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BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan syari’at islam 

yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (Hifzh 

an-nasl) demi melestarikan keturunan dan menghindari kesyubathan 

(tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis 

manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari 

perangkap perbuatan zina diluar pagar pernikahan.1 

Tujuan utama dari pernikahan itu sangatlah mulia yaitu mengikuti 

sunah Rosul dan menjaga ras atau nasab ataupun keturunan yang baik dari 

keluarga. Di Indonesia memiliki 2 (dua) landasan hukum yang dijadikan 

pedoman untuk mengatur pernikahan. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan 

Kompilasi Hukum Islam (disingkat dan disebut dengan KHI). 

Menurut KHI pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan  

gholiidhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  

merupakan  ibadah,   yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.2 

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

                                                             
1  Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai 

AgamaUniversal, Yogyakart; LKiS, 2004, hlm. 86 
2 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) 
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wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  

tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.3  

Masalah kawin tutup secara jelas memang tidak diatur dalam KHI 

namun sebagai dasar pemikiran dan pengambilan hukum kawin tutup 

mempunyai arti yang hampir sama dengan kawin hamil yang telah diatur 

dalam Pasal 53 KHI yang bunyinya: 

 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

dipelukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.4 

Berkaitan dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah 

Konstitusi telah mengabulkan uji materiil yang diajukan oleh Machica 

Muhtar dalam Putusan No: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 februari 2010 

tentang Status Anak Di Luar Kawin. Sebagai konsekuensinya dari putusan 

Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Machica Muchtar. Menurut MK 

Pasal 43 ayat 1 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 

                                                             
3  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
4 Ibid 
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mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”5 

Meskipun masalah  perkawinan  telah diatur secara baik di dalam 

agama yang diimplentasikan dalam KHI maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, namun kenyataannya di dalam 

masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya 

melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga 

terjadi kehamilan di luar nikah dan tanpa dipahaminya hak-hak keperdataan 

anak yang lahir diluar nikah. Banyaknya anak yang lahir diluar nikah 

sangatlah ironis di Indonesia khususnya masyarakat desa yang kurang begitu 

mengerti hak-hak keperdataan anak yang lahir diluar nikah, apalagi jika yang 

menikahi (ayah) bukan ayah biologis dari anak tersebut atau istilahnya kawin 

tutup. Hal ini merupakan penyimpangan yang begitu berat, baik  dalam  

pandangan  ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat. 

Sehingga dalam masyarakat muncul persepsi yang berbeda-beda dalam 

memberikan pendapat khusunya tentang kawin hamil ataupun kawin tutup 

dan akibatnya yaitu hak keperdataan anaknya, baik dari golongan pemuda 

maupun tokoh masyarakat. Asumsi peneliti sementara tokoh masyarakat dan 

juga pemuda mengenai hak keperdataan anak diluar nikah merasa dilindungi 

oleh Undang-Undang. Karena masyarakat memandang dari segi kebolehan 

dari suatu hukum, tidak melihat dari syarat yang ada dalam hukum. 

                                                             
5 Syafran Sofyan SH, SpN, MHum,” Analisis Putusan MK,” http//hukum on-line.(diakses 

pada 01-08-2014) 
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Anak yang lahir sebelum perkawinan sah di Desa Sraten sepanjang 

tahun 2014 ada 7 kasus. Menurut pengamatan peneliti, jumlah ini sudah 

begitu banyak jika dibandingkan atau dikalkulasikan dengan jumlah 

penduduk di desa sraten sejumlah 1.229 Jiwa. dengan jumlah perkawinan 

tutup atau dinikahi bukan yang menghamili ada 5 kasus dan lainya 

perkawinan dengan laki-laki yang menghamili. Hasil penelitian awal yang 

peneliti lakukan menunjukkan pemahaman-pemahaman yang beragam, ada 

yang  mengakui sebagai anak kandung ada pula yang tidak mengakui sebagai 

anak kandung melainkan dianggap anak angkat. 

Ditemukan bukti bahwa jumlah berkas pemohon dispensasi nikah dini 

di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun terus 

meningkat.  Hal ini disebabkan para gadis berusia di bawah 17 tahun sudah 

hamil diluar nikah. 

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk 

menelitinya lebih dalam tetang : PERSEPSI PELAKU KAWIN TUTUP 

DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK KEPERDATAAN 

ANAK  LUAR NIKAH (Studi Implementasi Pasal 186 KHI Di Desa 

Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka Peneliti merumuskan 

beberapa rumusan masalah, yaitu: 
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1. Bagaimana persepsi pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Sraten 

terhadap hak keperdataan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum 

Islam ditinjau teori sosiologi hukum? 

2. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh 

masyarakat Desa Sraten berkaitan pelaksanaan Hak Keperdataan Anak 

Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dipaparkan,  maka  di  sini  

terdapat  beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu: 

1. Untuk memahami dan menganalisa persepsi pelaku kawin hamil dan 

tokoh masyarakat terhadap hak keperdataan anak luar nikah menurut 

KHI di Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo ditinjau teori sosiologi 

hukum. 

2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat 

desa Sraten dalam mengimplementasikan Hak keperdataan anak luar 

nikah menurut KHI. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

manfaat. Dalam hal ini  penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama 

secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di STAIN Ponorogo 
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khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah tentang persepsi pelaku kawin 

tutup dan tokoh masyarakat tentang hak keperdataan anak diluar nikah. Serta 

pengaruh yang terjadi dimasyarakat tentang pemahaman pelaku kawin hamil 

dan  tokoh masyarakat terhadap Hak keperdataan anak luar nikah menurut 

KHI (studi implementasi di Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo). 

Dengan adanya hal itu, kami berharap tidak adanya pandangan sebelah mata 

mengenai hukum yang berlaku dimayarakat baik adat maupun Undang - 

Undang. Khususnya dalam masalah hak keperdataan anak diluar nikah di 

desa tersebut. 

2. Secara Praktis 

Disini kami akan membagi kedalam tiga manfaat penilitian secara 

praktis: 

a. Bagi penulis 

Sebagai tambahan wawasan tentang suatu hukum dan pendapat yang 

berada dalam masyarakat. Sehingga ketika terjun di masyarakat penulis 

tidak kesulitan untuk merumuskan ataupun tidak kaku dalam menilai suatu 

kesalahan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu juga sebagai 

benteng diri agar penulis tidak terjebak dalam hal tersebut. 

b. Bagi masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan moral 

pada semua lapisan masyarakat. Khusunya kepada orang tua agar mereka 

menjaga anak meraka agar tidak terjerumus didalamnya. Dan lebih khusus 

lagi kepada remaja agar mereka tidak melakukan hal-hal yang demi 
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kenikmatan sesaat tetapi memberikan dampak yang sangat besar tidak 

hanya kepada diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. 

c. Bagi lembaga yang berwenang 

Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

memutuskan suatu hukum atau membuat suatu kebijakan dalam masalah 

hak keperdataan anak diluar nikah yang selama ini menjadi pengucilan 

bagi anak yang dilahirkan  yang tidak pernah disadari oleh banyak pihak. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian oleh Aries Nugroho mahasiswa STAIN Ponorogo, tahun 

2014 dengan Judul “Pendapat Tokoh masyarakat dan pelaku kawin hamil 

tentang hak keperdataan anak.” 6  Dari penelitian ini secara redaksi judul 

hampir sama, namun yang paling membedakan adalah substansinya, yaitu 

dalam pembahasan tersebut dibahas tentang keabsahan dari kawin hamil itu 

sendiri dan hak keperdataan anak tidak dibahas secara rinci (Menurut UUP, 

KHI, Putusan MK). Selain itu dengan lokasi penelitian yang berbeda 

membuat hasil penelitian skripsi tersebut dengan skripsi ini semakin berbeda. 

Skripsi dari Alfian Qodri Azizi mahasiswa IAIN Walisongo (yang 

sekarang sudah menjadi UIN Walisongo) tahun 2011 dengan judul “Status 

Anak Diluar Nikah”  analisis putusan PA Sleman 408/Pdt.G/PA.Slmn tentang 

pengesahan anak diluar nikah. Dalam skripsi tersebut memparkan status 

keabsahan anak diluar nikah dengan dijelaskan secara teoritis dan dibahas 

pula tentang dampak putusan PA Sleman tersebut, namun dalam Skripsi 

                                                             
6  Nugroho Aries “Pendapat Tokoh masyarakat dan pelaku kawin hamil tentang hak 

keperdataan anak”Studi kasus desa serutsewu  (Skripsi Stain Ponorogo 2014)   
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tersebut dibahas sama sekali mengenai Hak Keperdataan anak diluar nikah 

yang padahal ini notabenya adalah dampak dari status keabsahan anak diluar 

nikah dan studi putusan pengadilan agama . Sedangkan yang diangkat penulis 

adalah bukan masalah status anak diluar nikah melainkan lebih pada hak 

keperdataan anak pada ayah biologisnya dan penelitianya lebih focus pada 

pelaku dan tokoh masyarakat 7. 

Hamil pranikah yang menjadi awal kerancuan nasab dan hak 

keperdatan seorang anak adalah menjadi sebuah problema yang sangat 

banyak zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini 

dapat  membawa  kegelisahan  di  masyarakat  terutama  orang  tua,  guru,  

tokoh-tokoh agama  dan  lainnya.  Padahal  sementara  itu  jika  dilihat  dari  

perspektif  hukum  agama,  hukum  pemerintahan  dan  norma  sosial  

terdapat  penyimpangan,  namun  mengapa pernikahan dini akibat hamil pra 

nikah tersebut dapat di lakukan.8 

Skripsi Ahmad Canggih Ghulam Halim UIN Sunan Kalijaga 2012 

tentang Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Ynag tidak Sah Menurut Putusan 

MK dan MUI . Dalam skripsi ini lebih menjelaskan pada diaturnya 

pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban 

administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang 

dilahirkan sah dan jelas di mata hokum agama dan hukum negara. Namun, 

                                                             
7Alfian Qadri Azizi “Status Anak Diluar Nikah”  analisis putusan PA Sleman 

408/Pdt.G/PA.Slmn tentang pengesahan anak diluar nikah” (Skripsi Iain Walisongo 
2011)  

8  Lina Lizziyah Fijriani,” Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini 

Akibat Hamil Pra Nikah” (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Pasuruan),” (Skripsi, UIN,  Malang, 2010) 
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masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan 

perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan. Sampai 

pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan  terhadap status 

anak luar nikah atas pengujian Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyebutkan 

bahwa anak luar nikah juga mendapatkan garis keturunan dari ayah 

biologisnya. Putusan tersebut memberikan dampak yang besar di kalangan 

masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang 

status anak zina dan perlakuan terhadapnya, Fatwa ini dikeluarkan karena 

dinilai putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melampaui batas dan koridor 

agama Islam. Namun secara garis besar skripsi diatas hanya membahas fatwa 

MUI dan Keputusan MK jadi lebih pada library research, sedangkan yang 

akan penulis lakukan adalah observasi langsung dilapangan dan 

mengumpulkan pendapat pelaku kawin hamil dan tokoh-tokoh masyarakat 

secara langsung kemudian diolah dan dibenturkan dengan UUP dan Putusan 

MK.9 

Skripsi Muh.Nur Syifa UIN Jogjakarta Tahun 2008 ”Kawin Hamil Dan 

Implikasinya Di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-

2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Di dalam skripsi tersebut dibahas 

tentang faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil di KUA Kec.Imogiri 

Bantul Yogyakarta. Yaitu perkembangan zaman, perkembangan teknologi, 

pergaulan bebas, hubungan sek sebelum nikah. Dalam skripsi ini sangat 

ditekankan pada hukumnya baik dilihat dari Hukum Islam, KHI, maupun 

                                                             
9 Ahmad Canggih ghulam “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Ynag tidak Sah Menurut 

Putusan MK dan MUI” (Skripsi Uin Jogjakarta 2012) 
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Undang-Undang no 1 Tahun 1974. 10  Persamaan yang tampak dengan 

penilitian yang akan penulis ungkap adalah tentang dasar hukum yang 

digunakan. Penelitian ini nantinya yang akan ditonjolkan adalah pendapat 

yang bersumber dari pelaku secara langsung dan tokoh msyarakat. Selain itu 

skripsi ini juga akan membahas hak keperdataan anak sebagai akibat dari 

praktek kawin hamil. Dimana belum ada suatu skripsi atau tulisan yang 

membahas tentang hal itu. Sehingga dengan meneliti tokoh dan pelakunya 

maka keputusan ataupun suatu pandangan yang akan dianalisis nantinya bisa 

secara bijak dan tidak memandang sebelah mata. 

Skripsi Umi Salwati STAIN Ponorogo Tahun 2012 yang berjudul 

“Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap “Kawin Tutup” Untuk Wanita 

Hamil”. Kawin tutup yaitu perkawinan yang pada saaat dilangsungkan akad 

nikah mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil akibat perzinaan dengan 

orang lain sebelumnya. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena 

pernikahan yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan sedang hamil. 

Kejadian tersebut karena adanya pergaulan bebas, berupa maraknya perzinaan 

(free-sex) dikalangan muda-mudi karena mereka berfikir pragmatis dan 

toleran.11 

Dalam penjelasan skripsi itu ada sedikit persamaan pemikiran yaitu 

terletak pada sebab-sebab terjadinya suatu kawin hamil itu meskipun disana 

dituliskan dengan istilah kawin tutup. Akan tetapi ada perbedaan yang akan 

                                                             
10Muh. Nur Syifa,” Kawin Hamil Dan Implikasinya Di KUA Kecamatan Imogiri Bantul 

Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam” ( Skripsi, UIN, Jogjakarta 2008) 
11 Umi salwati ,” Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap “KAWIN TUTUP” Untuk 

Wanita Hamil,”( Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012) 
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peneliti lakukan, pada skripsi tersebut dituliskan banyak mengenai hukum 

tentang kawin hamil atau kawin tutup. Sedangkan pada skripsi ini akan 

difokuskan itu pandangan para pelaku kawin hamil dan tokoh masyarakat 

mengenai kawin hamil dan zina. Serta hak keperdatan anak akibat kawin 

hamil di Desa tersebut. 

Skripsi dari Tri Harni STAIN Ponorogo tahun 2010 dengan judul 

Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan 

Menurut KHI. Dalam skripsi tersebut penulis mencoba menganalisis 

bagaimana penyelesaian kasus kawin hamil di luar nikah yang terjadi pada 

masyarakat desa Mangkujayan. Penulis akan meneliti bagaimana 

penyelesaian kasus kawin hamil di luar nikah yang terjadi di desa 

Mangkujayan, apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam apa 

belum? Dan peneliti disini mengangkat masalah Penyelesaian Kasus Kawin 

Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam.12 

Terdapat persamaan dari skripsi diatas dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu terletak pada objek kajian yang akan digali. Perbedaan skripsi 

tersebut dengan skripsi yang akan dibahas nantinya adalah skripsi diatas 

membahas tentang penyelesaian dari kawin hamil, kalau penelitian yang akan 

penulis lakukan lebih menonjolkan pemahaman masyarakat dan pelaku kawin 

tutup dan dampak yang terjadi di masyarakat. 

                                                             
12Tri Harni ,”Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan 

Menurut KHI,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010) 
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Dalam sebuah blok di internet yang dipostkan oleh Anisa Kusuma 

Wahdati disitu juga dijelaskan mengenai kawin hamil dengan bahasa nikah 

hamil. Didalam blok itu membahas mengenai hukum, status anak, dan 

dampak yang akan ditimbulkan. Dalam bahasan mengenai hukum disebutkan 

mengenai tujuan pendekatan kompromistis ini, sebagaimana dikatakan Yahya 

Harahap, agar ketentuan Hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup 

masyarakat. Sehingga sangat mutlak diperlukan memadukan nilai Hukum 

Islam  dan Hukum Adat. Sehingga nilai-nilai normatif ditinjau dari segi 

filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan maupun modernisasi 

dan paham globalisasi sangat relevan untuk membina keutuhan, 

keseimbangan, kerukunan, serta ketertiban kehidupan manusia pada 

umumnya. Namun nilai ideal itu harus dikonfirmasikan dan dibuktikan 

dengan tinjauan Yuridis dan tinjauan empirik – rasional.13 

Dilihat dari segi persamaanya itu terletak pada tinjuan umum dari kawin 

hamil itu. Tetapi sekali lagi penulis tegaskan tidak hanya meninjau dari segi 

sosiologis maupun filosofis. Pemahaman tokoh masyarakat dan para pelaku 

mengenai kawin hamil atau tutup dan hak keperdataan anak akibat kawin 

tutup tersebut. 

Pada intinya dari seluruh penelitian-penelitian terdahulu itu tidak 

kesamaan baik dari segi materi maupun objek penelitian yang sama. 

Meskipun ada subjek penelitian yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda 

tentu saja memberikan suatu suguhan pemahaman yang berbeda. 

                                                             
13Anisa Kusuma Wahdati ,” Hukum Nikah dalam Keadaan Hamil,” http//Hukum Nikah 

Hamil,(diakses pada tanggal 03 -  05 -  2013, jam14 :32) 
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F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek 

penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

kami harapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian lapangan (field 

study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, 

lembaga, dan masyarakat. 14  Kami akan terjun secara langsung mencari 

suatu pasangan yang  mempunyai anak diluar nikah atau hasil 

berhubungan badan sebelum menikah yang menjadi sumber utama. 

Diperuntukan agar mendapat keterangan yang akurat tentang sejauh mana 

pemahaman mereka tentang implikasi dari lahirnya anak diluar nikah. 

Serta pandangan masyarakat sekaligus keluarga pelaku tentang hak 

keperdataan anak diluar nikah. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang akan kami gunakan adalah sumber data primer 

dan sekunder. 

a) Sumber data Primer yang peneliti gunakan adalah wawancara langsung 

kepada Pelaku Kawin tutup dan tokoh masyarakat di desa Sraten kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo. 

                                                             
14 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : 

Bumi Aksara :2004) 
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b) Sumber data sekunder adalah masyarakat sekitar, buku-buku 

pendukung lain, hasil penelitan yang telah ada, artikel di internet, dan 

lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulkan Data 

Kami menggunakan teknik wawancara dengan tanya jawab 

langsung dengan pelaku kawin hamil tutup yaitu dengan inisial AR, HS, 

KB, BM dan SK, tokoh agama yaitu Bapak Sumanto (Modin Desa 

Sraten) dan Wahyudin  (Ta'mir Masjid Jami’ Gading ) serta pejabat Desa 

Sraten yaitu Bapak Edi Wiyono (Kades Sraten) dan Zainul Rifai (Kaur 

Pemerintahan Desa Sraten). 

Wawancara kami lakukan dengan cara semistruktur untuk 

menghindari konotasi buruk dari pelaku maupun obyek wawancara kami 

yang lain. Selain itu agar terkesan santai dan tidak telalu kaku tapi tetap 

fokus pada masalah seputar hak keperdataan anak luar nikah. 

Selain itu kami menggunakan data dokumenter yang akan 

diperoleh dari pejabat Desa setempat, blog  yang ada diinternet. Dan juga 

observasi, observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

datang dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

obyek yang diteliti. 15  Kami akan mengamati tingkah laku, pergaulan 

sehari-hari, serta melakukan pengamatan kepada tetangga sekitar. 

Background dari keluarga pelaku itu juga tidak akan luput dari 

pengamatan yang akan kami lakukan. 

                                                             
15  Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah ( Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu, 1999) 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan gambaran 

secara garis besar mengenai materi yang akan dibahas. Yaitu sebagai berikut : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Menjelaskan  secara  umum  mengenai  latar  belakang  masalah,  

rumusan masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian, dan sitematika 

penulisan. 

2. BAB II : Kawin Tutup dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah 

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang  pengertian dan problematika 

hak keperdataan anak luar nikah menurut KHI.  

3. BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Hasil Penelitian Di 

Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. 

Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian obyek penulis dalam 

memperoleh sumber-sumber informasi. Yaitu yang pertama tentang jenis 

penilitian meliputi letak geografis Di Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo. yang akan diteliti, keadaan sosisal masyarakat, dan pergaulan 

remaja di Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.. Yang ke dua 

tentang sumber data, kami akan menerangkan tentang data-data yang 

akan kami ambil dalam penelitian ini. Yang ketiga tentang metode 

pengumpulan data, kami akan menjelaskan tentang teknik yang akan 

kami gunakan dalam pendekatan terhadap pelaku kawin hamil, tokoh 

masyarakat maupun pejabat Desa Sraten. Yang ke empat observasi, kami 

menerangkan tentang pergaulan masyarakat Desa Sraten. 
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4. BAB IV : Analisa Persepsi Pelaku Kawin Tutup Dan Tokoh Masyarakat 

Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah (Studi Implementasi Pasal 

186 KHI Di Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo) 

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang kami 

peroleh dari lapangan. Hal itu anatara lain tentang persepsi pelaku kawin 

hamil dan tokoh masyarakat terhadap hak keperdataan anak luar nikah di 

Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. 

5. BAB V : Penutup 

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran 

yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, Guna 

untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakiri dengan 

penutup. 
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BAB II 

KAWIN TUTUP DAN HAK KEPERDATAAN ANAK 

LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Kawin Tutup 

Pengertian kawin tutup secara bahasa merupakan dari dua kata terpisah 

yaitu kawin dan tutup yang keduanya mempunyai makna yang 

berbeda.Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata 

nikah, 16 sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

Kawin/Nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.17 

Disebutkan dalam redaksi lain, yaitu pada Undang-Undang Perkawinan 

bahwa perkawinan adalah 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.18 

Sedangkan Tutup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah benda yg menjadi alat untuk membatasi suatu tempat sehingga tidak 

terlihat isinya, tidak dapat dilewati, terjaga keamanannya.19 Sedangkan dalam 

pemahaman masyarakat desa sraten kawin tutup adalah perkawinan yang 

dilaksanakan setelah seorang wanita hamil sebelum menikah dan pria yang 

                                                             
16 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : 

Djambatan, 1992), 741. 
17 Devinisi kawin/nikah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI 

Digital.com (diakses pada 29 Mei 2015, jam 15.20). 
18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
19 Devinisi tutup, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital.com 

(diakses pada 29 Mei 2015, jam 15.22). 
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menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya. Secara pengertian kawin 

tutup dengan kawin hamil adalah hampir sama dalam objeknya yaitu 

pernikahan setelah hamil, namun yang membedakan adalah subjeknya atau 

para pelaku nya. 

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik pengertian nikah tutupatau 

kawin tutup berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam 

keadaan hamil sebelum adanya ijab qobul.Secara otomatis salah satuorang 

yang melakukan kawin tutup itu telah melakukan perbutan zina. 

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, 

penyelesaiaanya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat 

(Pasal 53).Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal 

ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam 

pertunangan.Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan 

untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam 

kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. 

Sedangkan pandangan ulama’ fiqh Dalam kasus wanita hamil yang 

akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada tiga 

pendapat yaitu: 

1. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang zina tidak diperbolehkan nikah 

kecuali setelah menyelesaikan iddahnya. Kalau ia hamil, maka ia baru 

diperbolehkan nikah setelah melahirkan anaknya. Dalam hal ini, Imam Malik 

memang punya pandangan yang sangat keras. 

2. Yang lebih ringan adalah pendapat Imam Syafi'i, ia berpendapat 
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diperbolehkannya nikah dengan wanita yang zina, walau ia dalam keadaan 

hamil. Demikian juga menurut Hanafiyah, hanya saja, menurut madzhab ini, 

sang suami tidak diperbolehkan mengumpuli istrinya hingga ia melahirkan 

anaknya.  

Perbedaan madzhab-madzhab ini, jika sang suami bukan lelaki yang 

berbuat zina kepada wanita tersebut. Apabila sang suami adalah orang yang 

berbuat zina kepada sang wanita, maka semuanya sepakat memperbolehkan 

pernikahan tersebut baik wanitanya hamil atau tidak. 

Dengan demikian, kawin tutup menurut hukum perkawinan di 

Indonesia belum begitu jelas diatur baik dari Undang-undang Perkawinan, 

KHI, dan KUHPerdata.Hanya saja selama ini masyarakat masih memahami 

kawin tutup adalah kawin hamil. 

B. Pengertian Hak Keperdataan Anak  

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud anak sah 

tertera pada Pasal 99, berbunyi: 

Anak yang sah adalah : 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut. 20 

Bahwasanya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan 

yang sah itu adalah anak sah. Sekalipun usia kandungan bukan menjadi 

                                                             
20 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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pijakan atau dasar atas sahnya anak, tetapi dari kelahiran anak itu suami 

dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri sahnya dengan li’an. Dalam 

KHI Pasal 101, menyebutkan: 

“Seorang  suami  yang  mengingkari  sahnya  anak,  sedang  isteri  tidak  

menyangkalnya,  dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.” 21 

Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atas kelahiran anaknya suami 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 180 hari setelah 

kelahiran anak atau 360 hari setelah putusnya perkawinan dari suami istri 

tersebut. Sesuai KHI Pasal 102, menyatakan: 

(1)  Suami  yang  akan  mengingkari  seorang  anak  yang  lahir  dari  

isterinya,  mengajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Agama  dalam  

jangka  waktu  180  hari sesudah  hari  lahirnya  atau  360  hari 

sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui 

bahwa istrinya melahirkan anak dan  berada  di  tempat  yang  

memungkinkan  dia  mengajukan  perkaranya  kepada  Pengadilan 

Agama.  

(2)  Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak 

dapat diterima.22 

Selanjutnya berkaitan dengan status hukum anak diluar nikah 

sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, 

                                                             
21Ibid 
22Ibid 
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yang menyebutkan bahwa,  “anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”23 

Menurut KHI anak yang lahir diluar perkawinan, dalam arti 

perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun Negara. Ketika 

seorang wanita itu akan melangsungkan akad nikah tetapi telah memiliki 

anak dengan tanpa adanya suami, maka wanita itu tidak dimasukan dalam 

kategori janda. Dan suami yang menikahi wanita yang mempunyai anak 

tanpa bapak itu tidak mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut.Dan 

anak yang seperti itu menurut KHI dinasabkan dengan ibu dan keluarga 

ibunya tanpa terkecuali ataupun dengan syarat sekalipun. 

Semakna  dengan  ketentuan  tersebut,  Pasal  186  Kompilasi  

Hukum  Islam menyatakan :  

“Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  

saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.24Dalam 

Pasal ini juga sangat jelas menyebutkan hanya dapat saling mewarisi 

dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa melibatkan status ayah yang 

menikahi ibu daripada anak itu. 

Hak yang harus didapatkan seorang anak ialah masalah 

pemeliharaan anak yang diwajibkan atas orang tua khususnya bapak 

terhadap anak  itu diatur dalam Pasal 104, berbunyi: 

(1)   Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada  

ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya 

                                                             
23 Ibid. 
24Ibid. 
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penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi 

nafkah kepada ayahnya atau walinya. 

(2)  Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat 

dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan 

persetujuan ayah dan ibunya. 25 

Pasal tersebut sudah sangat jelas mengenai kewajiban orang tua 

terhadap anak.Namun didalam KHI tidak disebutkan kriteria bapak yang 

bagaimana atau yang seperti apa.Terlepas dari ketentuan-ketentuan fiqih 

yang menjadi dasar dalam perumusan KHI, ada sumber hukum nasionalis 

yang menjadi rujukan dalam perumusanya yaitu KUHPerdata dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.Artinya KHI sebagai Inpres yang 

secara hierarki perundang-undangan dibawah Undang-Undang juga harus 

sinergi dengan Undang-Undang yang ada diatasnya. 

Dari ketentuan di atas, maka penulis berpendapat bahwa anak yang 

dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah memiliki hubungan 

keperdataan dengan kedua orang tuanya selama dapat dibuktikan dengan 

peralatan kedokteran seperti perintah MK dalam putusanya dan kedua 

orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik 

mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala 

perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan serta segala hak-hak 

anak dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, 

                                                             
25Ibid 
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seperti hak nasab, hak waris-mewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain-

lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. 

2. Hak Keperdataan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

(Undang-Undang Perkawinan) 

 

Menurut Undang-Undang Perkawinan tentang anak disebutkan 

dalam Pasal 42, berbunyi: 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.” 26  Keturunan yang sah didasarkan atas adanya 

perkawinan  yang sah, dalam  arti  bahwa  yang  satu  adalah  keturunan  

yang  lain  berdasarkan kelahiran  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  

yang  sah,  anak-anak yang demikian disebut anak sah.27 

Dilihat dari segi unsur materiil yang ada dalam ketentuan diatas 

bahwa anak yang sah adalah : 

1. Anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan, orang tua dari 

anak sah juga harus dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pula. 

2. Dan kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah, 

kelahiran anak itu harus dari orang tua yang terikat hubungan 

perkawinan. 

3. Dengan demikian anak yang sah itu harus dengan jelas diketahui 

bapak dan ibunya yang telah resmi secara hukum terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah, jadi keterikatan hubungan perkwinan orang tua 

                                                             
26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 
27 J.  Satrio,  Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-undang. 

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 
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it menjadi tolak ukur anak itu dianggap sah atau tidak menurut hukum 

perkawinan di Indonesia. 

Selain anak sah seperti yang dipaparkan diatas, begitu juga 

sebaliknya.Keturunan  yang  tidak  sah  adalah keturunan yang  tidak 

didasarkan atas  suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang 

demikian ini adalah anak luar kawin. Sehingga membawa  konsekuensi 

dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.28 Seperti amanat Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1, 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”29 

Pasalnya KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak 

sah atau anak luar kawin. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa: 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”.30 

Disisi lain, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang 

waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang 

anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai 

kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.31 

                                                             
28Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Penerbit  

Alumni, 1989), 100-101. 
29Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
30 Ibid 
31Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum 

adat, dan Hukum, (Agama, Erlangga, Jakarta, 2003) 133. 
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Dalam Pasal 250 KUHPerdata dinyatakan juga bahwa, “Anak yang 

dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami 

sebagai ayahnya”.32 Maksudnya anak yang lahir atau dibesarkan selama 

perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya 

yang terikat dalam perkawinan.33 

3. Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 

Kondisi tentang kedudukan anak diluar perkawinan yang resmi dan 

dicatatkan ini menuai kontroversi.Baik dari segi status maupun hak-hak 

keperdataanya dimata hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada hari 

Jumat tanggal 17 Februari 2012 telah mengabulkan sebagian permohonan 

pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

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

karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah 

Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

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

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana 

Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali 

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

Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu 

ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut 

                                                             
32 Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Nusantara 

Publisher, 2009) 25. 
33 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan  
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lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin 

Moerdiono.34 

Duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah 

sebagai berikut : 

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

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

1 Tahun 1974. 

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

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

peraturan perundang-undangan yang berlaku” , bahwa Pasal tersebut 

telah merugikan hak-hak konstitusonal pemohon sebagai warga negara 

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

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

sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa ada diskriminatif. 

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

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dianggap telah 

merugikan hak-hak konstitusional pemohon. 

4. Adapun alasan untuk pengujian materi terhadap Pasal tersebut adalah 

:35 

a. Hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebgaimana yang dijamin olah Pasal 28B ayat 

                                                             
34 http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-

nikah/html, diakses 1 Mei 2015, Pukul 00.39 WIB. 
35Putusan Mahkamah Konstitusi, 4-9. 

http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-nikah/html
http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-nikah/html
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(1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1). Sehingga pemohon dan anaknya 

memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas 

pernikahan dan status hukum anaknya. 

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

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

hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum 

terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang 

ditempuhnya berbeda dan anak yang dihasilkan dari pernikahan 

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

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

hak mereka. 

  Setelah melalui pertimbangan tertentu dan berdasarkan pada 

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

asas dan prinsip-prinsip perkawinan menyatakan : 

“....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu 

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, 

suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.36 

 

Dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang 

menentukan sahnya perkawinan.Adapun faktor yang menentukan sahnya 

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

masing mempelai.Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui 

                                                             
36Ibid 33. 



28 
 

 

peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif,37 dan hal 

itu tidak bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jika memang Pasal 

tersebut dianggap membatasi hak-hak konstitusi dari pemohon maka hal itu 

dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. 38 Sehingga MK menolak permohonan judicial review dari 

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

dengan konstitusi. 

Sedangkan mengenai hak anak yang tercantum dalam pasal 43  

perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa 

baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan 

perkembangan teknologi yang mnyebebkan terjadinya pembuahan. Oleh 

karena itu tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari 

suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki 

hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.Juga tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu MK mengabulkan Permohonan judicial review  

terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974. 

                                                             
37Ibid., 
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Adapun isi putusan MK adalah “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”.39 

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

“Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

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

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan”.40 

Disisi lain dalam KUHPerdata Pasal 252 menyebutkan bahwa, 

“Seorang bapak tidak bisa mengingkari anak sahnya, hanya bila dia dapat 

membuktikan sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari 

sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin 

berhubungan jasmaniyah dengan istrinya, baik dalam keadaan terpisah 

maupun dalam keadaan yang kebetulan saja.Dengan menunjuk kealamiah 

jasmaninya, suami tidak boleh mengingkari anak itu sebagai anaknya.”41 

Seorang suami  harus dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus 

dan seratus delapan puluh yaitu empat ratus delapan puluh hari atau satu 

setangah (1,5) Tahun sebelum anak itu lahir suami tersebut tidak 

                                                             
39Putusan Mahkamah Konstitusi, 37. 
40 L.J Van Apeldoorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht dalam bahasa 

Indonesia,Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1954), 23. 
41Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 25. 
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memungkinkan untuk melakukan hubungan jasmani, baik dalam keadaan 

berpisah atau bersama. 

Selanjutnya dalam Pasal 253 disebutkan pula, 

“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anaknya atas dasar 

perzinaan, kecuali kelahiran anak dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, 

dia harus diperankan dalam bukti yang sempurna, bahwa dia bukan anak 

itu.” 42  Seorang suami juga tidak dapat mengingkari keabsahan anak 

tersebut atas dasar tuduhan perzinaan, kecuali kelahiran anak tersebut 

dirahasiakan. Selain itu permasalahan ini juga harus dibuktikan dalam 

bukti yang sempurna. Bukti yang sempurna menurut KUHPerdata itu ialah 

sesuai dengan Pasal 1925 “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, 

merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah 

memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang 

diberi kuasa khusus untuk itu.”43 

Selaras dengan KUHPerdata diatas dalam Undang-Undang 

Perkawinan disebutkan dalam Pasal 44, bahwa: 

(1)  Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 

isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 

berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. 

(2)  Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 

permintaan pihak yang berkepentingan.44 

                                                             
42Ibid. 
43Ibid, 160. 
44Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
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Kesimpulan sederhananya, sebelum menuntut hak-hak keperdataan 

atas anak kepada suami/mantan suami maka status dari anak tersebut 

haruslah jelas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Agar tidak 

terjadi kesimpangsiuran atas status dan hak-hak yang harusnya diperoleh 

oleh anak tersebut.  

Adapun yang menyangkut kewajiban dan hak anak sebagai 

dampak dari penetapan status hukum pada anak dijelaskan dalam Pasal 45 

Undang-Undang Perkawinan, bahwa : 

(1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

(2)  Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.45 

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara anak-anak 

mereka, artinya wajib bagi kedua orang tua memenuhi segala kebutuhan 

anak-anak mereka baik kebutuhan primer maupun skunder.Kedua orang 

tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anak mereka dalam arti 

sempit orang tua harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh yang baik 

bagi anak-anak mereka. Kalau ditarik dalam arti yang luas  kedua orang 

tua harus memberikan pendidikan formal sesuai dengan anjuran 

pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Dan menjadi konsekuensi logis 

kedua orang tua juga harus memenuhi segala kebutuhan dalam waktu 

                                                             
45Ibid 
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pendidikan sehingga lulus.Hal itu bisa dijadikan sebuah standarisasi untuk 

memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak.Baik kedua orang tua dalam 

keadaan bersama-sama ataupn dalam keadaan sudah bercerai. 

Tidak terlepas dari hak, seorang anak juga berkewajiban untuk 

menghormati orang tua dan menaati perintah orang tua selama itu tidak 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai timbal balik 

atau balas budi seorang anak kepada kedua orang tua, seorang anak juga 

berkewajiban untuk memelihara menurut kadar kemampuan 

perekonomianya. Sesuai penyataan Undang-Undang Perkawinan dalam 

Pasal 46, berbunyi: 

(1)   Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 

yang baik. 

(2)   Jika anak telah dewasa, iawajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, 

bila mereka itu memerlukan bantuannya.46 

Menurut Undang-Undang Perkawinan hak keperdataan anak pada 

prisipnya tidak terlepas dari kekuasaan orang tua terhadap anak. Seperti 

yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan  

 Pasal 47 

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
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(2)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

didalam dan diluar Pengadilan.47 

Semua harta kekayaan yang dimiliki anak yang belum mencapai 

usia 18 tahun atau yang belum pernah menikah adalah mutlak dikuasai 

oleh orang tua. Tetapi ada redaksi yang menyebutkan selama mereka 

(orang tua) tidak dicabut dari kekusaanya. Menurut KUHPerdata orang tua 

itu dapat dipecat atau dicabut kekuasaanya sesuai Pasal 319a, 

menyebutkan 

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan 

dari kekusaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap 

seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas 

tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu 

memenuhi kewajibanya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya 

dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini 

berdasarkan hal lain. 

Bila hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-

masing dan orng tua, sejauh sebelum kehilangan kekuasaan orang tua, 

boleh dipecat dan kekusaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun 

seorang anak atau lebih.”48 Orang tua juga harus bertanggung jawab atas 

segala perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa baik dalam maupun 

luar pengadilan. 

                                                             
47Ibid 
48Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 31-32. 
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Selaras dengan KUHPerdata dalam Undang-Undang Perkawinan 

juga dijelaskan dalam Pasal 49 tentang pencabutan kekuasan orang tua 

terhadap anak. Pasal 49, bunyinya:  

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. la berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut.49 

Menurut Pasal 49 tertulis diatas, bahwa orang tua dapat dicabut 

haknya sebagai orang tua apabila terpenuhinya salah satu atau kedua unsur  

tersebut dalam ayat pertama. Dalam ayat selanjutnya meskipun orang tua 

telah dicabut kekuasaanya dalam hal hak sebagai orang tua, tetapi orang 

tua tersebut masih mempunyai kewajiban untuk member biaya 

pemeliharaan atas anak tersebut. 

 Pasal 48 

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 

menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 

                                                             
49Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 
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berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”50 

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa orang tua tidak diperkenankan 

untuk menjual atau menggadaikan barang yang dimiliki anak yang belum 

dewasa atau belum menikah kecuali untuk kepentingan anak tersebut. 

Misalnya untuk  kebutuhan sekolah, atau dalam keadaan tertentu yang 

berkaitan dengan anak tersebut. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan orang tua pada 

prinsipnya meliputi : 

a.  Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak. 

b.  Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.51 

Dan tidak pernah terlepas timbal balik atas orang tua terhadap anak 

dan juga kewajiban anak terhadap orang tua. 

4. Teori Sosial Engineering 

 Rekayasa Hukum mempunyai fungsi utama dalam melakukan kontrol 

sosial: Hukum adalah suatu bentuk khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan 

melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, serta diterapkan 

dalam konteks dan proses hukum serta administrasi.52 

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai 

sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Keadilan 

bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan.Ia 

                                                             
50Ibid 
51 Sudarsono,  Hukum  Kekeluargaan  Nasional (Jakarta: Rineka  Cipta, 1991) 23. 

 52Friedman, Walter. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema 

Keadilan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994. H. 61 
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merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan 

penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan 

keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui 

berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada 

konsep “kepentingan”.Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan 

ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan 

menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan 

tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses 

peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang 

berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan 

batas-batas yang diakui dan ditetapkan.53 

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial 

bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong 

kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu 

mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari 

kepentingan-kepentingan itu.Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya.Hukum 

memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

dan mengembangan peradaban.Pound mengakui adanya tumpang tindih dari 

berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau 

personal dengan kepentingan public atau sosial.Semua itu diamankan melalui 

dan ditetapkan dengan status “hak hukum”. 
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Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik 

beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of 

social engineering” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau 

merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound 

lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus 

dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:54 

1.      Kepentingan Umum (Public Interest) 

a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum 

b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. 

2.      Kepentingan Masyarakat (Social Interest) 

a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban 

b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial 

c. Pencegahan kemerosotan akhlak 

d. Pencegahan pelanggaran hak 

e. Kesejahteraan sosial. 

3.      Kepentingan Pribadi (Private Interest) 

a. Kepentingan individu 

b. Kepentingan keluarga 

c. Kepentingan hak milik. 

Ilmu hukum termasuk kedalam ilmu pengetahuan kemasyarakatan 

yang khusus mempelajari mengenai tingkah laku manusia dalam 

hubungannya dengan kaidah-kaidah hidupnya terutama yang berlaku pada 

masa kini (hukum positif). 

                                                             
 54 Ibid  



38 
 

 

5. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum 

Sedangkan Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa 

yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan 

merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan 

Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang 

memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman 

yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.55 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang 

memiliki kesadaran tersebut. Hukum itu sebuah Fenomena sosial yang  

merupakan instrumen dan pengendali terhadap masyarakat umum. Didalam 

masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat 

perlu akan kehadiran institusi sebagai alat pemahaman kesadaran hukum. 

Sedangkan kepatuhan hukumadalah suka menurut, taat pada perintah 

serta sifat ta’at pada aturan.56Pada dasarnya kepatuhan hukum itu tidak bisa 

lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik 

adalahkepatuhan terhadap hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik 

adalah ketidaktaatan.Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai 

sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.57 

                                                             
55 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta : Pustaka 

Sinar Harapan, 2003), 150. 
56 Devinisi kawin/nikah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI 

Digital.com (diakses pada 10 November2014 09.00). 
57Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung :Citra aditya Bakti, 1991), 358. 
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Faktanya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan 

sosial yang ada dalam masyarakat, ketaatan hukum merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi 

dan memerlukan lembaga perdilan untuk menghakimi pelaku pelanggaran, 

tidak demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan social apabila tidak 

dilaksanakan maka sanksi yang berlaku adalah sanksi sosial oleh masyarakat. 

Tidak perlu adanya lembaga peradilan resmi dari pemerintah. 

Ada tiga jenis ketaatan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana 

masyarakat itu patuh dantaat terhadap hukum. Yaitu: 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, 

karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intristik yang dianutnya.58 

Sebagai bentuk tanggungjawab moral masyarakat secara individu 

untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa kewajiban itu 

merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral kita dapat 

melanggar hukum.Disisi lainaturan itu sendiri yang bertentangan degan nilai-

                                                             
58 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), (Jakarta: Kencana,2009), 342. 
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nilai agama dalam masyarakat, sehingga pelanggar memang seperti 

dilindungi oleh aturan itu sekalipun itu bertentangan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL 

PENELITIAN DI DESA SRATEN  

KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO 

 

A. Letak Geografis Desa Sraten Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 

Kantor Desa Sraten  terletak di Jalan Raya Sraten Jenangan Tlp. (0351) 

473410 Kode Pos 63492. Dengan Luas Desa 120 H dan dengan jumlah 

penduduk Per Maret 2015 total 1229 Jiwa meliputi laki – laki 670 dan 

perempuan 559. Terbagi dalam 12 Rukun Tangga (RT),  03 Rukun Warga 

(RW), dan 03 Dusun. Jumlah rumah secara keseluruhan total 700 rumah.59 

Letak desa Sraten berada ditengah – tengah antar desa. Dengan batas 

sebagai berikut : 

Utara : Desa Kradinan Kab. Madiun 

Timur : Desa Semanding 

Selatan : Desa Jenangan 

Barat : Desa Sedah60 

B. Agama Masyarakat Desa Sraten 

a) Islam : Laki – laki : 670 Orang 

Perempuan : 559 Orang 

Jumlah : 1229 Orang61 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Desa Sraten 

notabenya memeluk Agama Islam. Meskipun demikian untuk mengetahui 

                                                             
59Buku daftar Isian Potensi Desa Sraten 
60 Ibid 
61 Ibid 
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tingkat pengetahuan peneliti tambahkan jenjang pendidikan yang ditempuh 

lapisan masyarakat Desa Sraten.  

C. Jenjang Pendidikan Masyarakat  

1. Tamat  SMP  :   Laki – Laki   :  28 Orang 

  Perempuan :  31 Orang 

2. Tamat SMA / Sederajat :  Laki – Laki :  156 Orang 

  Perempuan  :  140 Orang 

3. Tamat D1 :  Laki – Laki :  07 Orang 

  Perempuan  : 13Orang 

4. Tamat D2 :  Laki – Laki :  0 Orang 

  Perempuan  :  0 Orang 

5.  Tamat D3 :  Laki – Laki :  04 Orang 

  Perempuan  :  06 Orang 

6. Tamat S1 :  Laki – Laki :  17 Orang 

  Perempuan  :  14 Orang 

7. Tamat S2 :  Laki – Laki :  02 Orang 

  Perempuan  :  03 Orang 

8. Tamat S3  :  Laki – Laki :  01 Orang 

  Perempuan  :  0 Orang 

9. Tamat SLBB/ Tuna Wicara :  Laki – Laki :  0 Orang 

  Perempuan  :  0 Orang 

10. Tamat SLBB/ Tuna Daksa :  Laki – Laki :  0  Orang 

  Perempuan  :  0  Orang62 
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D. KAWIN TUTUP DI DESA SRATEN  

Masalah perkawinan telah diatur secara baik di dalam agama maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam UU 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya di dalam 

masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya 

melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga 

terjadi kehamilan di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah kini semakin 

menggejala di kalangan remaja Indonesia khususnya remaja di Desa sraten. 

Disisi lain kawin yang lebih merugikan dan membuat kita miris adalah 

perkawinan tutup atau pihak yang menghamili dari wanita yang hamil 

tersebut tidak mau bertanggung jawab. Hal ini merupakan penyimpangan 

yang begitu berat, baik dalam pandangan agama maupun aturan yang berlaku 

di Indonesia. 

Peneliti menemukan ada 9 kasus kawin dalam keadaan hamil dan 7 

diantaranya melaksanakan kawin tutup yang sudah menjadi rahasia umum 

bagi masyarakat Desa Sraten. Namun masalah kawin tutup ini merupakan aib 

keluarga dan berkaitan dengan privasi seseorang, peneliti tidak bisa 

mewawancarai ke 7 pelaku kawin tutup. Karena ada 2 pelaku kawin tutup 

yang menolak untuk diwawancarai. Peneliti mencari data ke Kantor Desa dan 

berhasil menemui Bapak Modin Desa,. 

Berikut peneliti paparkan pemahaman tokoh masyarakat dan pelaku 

kawin tutup serta dampak  dari praktek kawin tutup di Desa Sraten. 
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1. Pemahaman Pelaku Kawin Tutup Dan Tokoh Masyarakat Terhadap 

Ketentuan Kawin Tutup 

 

a. Pemahaman Pelaku Kawin Tutup 

 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pelaku kawin tutup 

sebagai penyeimbang dari pemahaman tokoh masyarakat dan agar 

lebih obyektif. Untuk nama dari pelaku kawin tutup sengaja 

disamarkan oleh peneliti untuk menjaga keprivasian dari pelaku kawin 

tutup. Karena menyandang status pelaku kawin tutup itu suatu beban 

mental dihadapan masyarakat umum. Dari pelaku kawin tutup yang 

berinisial AR itu memberikan penjelasan bahwa : 

“Menurutku mengenai kawin tutup itu gak boleh. Karena itu 

jelas melanggar hukum di Indonesia dan agama.”63 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari pelaku kawin tutup 

itu sendiri sebenarnya mengakui perbuatannya itu tidak benar menurut 

syari’at Islam dan perundang-undangan yang ada. 

Peneliti terus melanjutkan dengan mewawancarai pelaku kawin 

tutup yang berinisial HS, bahwa : 

“Kawin tutup itu sebenarnya tidak boleh walaupun proses 

kawin secara sah menurut hukum Negara. Karena kawin pada 

saat hamil itu hanya memberikan status pada anak saja, jadi 

kalau akibat dari kawin tutup ini sangat panjang mas.”64 

 

Melihat jawaban dari saudari HS peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa saudari HS ini sebenarnya dia menyadari bahwa akibat dari 

kawin tutup adalah sangat banyak dan secara hukum juga tidak sah. 
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Wawancara peneliti lanjutkan masih kepada pelaku kawin 

tutup, yaitu berinisial KB, bahwa : 

 “Kawin tutup itu kan menikah dalam posisi hamil dengan 

laki-laki lain terus menikah dengan laki-laki yang bukan 

menghmili tadi. Kawin tutup secara pastinya saya kurang 

paham jelasnya. Tapi setahu saya perbuatan itu salah. Itu saja 

yang saya ketahui.”65 

 

Kesimpulan peneliti dari jawaban diatas adalah pelaku kawin 

tutup sebenanya sadar betul bahwa penyebab dari kawin tutup itu 

perzinaan. Maka dari itu pelaku kawin tutup sendiri memberikan 

jawaban bahwa kawin tutup itu tidak boleh dan salah. Artinya nilai-

nilai sosial dalam masyarakat mengenai kawin tutup itu buruk dan 

kejadian itu merupakan suatu aib keluarga yang harus ditanggung.  

 

Wawancara peneliti lakukan masih kepada pelaku kawin tutup 

yang berinisial BM, bahwa : 

“Kawin tutup, Mungkin Hamil duluan begitu trus kawin 

dengan laki-laki lain gitu. Setahu saya itu tidak boleh karena 

belum ada ikatan resmi dari agama maupun negara tetapi 

sudah hamil duluan. Mau gima lagi mas, dulu saya haml 

duluan dan pas yang mau menghamili saya itu mau 

bertanggung jawab, sama bapak saya nggak setuju mas 

karena dia belum kerja dan kata orang sini pengangguran gitu 

mas, akhirnya demi anak yang sudah saya kandung bapak 

saya mencarikan laki-laki yang mau menikahi saya mas. 66 

 

Menurut keterangan dari Saudari BM bahwa saudara BM laki-

laki yang menghamilinya dulu hendak menikahi dia namun karena 

kekhawatiran orang tua dari saudari BM karena laki-laki tersebut tidak 
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bekerja akhirnya dicarikan laki-laki lain yang lebih baik. Gejala-gejala 

sosial seperti inilah yang dikuatirkan akan menjadi sebuah tradisi pada 

masyarakat umum. 

Selanjutnya peneliti mewawancarai saudara inisial SK, 

menuturkan: 

 “wah, saya tidak tau sama sekali mas. Hamil duluan begitu 

paling. Yang saya ketahui ya tidak boleh,  soalnya karena 

zinanya itu mungkin mas. Tapi mau gimana lagi Mas jamanya 

sudah begini dan saya kasihan dia mas pacarnya lari.”67 

 

Dengan sangat sadar saudara SK juga mengungkapkan bahwa 

penyebab kawin tutup itu adalah zina, dan zina itu dilarang. Artinya 

pelaku sendiri sebenarnya mengetahui hukum perzinaan itu. Dengan 

alasan jaman dan kasihan terhadap wanita yang hamil serta yang 

menghamili tidak bertanggung jawab dia mau menjadi penutup.  

Berdasarkan paparan data dari informan diatas berkaitan 

tentang kawin tutup yang terjadi di masyarakat baik menurut tokoh 

masyarakat maupun pelaku kawin tutup, meskipun sebagian tokoh 

masyarakat menilai itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan 

moral masyarakat dan membolehkan dengan syarat. Namun pada 

intinya membolehkan, dan dari kelima pelaku yang bersedia 

memberikan keterangan itu menyatakan bahwa mereka menikah 

dengan sistem kawin tutup. 
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b. Pemahaman Tokoh Masyarakat 

 

Memang masalah kawin tutup ini sangat tidak etis ketika 

dibicarakan secara umum dan diekspos karena itu masalah pribadi. 

Tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti hal itu sudah 

menjadi rahasia umum yang menjadi buah bibir masyarakat diwilayah 

desa sraten khususnya. 

Hal ini peneliti kuatkan dengan wawancara dengan Bapak Edi 

Wiyono (Kepala Desa Sraten) yang memberikan  keterangan  bahwa : 

“Kawin hamil itu menikah sebelum nikah. Sedangkan kawin 

tutup adalah kawin daam keadaan hamil dan yang menikahi 

bukan yang menghamili. Sebenarnya bukan kewenangan saya 

untuk menjawab itu kewenangan KUA atau Mbah Modin kalau 

di Desa. Karena kewenangan saya di desa itu Cuma 

memberikan surat pelolosan dan pejabat desa juga tidak 

berani mendesak atau menanyakan masalah si calon wanita 

ini hamil atau tidak. Tapi ini saya mecoba menjawab sebagai 

Edi Wiyono secara Pribadi bukan sebagai siapa-siapa. Kalau 

kawin tutup secara syariat agama maupun perundang-

undangan di Negara saya kurang paham tapi saya melihat 

fakta di lapangan, nikah tutup itu biasanya dilangsungkan 

apabila calon perempuan ada yang hamil lalu kabur dan tidak 

bertanggung jawab untuk menikahi. Tapi ada juga yang pihak 

orang tua memang tidak setuju dengan calon pria (yang 

menghamili) jadi dicarikan pria lain (yang bukan menghamili) 

untuk menikahi anaknya yang hamil. Sekali lagi kalau saya 

pribadi kurang pas.”68 

 

Dari pendapat Bapak Edi Wiyono dapat peneliti simpulkan 

bahwasanya beliau memberikan pendapat berdasarkan Fakta penyebab 

terjadinya kawin tutup yang selama ini terjadi di Desa Sraten. Yaitu  

membagi dua (2) factor penyebab kawin tutup, pertama yang 

menghamili wanita tersebut tidak bertanggung jawab (kabur). Kedua 
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karena memang pihak orang tua si wanita yang hamil tersebut tidak 

setuju dengan calon menantu yang menghamili jadi dicarikan calon 

laki-laki lain yang mau menutup. Disisi lain Bapak Edi Wiyono 

sebenarnya juga kurang memahami aturan yang ada di Negara maupun 

Agama. Tetapi beliau menganggap bahwa hal tersebut kurang pas 

dinilai dari segi sosial.  

Wawancara peneliti lanjutkan kepada Zainul Rifa’i (Kaur 

Pemerintahan Desa Sraten), menerangkan bahwa : 

“Kawin hamil adalah akad nikah tapi yang perempuan dalam 

keadaan hamil, dengan syarat yang menghamili yang menikahi. 

Disini juga seperti itu, mereka yang menghamili sudah pasti yang 

menikahi. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kawin tutup yang 

menikahi adalah bukan yng menghamili, yang nantinya akan 

menjadi PR orang tua adalah memahami tentang hak-hak wali 

dan nasab dari anak yang dilahirkan nanti”69  

 

Berbeda dengan penjelasan dari Edi Wiyono, Bapak Zainul 

Rifa’i memberikan penjelasan bahwa hal itu sedikit akan sulit 

dipahami oleh orang tua nantinya terlebih diwilayah wali dan nasab. 

Dapat peneliti tarik kesimpulan pendapat itu disandarkan pada 

Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan 

syari’at bahwa perzinaan sebelum dilangsungkan akad nikah itu tidak 

boleh dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. 

Sedikit mendapat titik terang wawancara dengan Bapak 

Wahyudin (tokoh masyarakat/Ta’mir Masjid Jami’ Gading Desa 

Sraten),  bahwa: 
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“Kawin tutup menurut saya pribadi itu kurang pas. Soalnya apa 

kalau diamati secara mendalam itu akan berpengaruh pada 

anaknya. Anaknya itu disebut anak Lam Jaddah atau anak yang 

tidak berkakek. Didalam riyadus sholihin kalau tidak salah itu 

dijelaskan bahwa orang yang menikah dalam keadaan hamil itu 

adalah tidak boleh karena dilihat dari zinanya. Apalagi tentang 

kawin tutup yang menikahi bukan yang menghamili akan 

banyak lagi yang harus dipahami dari yang menikahi 

perempuan tersebut.  Tetapi kalau fiqih itu diterapkan ya sangat 

kaku. Tetapi kalau di dalam faktanya ya repot. Mau tidak 

diperbolehkan tetapi sudah terlanjur tetapi kalau diperbolehkan 

kok semakin menjamur.”70 

 

Menurut Bapak Wahyudin mengenai kawin tutup itu masih 

dilema. Disatu sisi Agama melarang karena melihat perzinaanya, disisi 

lain kalau tidak diperbolehkan sudah terlanjur mengandung dan 

menikah. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya secara 

syari’at perzinaan itu dilarang, tetapi menurut kaca mata sosial 

perzinaan itu sudah terjadi dan hasil dari perzinaan itu juga sudah 

terjadi artinya si wanita itu sudah mengandung. Sehingga pelarangan 

itu bisa diperbolehkan melihat fakta serta dampak yang terjadi. 

Pernyataan yang hampir sama ketika peneliti mewawancarai 

Bapak Sumanto (Modin), memberikan keterangan bahwa, 

“Kawin hamil itu menikah dalam keadaan hamil. Menurut 

Hukum di Indonesia itu boleh dengan syarat yang menikahi 

yang menghamili. Tetapi kalau yang bukan menghamilinya itu 

haram. Tapi fakta selama ini terjadi kawin hamil disini yang 

menikahi itu ada yang menghamili dan ada pula pria lain 

(tutup). Dan saya lihat seperti kejadian disini seperti itu ada 

dua macam kawin hamil. Dan masyarakat umum juga melihat 

resepsi pernikahan nya meskipun semua tidak di buat acara 

resepsi yang mewah. “71 
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Menurut pendapat di atas  kesimpulan peneliti adalah Bapak 

Sumanto selaku modin Desa Sraten memperbolehkan adanya kawin 

hamil dengan syarat yang menikahi itu yang menghamili. Pendapat itu 

didasarkan pada KHI dan beliau juga sangat yakin bahwa masyarakat 

yang umum lainya juga menyetujui dengan diterapkanya hukum 

tersebut. Namun soal kawin hamil yang ditutup beliau berpendapat 

bahwa itu hukumnya haram, namun ketika menyandarkan pada fakta 

yang ada beliau mengungkapkan bahwa dalam kacamata social 

masyarakat menerima pelaksaan kawin tutup di desa sraten.. 

 

2. Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Akibat Kawin Tutup 

 

Hak keperdataan anak akibat kawin tutup itu sangat perlu 

diperhatikan. Berikut jawaban tokoh masyarakat dan pelaku kawin tutup 

tentang hak keperdataan anak: 

a. Pemahaman Pelaku Kawin Tutup 

Berikut jawaban dari pelaku kawin tutup tentang hak 

keperdataan anak : 

Saudari AR mengatakan, bahwa: 

“Wah saya gak ngerti mas hak keperdataanya bagimana, 

apalagi setelah putusan MK, tapi saya rawat dan saya akui anak saya 

sebagai anak kandung kok mas ”72 

Pendapat yang sama diungkap oleh HS, yaitu: 
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“Hak anak Setau saya nasabnya dan waris mas,tapi kalau 

masalah putusan MK saya nggak tau mas, tetapi saya sebagai 

bapak berusaha memberi nafkah dengan baik mas”73 

 

Senada dengan pelaku yang diatas, dijawab oleh KB bahwa, 

“Saya tidak tahu apa itu hak keperdataan anak setelah putusan 

MK, yang jelas paham saya, saya wajib menafkahi sampai ia 

besar.”74 

 

Tidak jauh berbeda jawaban dari BM pelaku kawin tutup, 

“Saya tidak tahu sama sekali hak keperdataan anak setelah putusan 

MK”75 

 

Jawaban dari SK pelaku kawin tutup ini pun sama dengan pendapat 

pelaku yang lain, yaitu: 

“Saya tidak tahu sama sekali, yang saya tau bagaimana si anak 

agar mempunyai seorang bapak”76 

 

Dari hasil wawancara dengan ke 5 (lima) pelaku kawin tutup 

tentang hak keperdataan anak mereka, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa mereka (pelaku kawin tutup) tidak tahu tentang aturan terkait 

tentang hak keperdataan anak apalagi tentang hak keperdataan anak 

pasca putusan MK.  

Dari segi sosiologis sebagai dampak dari kurangnya 

pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat 

merugikan bagi remaja sendiri juga termasuk keluarganya. Sebab pada 

masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting, yaitu dari 

aspek kognitif, emosi, sosial dan seksual. Kurangnya pemahaman ini 
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akan mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan kelompok 

remaja dan keluarganya.  

b. Pemahaman Tokoh Masyarakat 

Melanjutkan pertanyaan diatas tentang kawin tutup. Peneliti 

menanyakan kepada Bapak Edi Wiyono, memberikan jawaban 

sebagai berikut: 

“Hak keperdataan anak, itu hak yang harus diperoleh anak 

dari orang tua. Kurang lebihnya mengenai waris, nafkah, 

pendidikan, dan perwalian ketika anaknya cewek. Setahu saya 

itu, kalau hak keperdataan anak akibat dari kawin hamil/tutup 

itu kenasabanya ikut ibu yang melahirkan. Jadi hak 

keperdataanya juga ikut ibu itu. Kecuali yang menikahi juga 

yang menghamili, itu tidak ada masalah. Kalau isi dari 

putusan MK yang saya tau anak hasil nikah dibawah tangan 

bisa mendapatkan hak-haknya asal bisa dibuktikan dengan 

medis”77 

 

Menurut Bapak Edi bahwa hak keperdataan anak akibat kawin 

tutup itu pada ibunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hak 

keperdataan anak akibat dari kawin tutup dapat terpenuhi baik dari ibu 

biologisnya tidak dengan bapaknya. Kalau hak keperdataan anak 

kawin tutup tidak sama dengan nikah dibawah tangan, bisa mendapat 

hak-hak apabila mempunyai hubungan biologis dengan bapaknya 

dengan dibuktikan secara medis. 

Selanjutnya kepada Bapak Zainul Rifa’i, menurut pendapat beliau: 

“Hak keperdataan anak akibat dari kawin tutup. saya setuju 

dengan Bapak Kades. Hak keperdataannya ikut kepada ibu 

yang melahirkan.”78 
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Dari pendapat Bapak Zainul peneliti menyimpulkan bahwa 

beliau sependapat dan sepakat dengan pak kades bahwa hak 

keperdataan anak dikembalikan ke ibu biologis. 

Pendapat tokoh agama di Desa Sraten Bapak Wahyudin, 

berpendapat bahwa: 

“Hak keperdataan anak akibat kawin hamil maupun dalam 

konteks kawin tutup, setahu saya nasab anaknya itu kepada 

ibunya. Soalnya anaknya itu disebut anak lam jaddah tadi. 

Tetapi kalau hukum yang ada di Indonesia saya tidak tahu. 

Kecuali bisa dibuktikan dengan medis kalau si anak 

mempunyai hubungan biologis dengan bapaknya maka dia 

berhak atas hak-hak keperdataannya ini sesuai amanat dari 

putusan MK itu sendiri”79 

 

Kesimpulan peneliti atas pendapat dari Bapak Wahyudin 

bahwasanya hak keperdataan anak akibat dari kawin tutup itu ikut 

pada nasab ibunya. Alasanya anak itu disebut anak lam jaddah atau 

anak yang tidak berkakek. Artinya anak itu tidak dinasabkan pada 

Bapak yang menikahi ibu dari anak tersebut dan keluarganya, 

terkecuali apabila bisa membuktikan secara medis dan apabila terbukti 

mempunyai hubungan biologis maka ia berhak atas hak-hak nya. 

Bapak Sumanto sebagai modin memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

“Hak keperdataan anak akibat kawin tutup dinasabkan kepada 

ibu dan nenek dari ibu, tidak bisa dinasabkan kepada bapak 

yang menikahi ibunya. Mengenai hak keperdataan anak 

seperti waris, wali nikah, dan nafkah selama ini disini tidak 

ada permasalahan kalaupun ada dapat diselesaikan secara 

kekeluargaan. Terkait yang saya pahami tentang putusan MK 

itu, lebih pada hak-hak anak kawin sirri atau dibawah tangan 
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mas, kalau kawin tutup diliat saja bapaknya siapa begitu 

mas”80 

 

Kesimpulan dari pendapat Bapak Sumanto mengenai hak 

keperdataan anak dinasabkan atau diikutkan kepada ibu dan keluarga 

dari ibu. Sejauh ini yang beliau mengerti dari putusan MK adalah 

tentang hak-hak anak nikah dibawah tangan, kalau tentang hak-hak 

kawin tutup dilihat dulu laki-laki yang menikahi dan menjadi 

bapaknya. 

Tokoh masyarakat sedikit banyak mengetahui tentang kawin 

tutup serta hak keperdataan anak akibat dari itu. Maka Tokoh 

masyarakat tidak melakukan hal itu. Beliau juga mewanti-wanti 

kepada anak cucunya jangan sampai hal itu tejadi kepada keluarganya. 

Pelaku kawin tutup yang notabenya masih usia produktif, mereka 

tidak faham sama sekali tentang kawin tutup maupun hak keperdataan 

anak akibat kawin tutup, tetapi mereka melakukan kawin disalah satu 

dari mereka sudah hamil.  

Seharusnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga pejabat 

desa lebih berperan aktif dalam menerapkan hukum pada pergaulan 

remaja di Desa Sraten. Karena kalau ini dibiarkan akan semakin 

menjadi. Apalagi masyarakat sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa 

dikarenakan belum ada hukum tertulis desa. Dan kalau hukum adat 

diterapkan masyarakat takut itu akan melanggar hukum positif yang 

ada di Indonesia. 
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Dari hasil wawancara tersebut nantinya akan dianalisis pada 

BAB IV ditinjau Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI 

serta akan penulis analisa dengan adanya putusan MK NO. 46/PUU-

VIII/2010. Sehingga diharapkan antara fakta yang terungkap di 

lapangan dengan hukum di Indonesia akan ditemukan suatu 

kesinergian. Apakah sesuai atau bertentangan antara fakta dan 

hukumnya, berkaitan dengan kawin tutup di Desa Sraten Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo. 
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`BAB IV 

ANALISA  

TERHADAP PEMAHAMAN PELAKU KAWIN TUTUP 

DAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAK KEPERDATAAN 

ANAK LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

A. Analisa Terhadap Pemahaman Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh 

Masyarakat Terhadap Kawin Tutup ditinjau dari Teori Sosiologi 

Hukum. 

 

Nikah tutup atau nikah hamil atau dalam bahasa Kompilasi Hukum 

Islam disebut dengan kawin hamil atau dalam Undang-Undang Perkawinan 

disebut hamil diluar nikah ini memang bukan masalah yang baru. Namun pro 

dan kontra kawin hamil ini masih menjamur sampai saat ini apalagi kawin 

tutup bukanlah fenomena baru yang terjadi dimasyarakat desa. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan 42-44 mengatur tentang  akibat 

dari kawin dalam keadaan hamil terlebih dahulu, tetapi aturan tentang kawin 

hamil tdak diatur secara spesifik. Kawin hamil menurut Pasal 42 adalah:  

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.”81 

Pasal 43 : 

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.82 

                                                             
81  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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Setelah adanya uji materiil Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya No: 

46/PUU-VIII/2010tanggal 13 februari 2010 tentang Status Anak Di Luar 

Kawin, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 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 

buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya.”83 

Namun dalam KHI terdapat  Bab  khusus  mengenai  kawin hamil, yaitu 

Bab VII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Bunyinya sebagai berikut : 

Pasal 53  

(1)  Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.  

(2) Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat  

dilangsungkan  tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

(3)  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidakdiperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 84 

Dalam KHI yang tersebut diatas, menerangkan bahwa KHI secara jelas 

dan khusus membolehkan wanita yang hamil untuk dinikahi dengan syarat 

                                                                                                                                                                       
82  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
83 Syafran Sofyan, SH,SpN, M.Hum, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitus, 

dalam http : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.com (diakses pada tanggal 22 maret 

2014). 
84 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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laki-laki yang menghamili yang menikahi wanita itu.Hal itu sangat jelas yang 

terdapat dalam redaksinya tanpa perlu penafsiran lagi.Yaitu tertulis dalam 

Pasal53 ayat 1 tersebut diatas. Peraturan itu terlihat bertolak belakang dengan 

yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Pasal 32, menyatakan : 

“Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan 

melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan 

zinanya itu.”85 

Terlihat bahwa ada tumpang tidih antara KUHPerdata dengan 

KHI.Kalau ditinjau dari hierarki perundang-undangan KHI sebagai inpres 

sedangkan KUHPerdata sebagai aturan yang diwariskan oleh Belanda.Hal ini 

menyebabkan adanya dilematis hukum tentang hukum perdata pada 

khususnya mengatur masalah kawin hamil atau kawin tutup. 

Dilematis hukum tentang kawin hamil atau kawin tutup di Indonesia, 

terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yangmengatur tentang kawin 

hamil atau tutup, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, 

kawin tutup masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik dan mengikat. 

Disisi lain adanya doktrin masyarakat yang cenderung bersifat liberal 

dan cenderung modernis, artinya pertimbangan agama yang secara jelas 

                                                             
85 Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 5. 
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adanya batasan-batasan pergaulan lawan jenis sebagai penyebab terjadinya 

hamil diluar nikah itu tidak diindahkan lagi. Justru orang tua sebagai 

pelindung remaja berpemiikiran terbalik. Ketika mempunyai anak perempuan 

usia remaja yang tidak pernah punya teman lawan jenis dianggap tidak laku. 

Fenomena itulah yang terjadi di Desa Sraten sampai hari ini. 

Peran dan fungsi tokoh masyarakat desa Sraten itu pun juga mulai 

memudar.Meskipun dalam hati nurani menolak, tetapi dengan melihat fakta-

fakta yang terjadi dalam masyarakat tokoh masyarakat tidak bisa berbuat apa-

apa dan kaku terhadap pelaksanaan undang-undang.Selain dari pada itu, 

perundang-undangan dinegara membolehkan dengan berbagai 

pertimbangan.Sebagai warga Negara yang baik kita juga harus patuh dan taat 

kepada aturan Negara. 

Sedangkan dari pelaku kawin tutup sendiri juga berdalih yang sama. 

Mereka melakukan perkawinan tutup ini atas dasar korban dari pergaulan 

bebas remaja.Sedangkan ayah biologis yang meghamili rata-rata enggan 

untuk menikahi Hal itulah yang sekarang menjadi fenomena yang terjadi di 

Desa Sraten. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku kawin tutup dan 

tokoh masyarakat di Desa Sraten.Penulis membagi pendapat itu kepada 2 

klasifikasi, yaitu pendapat yang membolehkan kawin hamil atau kawin tutup 

dan pendapat yang menolak adanya kawin tutup. 

Pertama, pendapat yang membolehkan kawin dengan hamil dahulu atau 

kawin tutup.Yaitu dijelaskan oleh Bapak Zainul Rifa’i kaur pemerintahan 
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desa dan Bapak Sumanto modin Desa.Dengan mengambil dasar hukum dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 32, menyatakan : 

“Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan 

melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan 

zinanya itu.” 86 Beliau berdua benrpendapat bahwasanya kawin tutup itu 

perkawinanya dianggap sebagai kawin hamil dan itu diperbolehkan oleh 

KHUPerdata dan itu tidak dikategorikan melanggar hukum, karena yang 

disyaratkan dalam peraturan tersebut sudah terpenuhi yaitu yang menikahi 

bukan yang menghamili meskipun karena terpaksa ataupun karena tidak 

adanya tanggung jawab dari yang menikahi. 

Selanjutnya seluruh pelaku kawin tutup yaitu AR, HS, KB, BM, dan SK 

mereka juga mengakui bahwa yang mereka nikahi itu bukan yang 

menghamili dan bukan yang dihamili. 

Kedua, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Edi Wiyono 

dan Bapak Wahyudin, beliau menilai kurang pas apabila Undang-Undang itu 

diterapkan. Karena kawin hamil atau kawin tutupitu  mempunyai pengaruh 

yang sangat besar tidak hanya menyangkut kedua belah tetapi dari keluarga 

besar. Dan itu berpengaruh dalam menjalankan syariat agama. Disisi lain 

apabila itu tidak diperbolehkan kejadian itu sudah terjadi, sebagai wujud 

tanggung jawab. Bukan dijadikan sebagai alasan diperbolehkanya kawin 

tutup. 

                                                             
86 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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Meskipun tidak ada landasan yuridis yang kuat, beliau berdua 

memandang berbeda mengenai kawin tutup.Bahwasanya kawin tutupberawal 

dari zina si wanita, sedangkan zina itu melanggar norma-norma agama 

maupun masyarakat. Hal itu tidak dapat dibenarkan dengan dasar apapun 

karena itu sudah mencemari nilai-nilai dasar agama dan kultur dalam 

masyarakat. 

Faktanya pelaku kawin tutup sediri yaitu HS, KB, SK, juga mengakui 

bahwa hati nurani mereka juga menyalahkan, dan menganggap perbutan yang 

mereka lakukan itu salah dan melanggar norma-norma agama.Akan tetapi 

perkembangan zaman yang semakin pesat ini dijadikan kambing hitam untuk 

membenarkan perbuatan yang mereka lakukan itu. 

Maka berdasarkan teori Sosiologi Hukum berkaitan dengan persepsi 

pelaku kawin tutup dalam mengartikan Pasal 43 UU Perkawinan  dan KHI 

Pasal 186. Yaitu, Mereka masih belum paham dengan yang termaktub dalam 

kedua Pasal tersebut, sejauh ini mereka hanya memahami bahwa Kawin 

Tutup dianggap sama dengan Kawin Hamil biasa. 

Sedangkan pandangan Tokoh Masyarakatnya bila ditinjau dari teori 

Sosiologi Hukum terhadap pemahaman Kawin Tutup dalam mengartikan 

Bunyi Pasal 43 UU Perkawinan dan KHI Pasal 186, yaitu bahwa sangat 

membingungkan, disatu sisi bahwa jelas dalam kedua Pasal  tersebut tidak 

begitu jelas mengatur tentang Kawin Tutup, disatu sisi Kawin Tutup adalah 

sebuah tindakan pertanggung jawaban terhadap anak yang akan dilahirkanya. 

Mengutip apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound seorang pencetus Sosial 
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Engineering bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk 

melakukan rekayasa sosial (social engineering). Keadilan bukanlah hubungan 

sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan.Ia merupakan suatu hal dari 

“penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga 

tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki 

dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya 

ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan 

bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui 

kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan 

atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan 

serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta 

dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati 

berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.87 

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial 

bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong 

kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu 

mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari 

kepentingan-kepentingan itu.Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan 

kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. 

Hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan dan mengembangan peradaban.Pound mengakui adanya 

tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan 

                                                             
87Friedman, Walter. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema 

Keadilan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994. H. 61 
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individual atau personal dengan kepentingan public atau sosial.Semua itu 

diamankan melalui dan ditetapkan dengan status “hak hukum”.Roscoe Pound 

memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada 

kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of social engineering” 

(Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa 

masyarakat).88 

Dilihat dari teori tersebut, apa yang dilakukan oleh para pelaku Kawin 

Tutup dan Tokoh Masyarakat berkaitan dengan penerapan Pasal 43 UU 

Perkawinan dan Pasal 186 KHI tujuan Kawin Tutup adalah melindungi 

lahirnya si anak yang sudah dikandung oleh wanita hamil, meskipun semua 

Hak-hak nya belum dapat terpenuhi dan dilindungi nantinya Seperti nasab 

dan wali nikah, namun setidaknya seorang anak yang akan dilahirkanya nanti 

lahir dan mempunyai seorang bapak meskipun bukan bapak biologis. 

Dan hal ini sebenarnya tidak menyalahi bunyi pasal tersebut karena 

berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 adalah hasil Kawin Tutup 

juga merupakan anak yang sah dan berhak mendapatkan keperdataan baik 

dari bapak & ibu bilogisnya. Karena Kawin Tutup yang dilaksanakan di desa 

Sraten adalah perkawinan antara si wanita dengan lelaki yang 

menghamilinya. 

Sedangkan dengan lelaki yang buukan menghamilinya, pelaku kawin 

tutup menganggap anak yang dilahirkanya seperti anak kandung, dengan 

membesarkan secara baik dan menafkahinya terkecuali masalah perwalian. 

                                                             
88Friedman, Walter. Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema 

Keadilan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994. H. 61 
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Sehingga bila dilihat dari Teori Sosiologi Hukum yang disampaikan 

oleh Roscoe Pound, pemahaman pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat 

Terkait Kawin Tutup dan Hak keperdataan anak hasil Kawin Tutup sesuai 

dengan Teori Sosial Engineering. 

B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh 

Masyarakat Desa Sraten Terkait Dengan Hak Keperdataan Anak Luar 

Nikah. 

 

Secara sederhana sebagai salah satu dampak dari kawin tutup adalah 

kelahiran anak.Status hukum anak menurut Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 42, mengatakan : 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.”89 

Artinya Undang-Undang tidak melihat usia kandungan dan ketika 

menikah itu dalam keadaan hamil atau tidak, melainkan melihat dari 

kelahiran sang anak tersebut. Hal ini juga bisa dijadikan celah-celah 

penyelundupan hukum nasional yaitu untuk mendapatkan pengesahan status 

dari kelahiran anak yang tidak mempunyai bapak. 

Sebab kalau anak itu dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 90  Seperti amanat 

Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”91 Dalam konteks ini ada tiga 

                                                             
89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 
90Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Penerbit  

Alumni, 1989), 100-101. 
91Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 
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kondisi sang anak. Pertama anak itu lahir dalam keadaan nikah sirri.Kedua 

anak anak tersebut lahir tanpa adanya pernikahan.Terakir anak itu dikandung 

sebelum adanya perkawinan. 

Disisi lain seorang suami juga dapat mengingkari atas kelahiran 

anaknya. Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 44, bahwa: 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 

isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina 

dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 

permintaan pihak yang berkepentingan.92 

Pasalnya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

itu adalah anak sah. Sekalipun usia kandungan bukan menjadi pijakan atau 

dasar atas sahnya anak, tetapi dari kelahiran anak itu suami dapat 

mengingkari anak yang dilahirkan istri sahnya dengan li’an. Dalam KHI juga 

dijeaskan dalam Pasal 101, menyebutkan: 

“Seorang  suami  yang  mengingkari  sahnya  anak,  sedang  isteri  tidak  

menyangkalnya,  dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.”93 Dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan atas kelahiran anaknya suami dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 180 hari setelah kelahiran anak 

atau 360 hari setelah putusnya perkawinan dari suami istri tersebut. Sesuai 

KHI Pasal 102, menyatakan: 

                                                             
92Ibid. 
93Kompilasi Hukum Islam. 
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(1) Suami  yang  akan  mengingkari  seorang  anak  yang  lahir  dari  

isterinya,  mengajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Agama  dalam  

jangka  waktu  180  hari sesudah  hari  lahirnya  atau  360  hari sesudah 

putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya 

melahirkan anak dan  berada  di  tempat  yang  memungkinkan  dia  

mengajukan  perkaranya  kepada  Pengadilan Agama.  

(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat 

diterima.94 

Tentu saja hal itu sangat memberatkan bagi seorang ibu.Mahkamah 

Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 telah mengabulkan 

sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Menurut MK dalam putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin, Pasal 43 ayat 1 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.95 

Maksud dari putusan MK itu adalah untuk memberikan kepastian 

hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah kepada bapak 

biologis anak tersebut.Tidak hanya berdampak pada pemberian status hukum 

                                                             
94 Ibid. 
95Syafran Sofyan SH, SpN, MHum,” Analisis Putusan MK,” http//hukum on-line.(diakses 

pada 01-08-2014). 
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tetapi sebagai konsekuensi logisnya anak tersebut memiliki hak keperdataan 

kepada bapak biologis.Dan Bapak biologisnya juga harus menjalankan 

kewajibanya sebagai bapak seperti amanat Undang-Undang Perkawinan dan 

KHI. 

Terlepas dari pro dan kontra mengenai status anak di luar perkawinan 

atau hasil dari proses kawin tutup yang terjadi masyarakat Desa Sraten ada 

beberapa masalah terkait hak keperdataan anak. Seperti pendapat Bapak Edi 

Wiyono, Bapak Wahyudin, dan Bapak Zainul Rifa’i bahwa permasalahan 

yang harus dipahami orang tua adalah tentang hak keperdataan anak nantinya,  

sebab yang menikahi bukan yang menghamili agar kelak nantinya si anak 

mendapatkan hak-hak nya yang menjadi kewajiban orang tua. Sesuai juga 

dengan isi dari Pasal 42 UU Perkawinan bahwa anak yang sah adalah yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dalam fakta di 

lapangan bahwa anak dari kawin tutup adalah anak yang lahir dlam 

perkawinan yang sah meskipun bukan lahir dari ayah biologis. 

Ini selaras yang tertuang dalam KHI Pasal  186 Kompilasi  Hukum  

Islam bab waris menyatakan :  

“Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  

saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.96 

Tetapi setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Status Anak Luar Kawin, maka berpengaruh terhadap unsur materiil yang ada 

dalam Pasal tersebut. Kalau status hukum dari anak bisa diikutkan kepada 

                                                             
96 Ibid 



68 
 

 

bapak biologis, maka konsekuensinya mengenai hak keperdataan anak juga 

harus dipenuhi oleh bapak biologis. 

Sedangkan menurut pelaku kawin tutup meskipun mereka tidak paham 

sama sekali atas hak keperdataan anak yang dilahirknya secara undang-

undang ataupu peraturan yang ada, mereka akan tetap merawat dan 

menafkahi anak yang di lahrkanya sampai besar nanti, karena pada dasarnya 

mereka sudah menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan di masa lalu. 

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan 

diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cerminan kepatuhan hukum 

didalam masyarakat. Rasanya sifat hukum yang kuat dan mengikat itu kalah 

dengan fakta yang ada dalam realita social masyarakat desa sraten Untuk 

membentuk budaya hukum masyarakat yang baik tentu saja harus disertai 

tindakan-tindakan yang mencerminkan kaidah-kaidah sosial yang baik pula. 

Pada dasarnya kepatuhan hukum itu tidak bisa lepas dari kesadaran 

hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan terhadap hukum, 

dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan.Pernyataan 

ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran 

dan ketaatan hukum.97 

Sebuah kejadian yang bertentengan dengan norma dan nilai-nilai agama 

dan masyarakat itu tidak dapat berdiri sendiri. Selain dari dimensi yuridis 

terdapat juga dimensi yang lain yang sifatnya non-teknis. Dari sisi teknis 

mungkin relative sangat mudah dianalisa dan ditangani karena ada dasar 

                                                             
97Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung :Citra aditya Bakti, 1991), 358. 
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hukum yang jelas. Tetapi kalau dilihat dari segi non-teknis ini diperlukan 

suatu alat untuk melakukan penilaian. Dikatakan melanggar bahwa itu sesuai 

dengan aturan hukum, dikatakan tidak melanggar itu tidak sesuai dengan 

norma-norma agama dan kaidah-kaidah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Yang terjadi di desa Sraten adalah tentang pemaksaan sebuah aturan 

dengan tujuan sebagai perlindungan dari pelaku-pelaku pelanggar hukum atau 

yang tidak taat pada hukum baik adat maupun undang-undang dan yang tak 

sesuai norma-norma agama. Pada dasarnya yang terjadi di desa sraten adalah 

akibat dari ketidak tahuan tiap-tiap individu dalam masyarakat tentang aturan-

aturan, baik yang tertulis maupun tidak, permasalahan kawin tutup salah 

satunya. Masalah ini sebenarnya masalah lama mengingat dalam KUHPerdata 

juga pernah memuat tentang aturan kawin tutup. Namun seiring dengan 

lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa kawin dalam keadaan hamil harus dinikahkan dengan laki-laki yang 

menghamili, tentunya ini sangat menutup akses terjadinya kawin tutup.  

 Kawin tutup adalah proses rekayasa hukum dari kawin hamil dengan 

menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili. 

Dalam hal ini, proses rekayasa hukum sangat berpengaruh, perlindungan 

terhadap kepentingan yang dalam permasalahan ini adalah adanya 

kepentingan demi menjaga nama baik keluarga dan demi anak yang 

dilahirkanya nanti agar mempunyai seorang bapak. Seolah semua pihak yang 

bersangkutan hanya diam dan menutup mata terhadap proses perkawinan 

yang sebenarnya dalam undang-undang yang ada tidak mengatunya.  
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Dilematis hukum itu terjadi di Desa Sraten, seorang pelaku kawin 

tutup itu jika dilihat dari peraturan-peraturan baik Undang-Undang maupun 

KHI mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Tetapi kalau 

dilihat dari norma sosial dan nilai-nilai agama yang selama ini dianut 

masyarakat jelas itu merupakan pelanggaran. Sanksi sosial yang diterima 

tidak hanya kepada pelaku, melainkan kepada keluarga besar bahkan nama 

Desa pun ikut tercemar dengan peristiwa itu. 

Tiga jenis ketaatan hukum untuk mengidentifikasi sejauh mana 

masyarakat itu patuh dan taat terhadap hukum. Yaitu: 

4. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, 

karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 

Melihat fakta-fakta dalam masyarakat Desa Sraten, bahwasanya 

mereka para pelaku kawin tutup itu tidak mengindahkan sanksi sosial yang 

akan di dapatkan. Mereka cenderung acuh tak acuh dengan pendapat dan 

celaan dari masyarakat.  

5. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak. 

Peran dan fungsi Tokoh masyarakat Desa Sraten dewasa ini sudah 

mulai memudar. Pendapat-pendapat serta himbauan-himbauan dari tokoh 

masyarakat sudah tidak dijadikan suatu pertimbangan utama dalam 

melakukan sebuah penyelesaian masalah. Artinya tidak ada masalah ketika 
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hubungan baik antara pihak yang satu dengan pihak lain itu tidak terjadi 

kejenjangan. 

6. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intristik yang dianutnya. 

Pengertian diatas merupakan alasan yang paling tepat untuk 

masyarakat Desa Sraten. Sebagian pelaku kawin tutup dan tokoh 

masyarakat merasa bahwasanya perbuatan mereka itu merasa dilindungi 

oleh Undang-Undang. Sederhananya peraturan perundang-undangan  baik 

itu memang beberapa aturan sinergi dan selaras dengan realita yang terjadi 

dalam masyarakat khususnya Desa Sraten. Meskipun ada sebagian yang 

menilai itu bertentangan dengan norma-norma sosial. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup atas uraian - uraian yang penulis buat secara panjang 

lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab 

terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Persepsi pelaku kawin tutup tidak sesuai dengan KHI dan UUP. Pelaku 

kurang begitu memahami bagaimana hak-hak keperdataan anak luar kawin 

menurut KHI dan Tokoh masyarakat pun terlihat begitu kurang sosialisasi 

sehingga masyarakat dan undang-undang atau peraturan kurang bersinergi. 

2. Kesadaran dan kepatuhan hukum Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh 

Masyarakat desa sraten dalam melaksanakan kawin tutup jika dilihat dari 

sosiologi hukum dan rekayasa hukum adalah kawin tutup bertujuan untuk 

menyelamatkan Hak-hak anak luar kawin serta untuk menutup aib 

keluarganya. 

3.  Dari ketiga jenis ketaatan hukum menurut sosiologi hukum, jenis yang 

pertama atau Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang 

menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Masyarakat 

menerima dan merekayasa hukum hanya karena takut dengan sanksi yang 

akan terjadi, khusus dalam hal ini sanksi sosial dari masyarakat yang akan 

diterima oleh pelaku kawin tutup itu sendiri. 
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B. Saran 

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan 

yang ada yang mengejala dikalangan remaja maka penulis memberikan 

sedikit  saran kepada penulis sendiri khusunya dan para remaja serta pejabat 

desa Sraten. Antara lain : 

1) Para Remaja 

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang 

terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hatilagi dalam 

pergualan dan juga agar remaja dapat memahami segala resiko yang akan 

terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas. 

Jangan berbicara tentang hak sebelum melaksanakan kewajiban 

yang telah diperintahkan agama dan negara. Karena subtansi dari orang 

hidup itu beragama dan bernegara. 

2) Pejabat Desa Sraten 

Hasil penelitian ini tersebut dijadikan suatu gambaran, untuk 

dapat membantu memperkecil angka perbuatan zina apalagi negara kita. 

Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana dalam 

Islam sangat dilarang mendekati zina apalagi melakukannya, karena 

perbuatan perilaku seks tanpa ada ikatan yang sah akan merusak moral, 

identitas bangsa, dan masa depan serta kehancuran sebuah Negara 

danpersatuan agama. 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai 

AgamaUniversal, Yogyakart; LKiS, 2004, hlm. 86 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 

Syafran Sofyan SH, SpN, MHum,” Analisis Putusan MK,” http//hukum on-

line.(diakses pada 01-08-2014) 

Alfian Qadri Azizi “Status Anak Diluar Nikah”  analisis putusan PA Sleman 

408/Pdt.G/PA.Slmn tentang pengesahan anak diluar nikah” (Skripsi Iain 

Walisongo 2011)  

Lina Lizziyah Fijriani,” Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan 

Dini Akibat Hamil Pra Nikah” (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Pasuruan),” (Skripsi, UIN,  Malang, 2010) 

Ahmad Canggih ghulam “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Ynag tidak Sah 

Menurut Putusan MK dan MUI” (Skripsi Uin Jogjakarta 2012) 

Muh. Nur Syifa,” Kawin Hamil Dan Implikasinya Di KUA Kecamatan Imogiri 

Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam” ( Skripsi, 

UIN, Jogjakarta 2008) 

Umi salwati ,” Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap “KAWIN TUTUP” 

Untuk Wanita Hamil,”( Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012) 

Tri Harni ,”Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa 

Mangkujayan Menurut KHI,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010) 



Anisa Kusuma Wahdati ,” Hukum Nikah dalam Keadaan Hamil,” http//Hukum 

Nikah Hamil,(diakses pada tanggal 03 -  05 -  2013, jam14 :32) 

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial 

(Jakarta : Bumi Aksara :2004) 

Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah ( Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu, 1999) 

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : 

Djambatan, 1992), 741. 

Devinisi kawin/nikah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI 

Digital.com (diakses pada 29 Mei 2015, jam 15.20). 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 

Devinisi tutup, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital.com 

(diakses pada 29 Mei 2015, jam 15.22). 

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). 

J.  Satrio,  Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-

undang. 

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : 

Penerbit  

Alumni, 1989), 100-101. 

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, 

Hukum adat, dan Hukum, (Agama, Erlangga, Jakarta, 2003) 133. 



Team Nusantara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Nusantara 

Publisher, 2009) 25. 

http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-

luar-nikah/html, diakses 1 MEI 2015 Pukul 00.39 WIB. 

Putusan Mahkamah Konstitusi,  

L.J Van Apeldoorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht dalam 

bahasa Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1954), 

23. 

Sudarsono,  Hukum  Kekeluargaan  Nasional (Jakarta: Rineka  Cipta, 1991) 23. 

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta : 

Pustaka Sinar Harapan, 2003), 150. 

Devinisi kawin/nikah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI 

Digital.com (diakses pada 10 November2014 09.00). 

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung :Citra aditya Bakti, 1991), 358. 

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence), 

(Jakarta: Kencana,2009), 342. 

Buku daftar Isian Potensi Desa Sraten 

Syafran Sofyan, SH, SpN, M.Hum, Analisis Hukum Putusan Mahkamah 

Konstitus, dalam http : Analisis Hukum  

 

http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-nikah/html
http://wwwmeawmoon.blogspot.com/2011/05/menempatkan-anak-yang-lahir-di-luar-nikah/html

