dilaksanakan. Artinya ketika anak yang dilahirkan

dari perkawinan yang tidak sah dianggap sesuai amanat Undang-Undang

yang diakui, akan timbul masalah lagi. Apa bedanya anak sah dengan anak

luar kawin, terus keberadaan dari lembaga perkawinan menjadi tidak

berfungsi. Mungkin akan lebih beguna jika dibuatkan UndangUndang

larangan nikah bawah tangan dan perzinahan. Kiranya itu langkah yang tepat

untuk kasus seperti ini.

Kontradiksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil

UU Perkawinan dengan hukum islam perlu menjadi perhatian yang serius.

Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak luar kawin adalah

merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek

Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negative karena menimbulkan

kotradiksi antara hukum positif dengan hukum islam. Sementara itu kondisi

sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama islam. Maka dari

itu perlu kiranya dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai dua pendapat

yang berbeda tersebut, agar dapat ditemukan jalan keluarnya, dengan

mempertimbangkan semua aspek yang bersangkutan.

156 Surat Edaran Mahkamah Agung pada Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012 Nomor 10, hal 4.



B. Analisa Tentang Dasar Yang Melandasi Pendapat Para Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Nikah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012.

Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tepatnya

Nomor 46/PUU-VIII/2012, hukum di Indonesia menjadi semakin terbelah-

belah. Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974, yang dalam hal ini adalah Pasal 43 Ayat (1) dikabulkan uji

materiilnya langsung disambut pro kontra dari berbagai kalangan. Ada yang

berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak selaras dengan hukum.

Bahkan ada pula yang menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang

terhadap Putusan Mahkama  Konstitusi tersebut. Mereka menggunakan dasar

masing-masing untuk mengkritisi putusan ini.

Adapun yang hasil analisis tentang dasar sebagai landasan pendapat

para responden adalah sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Abdullah Shofwandi

Dalam hal uji materil Undang-Undang adalah merupakan wewenang

Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama sebagai pelaksana Undang-

Undang tidak dapat menolak atau tidak menerima Undang-Undang hasil

uji materiil Mahkamah Konstitusi.

2. Ibu Dra. Sunarti, SH

Semua hal yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang adalah

bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika MK

mengeluarkan putusan, maka itu adalah final.



3. Bapak Drs. Moh. Aries, S.H.

Setiap putusan dari MK adalah final, jadi harus dilaksanakan. Kita

sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang harus patuh dan tunduk serta

siap melaksanakan putusan dari MK ini.

4. Bapak Drs.Jureimi Arief

Mahkamah Konstitusi adalah Peradilan Tetinggi dalam kewenangannya,

dan kami sebagai lembaga pelaksana berkeharusan melaksanakan

putusan tersebut.

5. Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, mau tidak mau, kita sebagai

lembaga di bawahnya harus mengikutinya.

Berdasarkan pendapat para Hakim di atas, bahwasannya tidak ada

perbedaan diantara mereka. Sesuai dengan Buku II KHI tentang kewarisan

Pasal 171 bahwa 157“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Hal ini berarti para hakim juga memakai hubungan darah sebagai alasan yang

melandasi pendapat mereka. Hubungan darah ini berasal dari hubungan suami

istri yang dilakukan oleh kedua orang tua si anak, itu seababnya dikatakan

mempunyai hubungan darah. Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi

adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. Selain itu Mahkamah Konstitusi

adalah lembaga tertinggi dalam kewenangannya, tidak ada Undang-Undang

157 http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html/2, diakses pada pukul 19.00, 10
januari 2015).



yang mengatur tentang tindak lanjut setelah diputus di Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana Undang-Undang tidak memiliki

kewenangan untuk menggugat atau menolak atas keluarnya Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut. Walaupun sebenarnya menurut para

responden Putusan Mahkamah Konstitusi ini masih perlu diberi pejelasan

yang rinci dan detail, karena masih banyak bagaian dari putusan ini yang

masih perlu dijelasakan agar tidak terjadi salah pemaknaan di lingkungan

masyarakat.

Hal itu memang kiranya dirasa benar, karena jika terjadi salah

pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara

berkepanjangan, maka akan berakibat pada tidak tepatnya dalam mengadili

kasus yang serupa. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga

hukum di Indonesia ini akan menjadi salah kaprah.

Dijelaskan pula di dalam Undang-Undang No.8/2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 10  ayat (1) huruf a menegaskan bahwa “salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar”.  Sekalipun pasal 1917 BW jo. Pasal 21

AB menegaskan bahwa “putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak

yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus



perkara yang serupa”,158 namun ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi

putusan Mahkamah Konstitusi sebab substansi putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi

tentang anak luar kawin (Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010) tersebut pada

dasarnya mengikat semua warga negara.

Maka dari itu, menurut para responden Putusan Mahkamah Konstitusi

ini akan tetap dijalankan sesuai dengan yang diintruksikan. Akan tetapi tidak

serta merta tidak mempertimbangkan hal-hal yang yng berkaitan dengan

Putusan tersebut.

Mungkin dengan Putusan ini setidaknya akan memberikan kelayakan bagi para

anak luar nikah dan juga akan mengurangi orang-orang yang tanpa pertimbangan

melakukan sex bebas sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Tapi hal ini akan tetap menjadi pro dan kontra jika lembaga yang berkewenangan

tidak segera mencarikan solusi penjelas atas Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

158 http://skripsiku/Status Anak Luar Nikah « HANYA SEKEDAR PENGETAHUAN.html.
(10 September 2014/01.05 WIB).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada analisa bab IV yang telah penulis paparkan,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2012, menurut lima responden yang telah peneliti

wawancarai, mereka berpendapat bahwa hak-hak anak luar nikah sampai

hak warisnya, akan dijamin oleh hukum jika hubungan keperdataan anak

tersebut dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan teknologi

dan ilimu pengetahuan yang dapat menyatakan bahwa anak tersebut

memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

2) Dasar yang melandasi pendapat para responden adalah bahwasannya

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, maka dari itu putusan

tersebut tidak dapat diganggu gugat ketika sudah dikethok palu oleh

majelis persidangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga tidak ada

Undang-Undang yang mengatur tindak lanjut setelah diputus di

Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya Putusan tersebut harus tetap

dijalankan.

B. Saran

1) Kepada para pemuda-pemudi, hendanknya selalu dipikirkan dahulu

sebelum melakukan hubungan. Akan lebih terjaga jika hubungan tersebut

bisa disahkan melalui ikatan perkawinan yang sah pula. Karena untuk



menjamin hak-hak yang memang seharusnya didapat oleh masing-

masing.

2) Kepada masyarakat umum hendakanya dipahami betul tetang pentingnya

pernikahan yang sah. Agar Negara dan agama bisa menjamin dan

melindungi hal-hal yang tersebut, dan juga agar bisa saling mengingatkan

jika terjadi kelalaian hukum disuatu pihak.

3) Kepada tokoh agama agar selalu memberikan penyuluhan kepada

masyarakat tentang ajaran beragama.

Kepada Pemerintah hendaknya dalam membuat aturan Undang-Undang dikaji
terlebih dahulu dengan matang. Agar pada nantinya tidak terjadi salah penafsiran
dalam kehidupan hukum khususnya dan pada kehidupan masyarakat umumnya.
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