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ABSTRAK 

Bambang Hadi Cahyono. 2019. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 

Tentang Status Anak Diluar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo Dalam Memeriksa Perkara. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas 

Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus 

Purnomo, M.Ag. 

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010,Anak Luar Nikah, Ithbat 

Nikah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 merupakan judicial review 

terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menegaskan bahwa 

anak di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga 

ayahnya. Padahal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah ada kewenangan 

Pengadilan Agama untuk menangani perkara status anak diluar nikah, yakni dengan melalui 

itsbat nikah dahulu untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan dibawah tangan tersebut serta 

anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.  

Oleh sebab itu, dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 

tersebut perlu diteliti (1) Bagaimana pemahaman Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 Tentang Status anak diluar nikah? (2) 

Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 tentang status anak 

diluar nikah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa 

perkara? 

Untuk menjawab dari fokus penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan Pengadilan 

Agama Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: pertama, terdapat perbedaan 

antara pemahaman Hakim PA Ponorogo dengan Hakim MK yakni terkait terma “anak luar 

nikah”. Menurut Hakim PA Ponorogoanak di luar nikah yang dimaksud itu hanya untuk anak 

akibat perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan (sirri), bukan anak yang lahir 

tanpa didahului ikatan perkawinan (anak zina). Kedua, Putusan MK tidak berimplikasi terhadap 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa perkara status anak di luar 

nikah, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK itu secara garis besar muatan 

materinya sama yakni MK mengakui status anak luar nikah itu jika dibuktikan dengan bukti yang 

kuat. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo enggan untuk mendasarkan 

pertimbangan hukumnya pada putusan MK. Putusan MK ini hanya dianggap sebagai penguat 

terhadap kebolehan menghubungkan anak luar nikahatas perkawinan sah secara agama atau 

sirridengan ayah biologisnya. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan 

bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, 

melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai 

berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan 

kasih sayang.
1
 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I 

DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
2
 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagai perjanjian, ia mengandung 

pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak uang saling berjanji. Perjanjian tersebut 

dinyatakan dalam suatu aqad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduannya serta menentukan batas hak 

dan kewajiban diantara keduannya. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad 

nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat. 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV.Pustaka Hati, 

2011), 30. 
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). 2. 



 

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan 

yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: ”pernikahan yaitu suatu akad sangat kuat 

atau misaqan galizan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.” 

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk 

memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang 

damai dan teratur.
3
 

Sebuah keluarga tentunya memiliki suatu hasrat atau keinginan untuk mempunyai 

keturunan atau anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak 

dianggap sebagai harta kekayaan yang paling beharga dibandingkan kekayaan harta benda 

lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi 

karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi.  

Dilihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa 

depan bangsa dimasa datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.
4
 

Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul 

seorang manusia dengan pertalian darahnya.Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan 

menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki 

status yang jelas.Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu.Akan tetapi 

kalau anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya 

mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak.
5
 

                                                           
3
Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 23. 

4
Ahmad Kamil, M. Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2008), vii. 
5
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CVPustaka Srtia, 2011), 153. 



 

 

Permasalahan mengenai kedudukan nasab anak di luar nikah ini sangatlah penting, 

karena dengan status anak di luar nikah tersebut terdapat konsekuensi hukum yang 

mengiringi, seperti terputusnya tali nasab dengan ayahnya serta juga tidak berhak atas harta 

waris yang ditinggalkan oleh ayahnya.Bahkan Maliki dan Syafi’i mengatakan bahwa 

seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara 

perempuan, keponakan perempuan hasil perbuatan zina.Sebab, perempuan-perempuan 

tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar’i dengannya.
6
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur mengenai 

asal-usul anak dalam Pasal 42 yang  menyebutkan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Undang-undang ini tidak 

mengatur batas minial usia kandungan, baik pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya 

sehingga meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu 

minimal usia kandungan tetap menjadi anak sah. Lebih lanjut dalam undang-undang ini juga 

dijelaskan dalam Pasal 43 (1): “anak yang dilahirkan dilluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dengan adanya ketentuan 

ini jelas tidak ada jaminan hak anak dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan 

nasab atau darah.
7
 

Meskipun demikian, negara juga memberikan solusi untuk mereka yang melakukan 

perkawinan dibawah tangan atau sirri yakni dengan mengajukan permohonan Ithbat Nikah 

ke Pengadilan Agama setempat. Mengapa tidak langsung kepada permohonan asal-usul anak 

saja? Itu  dikarenakan yang perlu dibuktikan lebih dahulu yakni mengenai keabsahan dari 

perkawinannya dahulu, sehingga akan diketahui dalam pemeriksaan pembuktian, apakah 

                                                           
6
Ibid. 268. 

7
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( PT Grafindo Persada:Jakarta, 1995), 222. 



 

 

perkawinan itu sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah secara agama Islam. Kalau 

sudah sesuai, maka Itsbat nikah atas perkawinan di bawah tangan itu akan dikabulkan oleh 

pengadilan, sehingga dengan penetapan dari Pengadilan Agama itu dapat digunakan mereka 

untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat yang nantinya dengan 

itu dapat digunakan untuk melengkapi urusan administrasi anaknya, seperti akta kelahiran. 

Selain itu status anak tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya sama seperti 

perkawinan sah yang sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti hak 

nasab, waris, dan perwalian. 

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang 

cukup mengejutkan, yakni putusan No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar 

Nikah. Putusan tersebut memberikan perhatian tersendiri khususnya bagi dunia hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyaihubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun 

dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 

nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya”. 

 

Diubah menjadi: 

 

 “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”.
8
 

                                                           
8
Lihat dalam, Putusan Mahkamah MK No.46-PUU/VIII/2010 



 

 

Adanya putusan MK tersebut, memunculkan banyak tanggapan baik yang pro 

maupun kontra. KH. Ma’ruf Amin sebagai ketua MUI menegaskan ketidaksepahamannya 

mengenai putusan MK tersebut, dengan tegas ia menyatakan: 

“Putusan MK tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, 

kerisauan, bahkan keguncangan dikalangan umat Islam, karena berkembang 

pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK tersebut telah mengubah 

shariah Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam 

yang selama ini berlaku. Menanggapi perkembangan tersebut, MUI punya tanggung 

jawab untuk mempertahankan ajaran agama dan melindungi umat Islam Indonesia. 

MUI memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK, 

sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan 

mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala.”
9
 

Namun disisi lain ada juga pandangan yang berbeda yakni sepaham dengan putusan 

MK tersebut salah satunya dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Amir 

Syamsuddin yang menganggap putusan MK sebagai ijtihad yang revolusioner dalam bidang 

perkawinan. Menurutnya putusan MK ini merupakan putusan yang bijaksana. Beliau 

sependapat dengan putusan MK ini. Dalam komentarnya, beliau menegaskan bahwa:  

“saya anggap itu suatu putusan yang bijaksana dan sangat baik untuk diterapkan agar 

status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. Sehingga 

tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya terhadap anaknya, 

terutama mereka yang masih dibawah umur.”
10

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat MK juga menyatakan: 

“tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari 

suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinanhanya memiliki 

hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak 

adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya dari seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak 

anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan 

                                                           
9
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanmktentang-status -

anak-zina-acakacak-syariat-islam/. Di download pada tanggal 15 November 2018.  
10

Ibid., 

http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanmktentang-status%20-anak-zina-acakacak-syariat-islam/
http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18166/mui-kecam-putusanmktentang-status%20-anak-zina-acakacak-syariat-islam/


 

 

perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang 

anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.”
11

 

Sehingga dengan demikian, menurut MK setiap anak yang dilahirkan sebagai anak 

luar kawin tetap dianggap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat 

dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun bukti lain. Atau dengan kata lain, 

MK beranggapan bahwa aturan yang menyebutkan bahwa nasab anak luar kawin yang 

hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya sudah tidak relevan lagi.  

Adanya putusan ini tentu saja memberikan ketentuan hukum yang baru bahwa anak 

yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hak keperdataan terhadap ayah biologisnya. 

Hal ini berarti berimplikasi terhadap ketentuan si anak dalam hal hak harta waris.  Hal ini 

tentu saja memberikan respon yang beragam dari berbagai kalangan serta juga dapat 

meresahkan eksistensi hukum perkawinan di Indonesia. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, 

terdapat 12 perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan 

dalam kurun waktu tahun 2015-2018, dengan rincian tiga perkara pada tahun 2015, empat 

perkara pada tahun 2016 serta lima perkara pada tahun 2018. Hal ini menjadi menarik untuk 

diteliti, untuk mengetahui implikasi putusan MK terhadap pertimbangan hakim PA 

Ponorogo dalam memeriksa perkara asal usul anak di luar nikah.  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang  bagaimana pemahaman Hakim PA Ponorogo terhadap Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 tentang status anak diluar nikah serta bagaimana implikasi putusan Mahkamah 

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah terhadap pertimbangan 
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Lihat dalam, Putusan Mahkamah, 34. 



 

 

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa perkara. Selanjutnya permasalahan 

tersebut penulis tuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Implikasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah 

Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Memeriksa 

Perkara.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, serta untuk membatasi fokus 

kajian penelitian, maka perlu penegasan istilah “anak diluar nikah”. Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan “anak diluar nikah” adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri, 

yakni anak yang lahir atas perkawinan yang sah secara agama,  yang berarti sudah sesuai 

dengan syarat rukun nikahnya, namun belum dicatatkan secara administratif.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman Hakim PA Ponorogo terhadap Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 tentang status anak diluar nikah? 

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang 

status anak diluar nikah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam memeriksa perkara? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pemahaman hakim PA Ponorogo terhadap Putusan MK No.46/VIII-

PUU/2010 tentang status anak diluar nikah. 



 

 

2. Mengetahui implikasi Putusan MK No.46/VIII-PUU/2010 tentang status anak diluar 

nikah terhadap pertimbangan Hakim PA Ponorogo dalam memeriksa perkara.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis (Aspek Keilmuan) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang 

terkait, bagi peneliti-peneliti di masa mendatang. 

2. Praktis (Aspek Terapan) 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas terhadap 

ada tidaknya pengaruh Putusan MK No.46/VIII-PUU/2010 Tentang Status Anak 

Diluar Nikah terhadap pertimbangan Hakim PA Ponorogo dalam memeriksa 

perkara.  

b. Diharapkan, hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak 

yang terkait, khususnya bagi para Hakim Pengadilan sebagai referensi ataupun 

evaluasi dalam memeriksa perkara. 

F. Telaah Pustaka 

Dalam pengkajian pustaka yang penulis ketahui, terdapat lima  hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang sama-sama membahas Putusan MK No.46-PUU/VIII/2010 tentang 

status anak diluar nikah yakni berbentuk penelitian skripsi, diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi karya Abdul Asis Jamaludin dengan judul “Pandangan Ulama 

Kabupaten Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 



 

 

Tentang Status Anak Diluar Nikah”.
12

 Penelitian ini membahas mengenai apakah putusan 

MK tersebut sejalan dengan nilai keadilan dalam syari’at atau tidak yakni dengan kaidah 

Ushuliyah. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa adanya perubahan substansi hukum akibat 

putusan MK tersebut dengan kata lain terdapat penyempurnaan hubungan perdata anak 

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

ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga memiliki hubungan perdata dengan ayah 

dan keluarga ayahnya. 

Kedua, skripsi karya Laily Nur Anidha dengan judul “Studi Komparatif Hukum 

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”.
13

 Penelitian 

ini membahas tentang perbedaan ketentuan hukum mengenai status hak keperdataan anak 

luar kawin dalam hukum islam yang hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, 

dengan hukum perdata perkawinan di Indonesia yang masih memberikan kemungkinan 

adanya hak keperdataan anak luar kawin dengan syarat tertentu. Hasil penelitian ini bahwa 

hukum di Indonesia berupaya memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak 

yang tidak berdosa yang diperlakukan secara diskriminatif dalam kehidupan sosial 

masyarakat yang berdasarkan hukum adat kebiasaan dan Hak Asasi Manusia. 

Ketiga, skripsi karya Wilda Srijunida dengan judul “Status Anak Luar Kawin 

Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi”.
14

 Hasil dari 

penelitian ini bahwa menurut Fiqh tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah 

sehingga anak luar kawin hanya bernasab pada ibunya. Namun pada Konstitusi mengatakan 
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Abdul Asis Jamaludin, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah”, Skripsi (Ponorogo:STAIN Ponorogo, 2015),1.  
13

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

Anak Luar Kawin”,Skripsi(Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018),1. 
14

Wilda Srijunida”Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi” Skripsi (Makasar:UIN Alauddin, 2015),1. 



 

 

bahwa anak luar kawin dapat bernasab kepada ayah biologisnya setelah adanya penelitian 

secara mendalam. Dari sisi fiqh status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi 

antara bapak biologis dengan anak hasil zina, dari sisi Kompilasi Hukum Islam, anak luar 

nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris 

(pewarisan), hadhanah (pemeliharaan atau pengasuhan anak) dan perwalian dariayah yang 

membenihkannya, melainkan kepada ibunya, dari sisi Putusan Mahkamah Konstitusi, 

menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai 

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

nya.” Namun dalam tataran implementasi, masih terdapat diskriminasi antara anak sah dan 

anak luar kawin, masih menimbulkan opini yang tumpang tindih yang menimbulkan 

masalah baru. Sehingga diharapkan adanya kepastian hukum agar keadilan dapat 

terwujudkan. 

Keempat, tesis karya Ahmad dengan judul “Prinsip Keadilan Terhadap Hak 

Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan  Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010”.
15

 Hasil dari penelitian ini bahwa sebelum adanya Putusan  

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini, anak luar nikah belum mendapat hak 

keperdataanya secara adil. Namun setelah adanya Putusan  Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010 ini anak luar nikah juga berhak mendapat hak-hak keperdataannya.  

Kelima, tesis karya  Nor Salim yang berjudul “Pembaruan Hukum Islam Di 

Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
15

Ahmad Farahi“Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah 

Putusan  Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”, Skripsi(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013),1. 



 

 

No.46/PUU-VIII/2010”.
16

 Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur-unsur pembaharuan hukum keluarga sehingga 

putusan tersebut layak disebut sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka fokus kajian penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkhususkan 

pembahasan tentang pemahaman Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010, serta bagaimana implikasinya terhadap pengambilan keputusan 

dalam pemeriksaan perkara terkait status anak diluar nikah. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan 

individu secara holistik (utuh).
17

 Dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini 

peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan wawancara para Hakim di PA 

Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 
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Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen sentral. Sehingga kehadiran 

peneliti sangat mutlak diperlukan dalam penelitian ini. Selain sebagai partisipan penuh 

peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data melalui wawancara. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti dalah di Pengadilan Agama Ponorogo Jl. Ir Juanda 

No.25, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dengan pertimbangan bahwa di 

Pengadilan Agama Ponorogo terdapat hakim yang menangani kasus serupa yang dapat 

dijadikan sebagai objek penelitian.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

1) Primer 

Data primer yakni data wawancara lapangan kepada Hakim PA Ponorogo 

yang berkaitan dengan pemahaman hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang 

Putusan MK No.46/VIII-PUU/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah dan 

relevansi putusan tersebut terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam memeriksa perkara. 

2) Sekunder 

Data sekunder yakni data pendukung yang dapat melengkapi semua data 

primer, yakni hasil dari beberapa putusan yang serupa serta profil Pengadi 

Agama Ponorogo. 

 

 

b. Sumber Data 



 

 

Sedangkan sumber data yang diperoleh peneliti adalah berupa hasil wawancara 

dari narasumber, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai 

sarana untuk mendapatkan data atau penelitian.
18

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara  

Interview merupakan metode pengambilan data dengan tanya jawab antara 

peneliti dengan narasumber secara komprehensif yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Interview atau wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

lapangan yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian. Data wawancara 

tersebut yakni berkaitan dengan pemahaman hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

tentang Putusan MK No.46/VIII-PUU/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah dan 

relevansi putusan tersebut terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam memeriksa perkara. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

merupakam teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu 

peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu 

dalam membuat interpretasi data.
19

 Dalam penelitian ini yang termasuk dokumen 

yakni dengan menelusuri serta mempelajari berkas-berkas buku register, serta 
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salinan putusan yang berhubungan dengan asal-usul anak yang sudah diputus di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

seperti yang dikonsepkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga 

peneleitian dapat dilakukan sampai tuntas.
20

 

Penalaran induktif merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa 

prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

khusus, yang kemudian prosesnya disebut dengan induksi. Sedangkan penalaran 

deduktif merupakan suatu proses berfikir yang bertolak dari  suatu yang umum menuju 

hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan. Deduksi dimulai oleh suatu premis, yaitu 

pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya merupakan implikasi 

pernyataan dasar itu.
21

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang diperoleh adalah semua data yang valid serta reliabel. Artinya data 

tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
22

 Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan uji kredibilitas, yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dan triangulasi. 
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a. Perpanjangan Pengamatan 

Yakni dengan kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta 

wawancara kembali kepada narasumber baik yang lama maupun narasumber yang 

baru. Melalui perpanjangan pengamatan ini diharapkan dapat tercipta keakraban 

yang baik antara peneliti dengan narasumber. Ini penting untuk dilakukan agar 

terjadi keterbukaan dari narasumber sehingga informasi yang didapatkan bisa 

komprehensif.  

b. Peningkatan Ketekunan 

Peningkatkan ketekunan ini merupakan upaya untuk melakukan  pengamatan 

secara lebih cermat, agar setiap data penelitian didapatkan secara komprehensif. 

Peningkatan ketekunan ini agar peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.
23

 

c. Triangulasi   

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

membandingkan temuannya itu dengan sumber, metode atau teori yang lain. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan 

sumber lain sebagai sebagai indikator pemeriksa keabsahan data. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, peneliti merumuskan sistematika 

pembahasan penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 
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BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II :STATUS ANAK DILUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MK NO. 46-

PUU/VIII/2010, KEDUDUKAN ANAK, ANAK LUAR NIKAH DAN ITHBAT 

NIKAH 

Bab ini menerangkan tentang status anak diluar nikah menurut Putusan MK. 

No.46-PUU/VIII/2010, kedudukan anak, anak luar nikah dan tinjauan umum 

Ithbat Nikah. 

BAB III : IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS 

ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MEMERIKSA PERKARA 

Pada bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab yang pertama: Gambaran umum 

Pengadilan Agama Ponorogo, memuat tentang sejarah, letak geografis, visi dan 

misi Pengadilan Agama Ponorogo dan struktur organisasi Pengadilan Agama 

Ponorogo. Sub bab kedua: perkara tentang status anak diluar nikah di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Sub bab ketiga: hasil wawancara mengenai pemahaman 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Putusan MK No.46/VIII-

PUU/2010 tentang status anak diluar nikah. Sub bab keempat: hasil wawancara 

dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai implikasi Putusan MK 

No.46/VIII-PUU/2010 tentang status anak di luar nikah  terhadap pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa perkara.  



 

 

BAB IV : IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS 

ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PA 

PONOROGO DALAM MEMERIKSA PERKARA 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisa data sebagai jawaban 

berdasarkan rumusan masalah sebelumnya. Pertama: analisis pemahaman hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Putusan MK No.46/VIII-PUU/2010 

tentang status anak diluar nikah. Kedua: analisis implikasi Putusan MK 

No.46/VIII-PUU/2010 tentang status anak diluar nikah  terhadap pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa perkara. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan 

saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan 

lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

STATUS ANAK DILUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MK  

NO.46-PUU/VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH, KEDUDUKAN 

ANAK, ANAK LUAR NIKAH DAN ITHBAT NIKAH 

 

A. Status Anak Diluar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/ 

VIII/2010  

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

oleh Hj.  Aisyah Mochtar atau Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal 

Ramadhan bin Moerdiono serta kuasa hukum keduannya yakni Rusdianto Matulatuwa, 

Oktryan Makta dan Miftachul I.A.A., sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 

58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Aagustus 2010. Inti permohonannya adalah 

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

menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
24

 

Alasan permohonan uji materil dua permohonan diatas adalah karena Pemohon 

merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya 

dirugikan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama 

yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Kedua pasal ini justru 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon 

berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan. 
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Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945. Pasal 28B menyatakan bahwa: setiap anak  berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

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

Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas 

pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum 

ini dikatakan tidak adil karena jelas perkawinan Pemohon adalah sah menurut agama 

Pemohon yakni rukun nikah dalam Islam. Bahkan keabsahan perkawinan pemohon telah 

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara 

Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke 5, alenia ke 5 yang 

menyatakan: 

“......Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar 

Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. 

Yusuf Usman dan Risman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2000 

Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan 

ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama 

Drs. Moerdiono.” 

 

Jika merujuk pada norma Konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat 

(1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun 

nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974. Norma hukum yang mengharuskan perkawinan harus dicatat menurut peraturan 



 

 

perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai 

dengan norma hukum agama Islam menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian 

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

norma hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan 

Pemohon (norma agama). 

Selain itu, maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan 

sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya telah memberikan 

ketidakpastian hukum dan menggangu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh 

dalam masyarakat dan hidup di masyarakat sehingga merugikan Pemohon karena 

kelahian anak Pemohon kedunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi 

sebagai hasil hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan 

suaminya), namun akibat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum antara anak dan bapaknya. Hal tersebut 

berarti telah melannggar hak konstitusional anak untuk mengetaui asal-usulnya, juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak karena tidak ada pengakuan oleh bapaknya.  

Secara sederhana, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya 

yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pengesahan sekaligus 

status hukum anaknya Pemohon. 



 

 

Berdasarkan pada alasan permohonan judical review sebagaimana diuraikan 

diatas, terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, MK dalam 

pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai 

pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-

asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, 

“....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 perkawinan adalah sama halnya dalam pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 

dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar 

pencatatan”.
25

 

 

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas nyatalah 

bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya suatu 

perkawinan akan tetapi merupakan suatu kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peaturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya 

suatu perkawinan adalah syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama.  

Makna penting pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif menurut 

Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan 

perkawinan dimaksudkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang 

bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan  (Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan 
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perkawinan dimaksud sebagai pembatasan, Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dalam Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan 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, 

keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu mesyarakat demokratis (Pasal 28B ayat (2) 

UUD 1945).
26

 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh 

yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di 

kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta yang 

otentik, sehingga perlindungan negara terhadap hak-hak yang timbul dari suatu 

perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, 

dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul akibat suatu 

perkawinan dapat terlindungi dan dilayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses 

pembuktian yang memakan uang, waktu tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta 

otentik maka mengenai hak itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang 

berwenang.
27

 

Sedangkan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa pokok permasalahan hukum 
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mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal 

meaning) frasa “yang di lahirkan di luar perkawinan”. Untuk menjawab dalam 

perspektif luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang 

sahnya anak. 

Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seks atau dengan cara 

lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan anak yang lahir 

dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki 

hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan 

kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya dari seorang bapak dan 

bersamaan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai 

bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 

memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan anak dari laki-laki 

tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan hukum yang 

didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya 

meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dan laki-laki sebagai seorang bapak 

tidak semata-mata karena adanya hubungan perkawinan, akan tetapi dapat juga 

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan anak antara anak dengan laki-laki tersebut 

sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi 



 

 

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak 

demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal 

anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang lahir 

tanpa kejelasan status ayah seringkali diperlakukan tidak adil di masyarakat. Hukum 

harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status searang anak 

yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.  

Dari pertimbangan hukum ini MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:  

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan keluarga ibunya” 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 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
28

 

 

Secara keseluruhan judical review yang diajukan oleh Pemohon, MK memutuskan 

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

Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan 

UUD 1945 dengan bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional 

sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yan 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.  
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B. Kedudukan Anak  

Dilihat dari sudut biologis maka setiap anak pasti mempunyai ayah dan ibu. 

Ibunya adalah wanita yang melahirkannya sedangkan ayahnya adalah orang yang 

membenihkannya.
29

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai 

akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian pasal 25 Kitab Undang-undang perdata 

dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama 

perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah 

mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak keperdataan melekat padanya serta 

berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan 

asal usulnya.
30

 

Dalam pandangan hukum Islam ada empat cara supaya nasab anak itu dianggap 

sah: yaitu (1) kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan 

wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini menurut beliau meskipun 

suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri 

yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah. (2) Tenggang waktu 

kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan 

dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma’ para pakar hukum Islam (fuqoha) sebagai masa 

terpendek dari suatu kehamilan.  (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari 

masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum 

islam. (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an. Jika seorang 

laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas 
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maksimal batas kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan 

bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara li’an.
31

 

Dalam hal ini sebagaimana para ahli Hukum Islam sependapat dengan apa yang 

telah dikemukakan oleh Anwar Al Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada 

ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum islam sangat memperhatikan 

kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga 

terhadap anak yang lahir diluar nikah yang patut diberi perlindungan sebab anak tersebut 

tidak berdosa yang berdosa adalah kedua orang tuanya.
32

 Pendapat ini dapat dipahami 

karena alur pikir dalam masalah nasab yang disebut dalam kitab-kitab fiqh adalah apa 

yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal tersembunyi 

pada diri seseorang.  

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua 

berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara 

kahidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai dia dapat berdiri sendiri mencari 

nafkah. Seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai 

kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk kewarisan.
33

Anak yang sah 

merupakan tumpuan harapan orang tuanya yang sekaligus menjadi penerus keturunannya.  

C. Anak Luar Nikah  

Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang 

dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

pernikahan sah, sedangkan pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-
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Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari dua ketentuan 

diatas jika diartikan secara bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam suatu pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan dari suami dan isteri 

atau anak yang lahir sebagai akibat dari pernikahan menurut agama dan kepercayaan 

yang dianut oleh suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan.
34

 

 Jika ditelaah, maka akan terlihat ada pengertian yang inkonsisten berdasarkan 

makna tekstual dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974 dengan 

penerapan secara kontekstual. Jika Pasal 42 UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan 

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan 

yang sah seharusnya persoalan mengenai keabsahan anak tidak boleh di kaitkan dengan 

pencatatan pernikahan, karena keabsahan pernikahan sendiri tidak mengandung 

pengertian bahwa pernikahan itu sah apabila telah dicatatkan, namun kenyataannya 

pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan 

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan 

melahirkan anak dengan status anak luar nikah, hal ini terjadi pada kasus nikah sirri.
35

 

Secara administratif pengertian anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir 

atau sebagai akibat pernikahan yang didaftarkan atau dicatat di kantor pencatat 

pernikahan karena nikah sirri yang secara agama merupakan pernikahan yang sah, dalam 

praktiknya justru akan melahirkan anak yang tidak sah. 
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 Dalam ketentuan penjelasan angka 4 huruf b UU Perkawinan menyebutkan 

bahwa:  

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu pernikahan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu; dan disamping itu tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 

kelahiran kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta 

resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
36

 
 

Menurut rumusan penjelasan di atas, pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi 

mereka yang melangsungkan pernikahan, namun isi penjelasan tersebut tidak 

menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada 

keabsahan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 

merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi 

pencatatan atas suatu pernikahan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari 

seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan 

akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara 

sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.
37

 

Pasal 43 ayat (1) Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar 

pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

bunyi pasal di atas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat 

“dilahirkan diluar pernikahan” itu sebenarnya mengandung makna seperti apa? Apakah 

yang dimaksud diluar pernikahan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa 

adanya proses pernikahan, misalnya anak yang lahir dari perzinaan, atau juga termasuk 

dalam pengertian pernikahan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana 

disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk 
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pada proses pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (2)? Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan 

hukum yang berbeda. Jika dimaksudkan menunjuk pada keadaan yangsama sekali tidak 

pernah ada pernikahan, maka anak yang lahir dari pernikahan itu tidak boleh digolongkan 

anak sah karena merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina tanpa didahului 

pernikahan, tetapi jika yang dimaksudkan adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat dari pernikahan yang sah secara agama tetapi  tidak dicatatkan, maka tidak 

boleh digolongkan menjadi anak di luar nikah, sehingga rumusan kalimat Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan tersebut menjadi tidak cocok, karena antara pernikahan dengan 

pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh 

bagi yang lain.
38

 

D.  Tinjauan Umum Tentang Ithbat Nikah 

1. Pengertian Ithbat Nikah 

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan 

jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi 

keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa 

suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila 

perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pasal 2 ayat (2) 

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang 

akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa akte nikah. Akta Nikah merupakan 

bukti yang sah tentang adanya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh 
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masyarakat. Akta nikah ini akan bermanfaat  bagi pihak yang terlibat dalam 

perkawinan, misalkan status anak itu jelas jika mengurus masalah-masalah 

administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya mengurus akta kelahiran anak maka 

orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor 

Catatan Sipil
39

. 

 Ithbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari ithbat dan nikah. Ithbat 

berasal dari Bahasa Arab athbatayuthbitu-ithbatan yang artinya adalah penguatan. 

Sedang dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau 

menetapkan. Sedangkan menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata 

“ithbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “athbata” yang memiliki arti 

“menetapkan”. Sedangkan kata “nikah” yang berasal dari kata ”nakaha”yang 

memiliki arti: “saling menikah”. Dengan demikian kata”ithbat nikah” memiliki arti 

yaitu “penetapan pernikahan”.
40

 Atau dengan kata lain bahwa itsbat nikah itu 

merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan wanita sebagai suami 

isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah 

terpebuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa 

lampau itu belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat 

Kantor Urusan Agama (KUA).  

Menurut Peter Salim kata Ithbat nikah memiliki pengesahan tentang kebenaran 

nikah
41

. Itsbat Nikah diartikan sebagai penetapan tentang sahnya suatu 
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perkawinan.
42

Sedang dalam Kamus Besar Indonesia, Isbat nikah adalah penetapan 

tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan 

yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan 

ke KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/003/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan).
43

 

Ithbat nikah telah lama menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak 

diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Munculnya 

ketentuan itsbat nikah ini berkaitan dengan masalah status pencatatan perkawinan 

yang tidak tercatat. Pembahasan tentang pencatatan perkawinan ini tidak ditemukan 

dalam kitab-kitab fiqh konvensional.
44

 

 Melalui permohonan ithbat nikah ini dapat digunakan kepada mereka yang 

melakukan perkawinan dibawah tangan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama untuk pengesahan nikah serta status anak yang di lahirkan dari perkawinan 

tersebut.  

Ithbat nikah di  dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai itsbat nikah 

poligami, yakni suatu penetapan atau keabsahan nikah yang diajukan ke Pengadilan 

Agama yang mana sang suami sudah memiliki ikatan perkawinan dengan isteri yang 

pertama, kedua, atau ketiga sehingga dalam itsbat nikah poligami tersebut selain 

syarat rukun nikahnya sudah sesuai, pernikahan tersebut juga harus sesuai dengan 
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persyaratan nikah poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Pengesahan pengakuan nikah biasanya dibutuhkan bagi 

mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan sirri atau perkawinan dibawah 

tangan yang membutuhkan surat keterangan dengan akta nikah yang sah. Adanya 

proses Itsbat nikah ini dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perkawinannya secara 

sah dan mempertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga mereka meminta 

permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.  

2. Dasar Hukum Ithbat Nikah 

Ithbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan 

perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang dicatatkan. Pengaturan 

mengenai itsbat nikah juga diatur dalam peraturan Menteri Agama (PERMENAG) 

Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa 

membeuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk 

menetapkan adanya nikah, talak, atau cerai harus dibuktikam dengan penetapan atau 

putusan Pengadilan Agama. 

Pandangan fukaha klasik tentang Itsbat nikah tidak menjadi suatu keharusan 

karena secara eksplisit tidak ada satupun nash bail Alquran mapoun hadis yang 

menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi 

sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal 

ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang ditimbulkan jika tidak dilakukan 

pencatatan
45

. Islam menggariskan bahwa kemudaratan itu sedapat mungkin harus 
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dihindari, sebagaimana ungkapan kaidah fikih yang berbunyi: “Kemadharatan harus 

dihilangkan”
46

. 

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan untuk kategori 

permohonan Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yakni dalam 

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : 

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan 

itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan : 

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2) Hilangnya akta nikah. 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, dan 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
47

 

3. Syarat-Syarat Yang Berhak Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah 

Sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) yang 

berbunyi: “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, 
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anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu 

diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki 

beberapa bentuk antar lain
48

: 

a. Bersifat Voluntair (Perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak 

ada pihak Termohon): 

1) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri secara bersama-sama; 

2) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh 

suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya 

selain dia. 

b. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan 

Termohon atau Penggugat melawan Tergugat): 

1) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan 

mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon. 

2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang sedang salah satu dari 

suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka 

pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut. 

3) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh 

suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia. 

4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang 

berkepentingan. 
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4. Prosedur Ithbat Nikah 

Prosedur pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah dasar 

peristiwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh 

agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak 

dicatat oleh PPN yang berwenang. 

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/ithbat nikah tidak jauh 

berbeda dengan pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana dijelaska 

didalam buku Peradilan Agama di Indonesia dipaparkan secara jelas tentang tata cara 

berperkara di pengadilan Agama yaitu :
49

 

a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan 

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tinggal anda untuk menyatakan 

bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau 

permohonan dapat dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga 

dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada Pengadilan Agama 

dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP). 

b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri, 

apabila tidak bisa membuat surat permohonan, dapat meminta bantu kepada Pos 

Bakum ( Pos Bantuan Hukum ) yang ada dalam Pengadilan secara cuma-cuma.  

c. Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian 

mengisisnya dan menandatangani formulir yang telah lengkap empat rangkap 

formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi untuk 

disimpan. 

                                                           
49

Ibid.,29. 



 

 

d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA 

bahwa pernikahannya tidak tercatat. 

e. Pemohon wajib membayar panjar biaya atau biaya ongkos berperkara sesuai 

taksiran dari pegawai Pengadilan Agama. 

f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan surat permohonan kepada bagian 

berperkara sehingga surat permohonan secara resmi dapat diterima dan 

didaftarkan dalam register. 

Setelah didaftarkan, surat permohonan diteruskan ke ketua Pengadilan Agama 

menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan sidang. 

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu sidang yang tertera 

dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, 

Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa 

surat kelengkapan surat gugatan Pnitera memanggil penggugat dan tergugat dengan 

membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara 

dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). 

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan 

Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama 

ini Hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP, atau kartu identitas 

lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan 

pemeriksaan isi permohonan. 

Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada 

Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang untuk persidangan berikutnya akan 

dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. 



 

 

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus 

mempersiapkan dokumen dan bmukti sesuai permintaan Hakim. Dalam kondisi 

tertentu, hakim akan meminta anda untukmengahadirkan saksi-saksi yaitu orang yang 

mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-

orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda. 

Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan 

itsbat nikah. Sallinan penetapan istbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 

hari dari sidang terakhir. Salinan penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke 

Pengadilan Agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. 

Setelah mendapatkan salinan penetapan tersebut, kemudian bisa meminta KUA 

setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan 

penetapan pengadilan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PROSES ITHBAT NIKAH DAN PENENTUAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Masa Penjajahan 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi 

bagian kehidupan mayarakat yang ditaati oleh sebagian besar masayarakat 

Ponorogo termasuk bidang ahwal syakhsiyyah dan muammalah yang menyangkut 

bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka 

menanyakannya kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh pada fatwa yang 

disampaikan Kyai tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang 

menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian 

diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan 

penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, 

sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraad di Jakarta tanggal 15 Februari 

1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan 

dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam stbl 1828 No 55 

dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.
50

 

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada zaman 

penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan 
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nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama Ponorogo pada tahun 

1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, 

diantaranya telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara waris, 

nafkah fasah dan sebagainya. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan teori resepsi atau :receptie theorie” secara berangsur-angsur wewenang 

Raad Agama dikurangi atau dibatasi kevuali hanya masalah nikah, talak, cerai, 

rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang 

Land Raad/Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 

610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara 

perceraian (NTCR). 

b. Masa Penjajahan Jepang 

Pengadilan Agama Ponorogo pada masa penjajahan Jepang tetap 

menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang 

Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperuntukan 

oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 

dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.
51

 

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman 

Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan 

ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. 

c. Masa Kemerdekaan 

Kondisi pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI 

tetap sebagaimana pada masa penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-
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orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah 

lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. 

Pada umumnya Hakim Pengadilan Agama Ponorogo masih  berstatus 

honorer atau pegawai tidak tetap. Selain itu dalam segi sarana dan prasarananyapun 

sangat tidak memadai yang tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai 

penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama 

Ponorogo sangat terbatas, yakni hanyaterbatas pada perkara NTCR sebagaimana 

diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610. 

Sejak tahun 1974 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari ulama’ 

dan tokoh mayarakat secara resmim Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai 

gedung kantor sendiri yang beralamat di Jl. Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan 

kantor Polres Ponorogo sekarang). 

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai 

sidang dengan maksud untuk menigkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan 

perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat 

setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai 

sekarang, Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus 

berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B. 

 

 

 

 



 

 

2. Wilayah Hukum 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur 

yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km 

sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7’ 

hingga 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ hingga 8° 20’ Lintang Selatan. 

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah 

selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).Luas wilayah 

Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan 

yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa. 

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai 

pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo 



 

 

yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% 

berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada 

ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis , Kabupaten Ponorogo 

merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau 

dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18 ̊ s/d 31 ̊ Celcius. 

Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di 

atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan 

Kecamatan Sawoo. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”  

b. Misi 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo. 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo. 

Dengan Motto :“ Melayani dengan PINTAR “(Profesional, Inovatif, Nyaman, 

Transparan, Akuntabel,dan Ramah). 

 

 

 

 

 



 

 

4. Struktur Organisasi 

 

B. Perkara-Perkara Tentang Status Anak diluar Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo 

Sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 pada 17 Februari 

2012, telah ada beberapa perkara di PA Ponorogo yang berkaitan dengan status anak diluar 

nikah. Perkara ini ditangani oleh Hakim PA Ponorogo berdasarkan pada keabsahan 

pernikahannya dahulu, yakni berkaitan dengan syarat rukun nikahnya apakah sudah sesuai 

atau belum, yang nantinya akan dibuktikan dengan menghadirkan wali dan juga para saksi 

yang menyaksikan pernikahan yang dilakukan dahulu. Jika pernikahan tersebut telah sesuai 

dengan syarat dan rukun nikah maka Hakim PA Ponorogo akan menetapkan bahwa 

pernikahan yang telah dilakukan dahulu itu adalah sah, sehingga terhadap status anak diluar 

nikah atau anak yang dilahirkan atas perkawinan yang tidak dicatatkan itu juga menjadi 

anak sah. Kemudian dengan Penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat dimintakan Buku 

Nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga secara otomatis anak yang lahir 



 

 

itu merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang kemudian dalam akte 

kelahirannya nanti dicantumkan nama ayah dan ibunya.  

Sedangkan setelah adanya Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 juga ada beberapa 

perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Ponorogo yang berkaitan dengan status 

anak diluar nikah. Para pemohon dapat mengajukan permohonannya melalui perkara Ithbat 

Nikah. Didalam proses ithbat nikah nanti akan diperiksa mengenai keabsahan nikahnya 

dahulu apakah sesuai dengan syarat rukun nikah atau tidak. Sehingga yang terpenting 

adalah syarat rukun nikahnya atau keabsahan nikahnya itu, karena jika pernikahannya sah 

atau syarat rukunnya sudah sesuai maka anak yang dilahirkan atas pernikahan itupun 

menjadi sah. Kemudian setelah hakim mengabulkan dan menerbitkan Penetapan Ithbat 

Nikah itu, para pemohon dapat meminta buku nikah kepada KUA setempat yang kemudian 

dapat dijadikan bukti pembuatan akta nikah anaknya yang tertera nama ayah dan juga 

ibunya.  

Sehingga sebenarnya Hakim PA Ponorogo didalam memeriksa perkara terkait status 

anak diluar nikah baik sebelum maupun setelah adanya Putusan MK No. 46-

PUU/VIII/2010 pertimbangan hukumnya sama, yakni dengan melihat dahulu keabsahan 

nikahnya dahulu yakni dengan memeriksa apakah syarat rukun nikahnnya sesuai atatu 

tidak, jika pernikahan itu dinyatakan sah maka anak yang dilahirkan atas perkawinan 

itupun juga menjadi anak sah. 

C. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.46-VIII/PUU/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah 

Di PA Ponorogo jika ingin mengajukan permohonan asal-usul anak akibat 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat melalui permohonan ithbat nikah. Mengapa tidak 



 

 

langsung kepada permohonan asal-usul anak itu  dikarenakan yang perlu dibuktikan lebih 

dahulu yakni mengenai keabsahan dari perkawinannyadahulu, sehingga akan 

diketahuidalam pemeriksaan pembuktian, apakah perkawinan itu sudah sesuai dengan 

syarat dan rukun nikah secara agama Islam.  

Secara hukum memang tidak ada aturan yang menyebutkan sanksi akibat perkawinan 

yang tidak dicatatkan.Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) 

disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.Karena itu, perkawinan yang tidak melalui dengan pencatatan secara 

legalitas formal tidak dapat dibenarkan dalam arti tidak diakui keabsahannya oleh negara, 

sehingga mereka tidak bisa mendapatkan keterangan akte nikah. Seperti yang dijelaskan 

oleh Azizah bahwa: 

“Pernikahan dibawah tangan itu sebenarnya tidak boleh, karena dalam islam 

sendiri menganjurkan bahwa suatu akad nikah itu perlu diumumkan.Atau dengan 

kata lain ya harus dicatatkan agar orang lain ataupun negara dapat mengetahui 

keabsahan nikah tersebut,  bahwa dia benar-benar telah menikah”.
52

 

 

 Sementara kalau dicermati undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa yang dilakukan menurut ketentuan agama yang 

dalam Islam dikenal dengan rukun nikah, maka perkawinannya dianggap sah sekalipun 

tidak melalui dengan pencatatan.Setiap rukun dari pernikahan juga harus memenuhi syarat-

syarat. 
53

 

Seperti yang disampaikan oleh Abdullah Shofwandi bahwa: 

“Mengenai pencatatan nikah itu bukan merupakan suatu syarat rukun nikah, 

sehingga bukan menjadi masalah apabila syarat rukun nikah seperti adanya 
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mempelai, saksi, wali, akad, dan mahar telah terpenuhi meskipun belum 

dicatatkan.Maka terhadap perkawinan seperti ini ya tinggal dicatatkan saja 

melalui ithbat nikah.”
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan itubukan merupakan faktor yang menentukan sahnya suatu 

perkawinan, akan tetapi merupakan suatu kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya suatu 

perkawinan adalah syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama. Sehingga bagaimana 

mungkin perkawinan yang menurut norma hukum agama Islam itu sah, kemudian direduksi 

oleh norma hukum negara menjadi tidak sah. Seperti yang dikemukakan oleh Azizah 

bahwa: 

“Putusan Mahkamah Konstitusisama seperti itu sebenarnya, bahwa anak yang 

dilahirkan diluar nikah itu ya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan. MK mengakui anak yang lahir diluar nikah itu jika dibuktikan oleh 

bukti yang kuat bahwa ayah itu sebagai ayah biologisnya, sehingga ada 

pengakuan oleh ayah biologisnya.Terhadap perkawinan ini hak-hak anak sama 

seperti anak pada umumnya yakni mendapat hak hubungan keperdataan, hak 

nasab, waris dan perwalian dari orang tuanya namun harus di itsbatkan dahulu di 

Pengadilan Agama. Namun MK membedakan terhadap anak yang lahir tanpa 

ikatan pernikahan atau anak zina, menurut hakim MK terhadap anak yang 

dilahirkan ini jika dihubungan dengan ayah biologisnya hanya mempunyai 

hubungan keperdataan saja tanpa hubungan nasab, waris dan perwalian.”
55

 

 

Selanjutnya, bahwa konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah 

status anak yang dilahirkan menjadi tidak sah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, 

hubungan anak dan laki-laki sebagai seorang bapak tidak semata-mata karena adanya 

hubungan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya 

hubungan antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas 
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dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum.Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya 

diluar kehendaknya.Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 

memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki 

tertentu. Seperti penjelasan dari Azizah : 

“Yang namanya Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah (sesuai syarat rukun nikah agama Islam).Bagaimana jika ada perkawinan 

yang tidak dicatatkan dan bagaimana status anaknya?Ya tergantung dari 

pemeriksaan persidangan nanti, bahwa anak tersebut memang dilahirkan dari 

perkawinan yang sah atau tidak.Faktor penentu dikabulkannya suatu 

permohonan asal usul anak itu dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan itu, 

sedangkan pencatatan perkawinan itu bukan suatu syarat rukun nikah.”
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Sehingga terhadap penentuan status anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan atas 

perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat melalui permohonan itsbat nikah yang 

kemudian Hakim akan memeriksa apakah perkawinan dalam waktu surut ini sesuai syarat 

rukun nikah atau tidak, kalau sesuai maka Pengadilan Agama akan menetapkan keabsahan 

perkawinan tersebut. Kemudian dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut akan 

diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga secara otomatis 

anak yang lahir itu merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang kemudian 

dalam akte kelahirannya dicantumkan nama ayah dan ibunya. 

Namun demikian ada juga Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang mempunyai 

pemahaman yang berbeda dengan pertimbangan hukum Hakim MK yang menyatakan 

bahwa: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) ini 

harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
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dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Menurut Hakim PA Ponorogo, pertimbangan hukum ini dapat memberikan 

pemahaman multitafsir bahwa seakan-akan seluruh anak berhak atas hak keperdataan 

tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya. Seperti yang dikemukakan Abdullah 

Shofwandi dalam pernyataannya
57

: 

“anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) itu tidak bisa 

mendapatkan hak keperdataan. Lain halnya jika anak tersebut lahir dari suatu 

perkawinan yang sah sesuai syarat rukun nikah meskipun belum dicatatkan. Jika 

belum dicatatkan ya tinggal mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan 

Agama, nanti hakim akan memeriksa apakah perkawinannya dahulu sudah 

sesuai syarat rukun nikah atau tidak. Jika sah tentu anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut menjadi anak sah. Sehingga sebenarnya penambahan 

penjelasan oleh Hakim MK itu tidak perlu, malah nanti akan merancukan 

pengertian anak di luar nikah yang dimaksud dalam Putusan MK itu juga 

termasuk anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan (anak zina), sehingga tentu 

menjadikan masalah. 

 

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga berpendapat bahwa Putusan 

MK itu dapat memberikan pengertian bahwa secara tidak langsung Hakim MK 

melegalkan atau membolehkan praktik perzinaan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Abdullah Shofwandi
58

 : 

“konsekuensi dari pernyataan hakim MK yang memberikan penambahan dengan 

kalimat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum, itu berakibat disahkannya anak yang lahir dari 

hubungan zina, sehingga MK mengakui atau membolehkan perbuatan zina, yang 

tentu itu dilarang oleh aturan negara maupun agama.” 

 

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga berpendapat bahwa hakim 

MK dapat memberikan celah bagi masyarakat untuk tidak tertib hukum, yakni dengan 

membolehkan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang 
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telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dengan tidak perlu 

mencatatkan pernikahannya kepada negara melalui pegawai pencatat nikah karena Hakim 

MK menganggap pencatatan hanya sebatas kewajiban administratif saja. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Abdullah Shofwandi
59

 : 

“Hakim MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pencatatan 

pernikahan itu hanya sebatas kewajiban administratif saja, ini ya seakan-akan 

Hakim MK tidak menganggap ini penting yang dikhawatirkan akan berakibat 

masyarakat menjadi tidak tertib hukum dengan tidak mencatatkan 

pernikahannya.” 

 

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-VIII/PUU/2010 Tentang Status Anak 

di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam 

Memeriksa Perkara 

Putusan MK tidak banyak berimplikasi terhadap penetapan asal-usul anak di PA 

Ponorogo.Hal tersebut dikarenakan hubungan keperdataan yang dimaksudkan didalam 

Putusan MK kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaan terkait uji materi terhadap 

pasal 43 ayat (1) ini. Seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Shofwandi bahwa
60

: 

”hak keperdataan luar nikah dengan ayah biologisnya hanya terbatas pada hak 

nafkah, adapun terkait hak nasab, waris dan wali nikah kembali kepada 

ketentuan fikih.Selain itu penetapan asal usul anak sebelum dan setelah adanya 

putusan MK ini tidak jauh berbeda. Adapun akibat hukum dari adanya penetapan 

asal usul anak tersebut ialah dibuatkannya akta kelahiran anak atas nama ayah 

dan ibunya, serta anak juga mendapatkan hak-hak dari ayahnya. 

 

Sehingga putusan MK ini hanya dipandang sebagai terobosan baru yang 

sebenarnya maksudnya sama bahwa yang dimaksud perkawinan yang tidak dicatatkan 

bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun hanya sebatas kewajiban 

administratif. Sehingga penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada 
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syarat rukun nikah (secara agama Islam). Seperti dikemukakan oleh Abdullah Shofwandi
61

 

: 

“Kembali ke rumusan awal bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah 

adalah perkawinan yang sesuai syarat rukun nikah, kemudian apakah pencatataan 

merupakan syarat rukun nikah? kan tidak, sehingga tidak semua perkawinan yang 

tidak dicatatkan itu merupakan perkawinan yang tidak sah, karena dilihat nanti 

syarat rukunnya apa sudah terpenuhi atau tidak. Undang-undang perlindungan 

anakpun juga memberikan jaminan terhadap anak  akibat perkawinan ini, bahwa 

anak punya hak unuk mengetahui ayah biologisnya.” 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar 

nikah ini tidak menjadi rujukan atau pertimbangan hukum oleh para Hakim di Pengadilan 

Agama Ponorogo.Mereka menganggap bahwa putusan MK ini sebatas penguatan terhadap 

syarat rukun nikah yang dapat mengesahkan suatu perkawinan, bahwa pencatatan nikah 

bukanlah suatu syarat sah perkawinan. Selain itu juga penguatan adanya hubungan perdata 

antara anak dengan ayah biologisnya, yakni hak nafkah dan pencantuman nama orang tua 

di dalam akta kelahiran anak tersebut. Dalam kasus permohonan asal usul anak akibat 

perkawinan yang tidak dicatat ini para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan 

hukumnya kepada aturan fikih atau hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-

Undang terkait yakni Tentang Perkawinan. 
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BAB IV 

IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR 

NIKAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

DALAM MEMERIKSA PERKARA 

 

A. Analisis Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46-VIII/PUU/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah 

Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud 

dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan sah, 

sedangkan pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Dari dua ketentuan diatas jika diartikan secara 

bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang 

sah menurut agama dan kepercayaan dari suami dan isteri atau anak yang lahir sebagai 

akibat dari pernikahan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan isteri 

yang melangsungkan pernikahan.
62

 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1) ini harus dibaca, “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. 
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Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jika dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain mengenai adanya 

hubungan biologis antara seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka 

anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.  

Pada satu sisi, putusan MK ini layak diapresiasi. Sebab, untuk kepentingan anak dan 

mewujudkan adanya tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak terhadap sang anak. 

Selain itu juga, sang anak tidak pernah meminta dilahirkan sebagai akibat hubungan di luar 

nikah. Semua anak yang lahir dari latar belakang apapun juga sama-sama diakui, dan tidak 

boleh ada diskriminasi. 

Demikian juga bagi ibu sang anak, sekalipun yang melakukan perbuatan tersebut 

berdua, tapi dengan ketentuan saat ini baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam, hanya sang ibu yang menanggung. Mulai dari kehamilan, melahirkan, menyusui dan 

bahkan membesarkan, semuanya dilakukan oleh ibu tanpa adanya keterlibatan bapak 

biologisnya. 

Pemahaman Hakim PA Ponorogo berbeda dengan apa yang diputuskan dalam Putusan 

MK, menurut Hakim PA Ponorogo bahwaanak yang dilahirkan dari pernikahan yang sesuai 

syarat rukun nikah secara syariat Islam namun belum dicatatkan itu bisa mendapatkan hak-

hak anak sama seperti anak pada umumnya yakni mendapat hak hubungan keperdataan, hak 

nasab, waris dan perwalian dari orang tuanya namun harus di ithbatkan dahulu di Pengadilan 

Agama. Namun tidak terhadap anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau anak zina, 

karenanya terhadap anak yang dilahirkan ini jika dihubungan dengan ayah biologisnya 

hanya mempunyai hubungan keperdataan saja tanpa hubungan nasab, waris dan perwalian. 



 

 

Sementara itu Hakim MK seolah-olah memberikan pemahaman multitafsir bahwa 

seakan-akan Hakim MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa seluruh anak 

berhak atas hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya. Hal ini 

berbeda dengan pemahaman Hakim PA Ponorogo, bahwa anak yang lahir sebelum adanya 

perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan.Lain halnya jika anak 

tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah sesuai syarat rukun nikah meskipun belum 

dicatatkan. Jika belum dicatatkan tinggal mengajukan permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama, nanti hakim akan memeriksa apakah perkawinannya dahulu sudah 

sesuai syarat rukun nikah atau tidak. Jika sah tentu anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

menjadi anak sah. 

Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga memahami  bahwa Putusan MK 

itu dapat memberikan pengertian bahwa secara tidak langsung Hakim MK melegalkan atau 

membolehkan praktik perzinaan. Karena hakim MK memberikan ketentuan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 43 ayat (1) ini harus dibaca, “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. 

Jika demikian bukan hanya anak yang lahir akibat pernikahan yang sah namun belum 

dicatatkan saja yang dapat diakui hak-haknya, namun juga termasuk anak zina yang lahir 

tanpa ikatan perkawinan dahulu.Sehingga, hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggap 

Hakim MK seakan-akan membolehkan praktik perzinaan. 



 

 

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga mempunyai pemahaman bahwa 

hakim MK dapat memberikan celah bagi masyarakat untuk tidak tertib hukum, yakni dengan 

membolehkan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang 

telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dengan tidak perlu mencatatkan 

pernikahannya kepada negara melalui pegawai pencatat nikah.  

Maka dapat dicermati bahwa sesungguhnya Putusan MK mengabaikan aturan fikih 

yang telah ada terkait hak anak zina dan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU 

Perkawinan dengan memberikan hak keperdataan secara penuh terhadap anak-anak 

tersebut.Sehingga berbeda dengan pemahaman hakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa 

harus dilihat dahulu apakah anak itu dilahirkan akibat suatu perkawinan yang sah atau tidak, 

yakni perkawinan yang sesuai syarat rukun nikah. 

B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-VIII/PUU/2010 Tentang 

Status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo Dalam Memeriksa Perkara 

Ithbat nikah di  dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai itsbat nikah poligami, 

yakni suatu penetapan atau keabsahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang mana 

sang suami sudah memiliki ikatan perkawinan dengan isteri yang pertama, kedua, atau 

ketiga sehingga dalam itsbat nikah poligami tersebut selain syarat rukun nikahnya sudah 

sesuai, pernikahan tersebut juga harus sesuai dengan persyaratan nikah poligami yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengesahan 

pengakuan nikah biasanya dibutuhkan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan 

perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan yang membutuhkan surat keterangan 

dengan akta nikah yang sah. Adanya proses Itsbat nikah ini dikarenakan tidak dapat 



 

 

dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggungjawabkan menurut hukum, 

sehingga mereka meminta permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.  

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan untuk kategori 

permohonan Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yakni dalam Pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : 

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 

b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan ithbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

c. Ithbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan : 

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2) Hilangnya akta nikah. 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, dan 

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
63

 

Dalam perkara ithbat nikah, ketika perkawinan tersebut sah secara agama lalu 

diitsbatkan ke Pengadilan Agama tanpa bertentangan dengan hukum positif maka proses 

penentuan asal usul anak tidak akan terjadi masalah, akan tetapi jika perkawinan tersebut sah 

secara agama akan tetapi dalam perkara ithbatnya tidak sesuai ketentuan hukum positif 
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seperti dalam kasus ithbat nikah poligami maka akan menimbulkan permasalahan dalam 

penentuan asal-usul anak dan hak keperdataan anak. 

Sehingga bahwa, tidak ada kepastian hukum oleh negara yang mengatur perkawinan 

seperti ini. Di satu sisi negara memberikan syarat bahwa suatu perkawinan itu sah secara 

agama yakni harus sesuai dengan syarat rukun nikah seperti yang tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi: 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 

a. Calon Suami; 

b. Calon Isteri; 

c. Wali Nikah; 

d. Dua orang saksi, dan 

e. Ijab dan Kabul. 

Namun di sisi lain negara juga memberikan kewajiban administratif yakni perkawinan 

dianggap sah jika telah dicatatkan, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

aturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Sehingga yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian jika ada perkawinan 

yang sah secara agama namun belum dicatatkan, kemudian mengajukan permohonan isbat 

nikah ke PA namun tidak dikabulkan akibat syarat belum terpenuhi seperti dalam kasus 

ithbat nikah poligami maka akan menimbulkan permasalahan dalam penentuan asal usul 

anak dan hak keperdataan anak.  

Ini yang menjadikan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi yang mestinya anak itu 

berhak mendapatkan hak nasab, waris, wali nikah seperti pada anak sah lainnya tidak 



 

 

terpenuhi. Jika sudah dinyatakan sah secara agama mestinya hak dan kewajiban itu melekat 

pada diri ayah sebagai ayah biologis sang anak, namun karena akibat belum terpenuhinya 

peryaratan administratif hak-hak anak itu tidak dapat terpenuhi dan ayah biologisnya dengan 

mudahnya melepaskan tanggung jawabnya.  

Putusan MK tentang status anak luar nikah tersebut pada kenyataannya masih 

menyisakan permasalahan. Hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya 

tidak disebutkan secara jelas. Serta juga tidak ada peraturan pelaksanaan terhadap Putusan 

MK tersebut. Sehingga, Putusan MK ini menimbulkan multitafsir di kalangan penegak 

hukum yakni hakim, sehingga sering kali dalam penetapan asal usul anak luar nikah putusan 

MK ini diabaikan karena akibat hukumnya tidak jelas. Oleh sebab itu, Putusan MK ini tidak 

berpengaruh terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa 

perkara status anak di luar nikah, dikarenakan apa yang tercantum dalam Putusan MK itu 

secara garis besar muatan materinya sama yakni MK mengakui status anak luar nikah itu 

jika dibuktikan dengan bukti yang kuat. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo enggan untuk mendasarkan pertimbangan hukumnya pada putusan MK. Putusan 

MK ini hanya dianggap sebagai penguat terhadap kebolehan menghubungkan anak di luar 

nikah (nikah yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan) dengan ayah biologisnya, 

bukan terhadap anak yang lahir yang tidak didahului perkawinan (anak zina). 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analis terkait analisis data yang dirumuskan dari landasan teori 

dan hasil penelitian yang ada, peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:  

1. Pemahaman Hakim PA Ponorogo berbeda dengan Hakim MK, bahwa Hakim PA 

Ponorogo mengakui anak yang lahir diluar nikah itu jika dibuktikan oleh bukti yang 

kuat bahwa ayah itu sebagai ayah biologisnya, sehingga ada pengakuan oleh ayah 

biologisnya. Terhadap perkawinan ini hak-hak anak sama seperti anak pada 

umumnya yakni mendapat hak hubungan keperdataan, hak nasab, waris dan 

perwalian dari orang tuanya namun harus di ithbatkan dahulu di Pengadilan Agama. 

Selain itu juga bahwa terhadap anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau anak 

zina, jika dihubungan dengan ayah biologisnya hanya mempunyai hubungan 

keperdataan saja tanpa hubungan nasab, waris dan perwalian. Selain itu juga bahwa 

Putusan MK tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya anak di luar nikah yang dimaksud itu hanya 

untuk anak akibat perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan (sirri), 

atau juga termasuk didalamnya anak yang lahir tanpa didahului ikatan perkawinan 

(anak zina), karena kedua keadaan itu menimbulkan konsekuensi yang berbeda. 

Selain itu juga bahwa Putusan MK ini menjadikan multitafsir yang secara tidak 

langsung seakan-akan melegalkan perzinahan, ditambah lagi dapat berpotensi 

masyarakat untuk tidak tertib hukum.  



 

 

2. Putusan MK tidak berimplikasi terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam memeriksa perkara status anak di luar nikah, dikarenakan apa yang 

tercantum dalam Putusan MK itu secara garis besar muatan materinya sama yakni 

MK mengakui status anak luar kawin itu jika dibuktikan dengan bukti yang kuat. 

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo enggan untuk mendasarkan 

pertimbangan hukumnya pada putusan MK. Hubungan keperdataan secara penuh 

antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya yang dimaksud itu hanya untuk 

anak akibat perka winan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan (sirri), bukan 

anak yang lahir tanpa didahului ikatan perkawinan (anak zina). 

B. Saran    

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan 

memberikan beberapa masukan atau saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pengadilan Agama Ponorogo, agar tetap terus memberikan pelayanan terbaik 

bagi para pencari keadilan, terutama yang berkaitan dengan keabsahan seorang anak. 

Diharapkan perlindungan bagi anak menjadi pertimbangan yang utama dalam 

memeriksa perkara. 

2. Kepada pembuat undang-undang, kiranya lebih bijak jika dibuatkan aturan atau 

undang-undang yang mengakomodir permasalahan penjaminan bagi anak luar kawin. 

Karena bagaimanapun anak adalah korban dari pelaku pelanggaran prosedur 

perkawinan yakni orang tuannya, sehingga tidak adil jika sang anak menerima 

konsekuensi yang tidak pernah ia lakukan. 

3. Bagi peneliti lain kiranya dapat digunakan sebagai rujukan penelitian terkait,  dan 

dilakukan secara mendalam dan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Agar 



 

 

diharapkan dapat memeberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum keluarga di 

Indonesia melalui karya-karya ilmiah. 
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