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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Relevan 

Sitti Syahra dalam skripsinya yang berjudul Satus Anak Kawin Hamil dalam 

Pembagian Warisan Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa 

Watunggarandu,
1
 menjelaskan bahwa status anak dari hasil kawin hamil 

merupakan anak yang sah bagi kedua orang tuanya, karena perkawinan 

dilaksanakan sebelum anak tersebut lahir dan kedua orang tua anak mengakui 

sebagai anak mereka secara sah dan dalam pembagian harta warisan keberadaan 

anak kawin hamil tersebut juga mendapat bagian karena merupakan anak sah dari 

kedua orang tuanya. 

Wasaba dalam skripsinya yang berjudul Penetapan Hak Waris Anak Diluar 

Nikah menurut Adat Wawoni’i Kecamatan Wawoni’i Barat ditinjau dari Hukum 

Perdata dan Hukum Islam,
2
 menjelaskan bahwa dalam ketentuan Adat Wawoni’i 

anak di luar nikah diberikan porsi bagian dari harta peninggalan orang tua yang 

mengasuhnya atas dasar paradigma kearifan dari orang tua tersebut dan anak-anak 

yang menjadi ahli waris sah. Penetapan hak waris anak di luar nikah menurut adat 

Wawoni’i secara sistematik bertentangan dengan hukum perdata, demikian pula 

diakomodasikan dalam hukum Islam sebagai akumulasi dari hibah dan wasiat 

                                                 

1
Sitti Syahra, Satus Anak Kawin Hamil dalam Pembagian Warisan Orang Tua Menurut 

Kompilasi Hukum Islam di Desa Watunggarandu (Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2010). 

2
Wasaba, Penetapan Hak Waris Anak Diluar Nikah menurut Adat Wawoni’i Kecamatan 

Wawoni’i Barat ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Skripsi Skripsi Jurusan Syariah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2005). 
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dimana anak di luar nikah mendapat bagian warisan atas dasar wasiat dan kearifan 

orang tua dan anak kandung. 

Kedua penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu 

membahas tentang hak waris anak, sedangkan perbedaannya yaitu pada kedua 

penelitian di atas menjelaskan kewarisan anak dari kawin hamil dan kewarisan 

anak yang lahir di luar nikah, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penyebab nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui akibat hukum nikah siri 

terhadap kewarisan anak di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan ditinjau dari Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut Scholten perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria 

dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang 

kekal.
3
 Esensi dari pengertian tersebut di atas adalah, bahwa perkawinan sebagai 

lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang 

terdapat didalamnya. 

 Sementara menurut Soetoyo Prawirohamidjojo,
4
 perkawinan merupakan 

persekutuan hidup antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan secara 

formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Selain itu, 

                                                 

3
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2006), h. 106. 

4
Ibid. 
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Subekti mengemukakan, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
5
 

Menurut Titik Triwulan Tutik,
6
 Perkawinan dalam hukum Islam disebut 

nikah, yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 

belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan untuk hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih 

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. 

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani 

oleh kedua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan 

dalam Islam dinamakan dengan mitsaqan ghalidzan yaitu suatu ikatan janji yang 

kokoh. Oleh karena itu, ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa 

melalui beberapa ketentuan. 

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha esa.
7 

 Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan 

memiliki 2 (dua) aspek, yakni: 

                                                 

5
Ibid. 

6
Ibid. 

7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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1) Aspek formil (hukum): hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, 

artinya bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan lahir (tampak), 

juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh kedua belah 

pihak; 

2) Aspek sosial keagamaan: dengan kata “membentuk keluarga” dan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”, artinya, bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat 

sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan 

unsure batiniah juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran 

agama. 

 Jika ditelaah lebih jauh dari pengertian perkawinan diatas, maka terdapat 

lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu: 

1) Ikatan lahir batin 

2) Antara seorang pria dan seorang wanita 

3) Sebagai suami istri 

4) Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 

dan 

5) Berdasarkan ketuhanan yang maha esa 

2. Hukum Perkawinan 

 Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah 

mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-

macam, maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: 

1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya 

sehngga dapat memberikan nafkah istrinya. 
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2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak 

menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. 

3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan 

karena tidak mampu member belanja kepada istrinya atau karena 

kemungkinan lain. 

4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk 

menyakiti istrinya atau menyia-nyiakan istrinya, atau tidak mampu 

memberi nafkah jasmani maupun rohani. 

5) Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan 

segera nikah atau yang mengharamkannya. 

3. Dasar-Dasar Perkawinan 

a) Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan pada dasarnya  adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga 

yang damai dan tentram.
8
 

Dalam Islam, tujuan perkawinan yang terpenting ada dua yaitu : 

1. Mendapatkan keturunan atau anak. Maksud dari mendapatkan keturunan 

atau anak yaitu dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamannya adalah 

memperoleh keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan 

mendoakan pada orang tuanya setelah meninggal dan menjaga nama baik 

keluarganya.  

                                                 

8
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 2007), h. 

20. 
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2. Menjaga diri dari yang haram. Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting 

dari tujuan nikah ialah memelihara dari perbuatan zina dari semua 

perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja 

memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa 

menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud penjagaan itu kecuali 

dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang 

satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua 

keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyadarkan pada 

pemuasan nafsu atau jima’ yang berulang-ulang dan tidak ada niat 

memelihara diri dari zina, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan 

binatang. 

Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia 

dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, yakni memenuhi 

syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara 

diri dan berpaling dari yang haram. Inilah yang ditunjukan oleh Rasulullah SAW 

seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Ra  

يُم  َثِني إيبْ َراهي ثَ َنا اْْلَْعَمُش َقاَل َحدَّ ثَ َنا َأِبي َحدَّ ثَ َنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدَّ َحدَّ
َيُه ُعْثَماُن ِبييًنى فَ َقاَل يَا أَبَا َعْبدي  َعْن َعْلَقَمَة َقاَل ُكْنُت َمَع َعْبدي اللَّهي  فَ َلقي

الرَّْْحَني إينَّ ِلي إيلَْيَك َحاَجةى َفَخَلَوا فَ َقاَل ُعْثَماُن َهْل َلَك يَا أَبَا َعْبدي الرَّْْحَني 
ا َرَأى َعْبُد اللَّهي َأْن  ُرَك َما ُكْنَت تَ ْعَهُد فَ َلمَّ لَْيَس َلُه ِفي َأْن نُ َزوَِّجَك بيْكرىا تُذَكِّ

َحاَجٌة إيََل َهَذا َأَشاَر إيَِلَّ فَ َقاَل يَا َعْلَقَمُة فَانْ تَ َهْيُت إيلَْيهي َوُهَو يَ ُقوُل أََما لَئيْن 
َبابي َمْن  ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يَا َمْعَشَر الشَّ قُ ْلَت َذليَك َلَقْد َقاَل َلَنا النَِّبي
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ْنُكْم اْلَباءَ  ْع فَ َعَلْيهي بيالصَّْومي َفإينَُّه َلُه اْسَتطَاَع مي َة فَ ْلَيتَ َزوَّْج َوَمْن َلَْ َيْسَتطي
 9.ويَجاءٌ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan 

kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia 

berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; 

Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. 

Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki 

hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, 

"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang 

gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika 

Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi 

isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera 

menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka 

sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada 

kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai 

kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan 

gejolaknya.'" 

 

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam 

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jsmani dan rohani manusia, juga 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinaan agar 

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat.
10

 

Filosof Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengemukakan 

tujun dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu: 

                                                 

9
al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhariy, Shahih Bukhariy (Beirut: Dar 

Al-Fikr, tth.), hadis nomor: 4677. 

10
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 26. 
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1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia 

2. Memelihara tuntutan naluriah hisup kemanusiaan 

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan 

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi baris pertama dari 

masyarakat yang besar atau dasar kecintaan dan kasih sayang 

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan 

yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
11

 

 

Jadi tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mendirikan rumah tangga yang 

damai dan teratur. 

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannnya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritul maupun material. Bahkan pada 

pasal 3 KHI menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan 

mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai 

unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran 

                                                 

11
Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin (Juz 2, Bandung: Usaha Keluarga), h. 25. 
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penting.
12

 Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, 

dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan 

material yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.
13

 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah 

dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga 

2. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan 

sesuai dengan ajaran agama Islam 

3. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusian dan 

selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan 

4. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam 

membina kehidupan keluarga 

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai 

 

b) Rukun Nikah 

 Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan-

larangan Allah SWT yang termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 221. 

   

    

    

                                                 

12
Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

13
Soedaryo Solmin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h.6. 
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Terjemahannya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
14

 

 

Hal tersebut di atas memang dilarang namun terdapat pengecualian seperti 

yang termaktub dalam firman Allah SWT pada surah Al Maidah ayat 5, yaitu 

khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti 

Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang 

terdapat dalam Al Quranul Karim. 

   

   

   

    

    

 

  

   

   

                                                 

14
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syaamil Cipta 

Media), h. 35. 
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Terjemahannya:  Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan 

kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 

kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, 

bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 

barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) 

Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
15

 

 

 Begitupun dalam Surat An Nisaa’ ayat 22 Allah SWT berfirman: 

    

  

     

     

    

Terjemahannya:  Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan 

itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
16

 

 Selanjutnya dalam Surat An Nisaa’ ayat 23 Allah SWT juga berfiman 

   

  

  

   

  

  

  

                                                 

15
Ibid., h.107. 

16
Ibid., h.81. 
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Terjemahannya:  Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.
17

 

 

c) Syarat  Perkawinan 

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Menurut hukum  Islam untuk sahnya perkawinan 

adalah  setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur.
18

 Yang dimaksud 

syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak 

termaksud hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan 

                                                 

17
Ibid., h.82 

18
Sayuti Tahlib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1974), h. 125. 
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itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
19

 Sedangkan rukun dari 

perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah 

satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. 

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkan perkawinan adalah : 

1. Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-

larangan yang termaktub dalam ketentuan Al-Qur’an pda Surah Al-

Baqarah ayat 221 (Perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-

laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (yahudi dan nasrani).
20

 

2. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil 

baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut hukum perkawinan Islam 

akan berbeda dengan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia 

3. Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh 

dipaksakan 

4. Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi 

syarat yaitu laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku 

adil.
21

 

5. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil 

6. Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepada calon istri berdasarkan 

Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 4 

7. Adanya pernyataan ijab dan qabul (kehendak dan penerimaan) 
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Adapun yang termaksud rukun perkawinan ialah sebagai berikut: 

1. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu 

mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi 

syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah 

hukumnya 

2. Adanya wali. Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan 

atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama 

untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian 

orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam 

perkwainan adalah rukun, dalam artian wali harus ada terutama bagi 

orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkwinan 

dianggap tidak sah.
22

 

3. Adanya dua orang saksi, dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan 

oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. 

Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai 

kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi 

tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan 

mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinanya. 

4. Adanya sighat aqad nikah. Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan 

yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri yang terdiri dari ijab dan 

qabul. Ijab yaitu pernyataan dari calon istri, yang biasanya dilakukan oleh 

wli pihk calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon 
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suaminya. Qabul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa 

ia menerima kesedin calon isterinya menjadi istrinya.
23

 Selin rukun beserta 

syarat yang sudah diuraikan diatas, masih ada hal yang dianjurkan 

dipenuhi sebagai kesempurnaan perkawinan, yaitu acara walimatul ursy 

(pesta perkawinan). Namun demikian acara walimahan ini sifatnya hanya 

anjuran. 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

djelaskan bahwa: 

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
24

 

 

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara 

perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13. 

Mempertegas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam berkaitan dengan itu 

diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 4 disebutkan: 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

pasan 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
25

 

Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 dan 6), akta nikah dan itsbat nikah (pasal 7). 
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Rukun perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan 

ijab kabul (pasal 14-29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedu 

belah pihak (30-38) dan larangan perkawinan karena beberapa sebab (39-44). 

Bila dicermati dari penjabaran Kompilasi Hukum Islam di atas lalu 

dibandingkan dengan uraian menurut hukum Islam sebelumnya maka dijumpai 

adanya perbedaan dalam pencatatan perkawinan.
26

 Hukum perkawinan Islam 

tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga negara sementata 

dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

tempat domisili calon pengantin akan melangsungkan perkawinan. Bila suatu 

perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum (tindakan administratif).
27

 

Ijab adalah perkataan dari wali pihak wali perempuan. Sedangkan Qabul 

adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Syarat-syarat 

ijab dan qabul adalah: 

1. Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan 

2. Ada persesuaian antara ijab dan qobul 

3. Berturut-turut, artinya ijab dan qobul itu tidak terselang waktu yang lama 

4. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan 
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5. Mahar 

 Mahar atau maskawin adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada 

seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang 

disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan 

kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan.Mahar ini tidak termasuk 

rukun nikah, sehingga jika pada waktu aqad nikah tidak disebutkan mahar itu, 

maka aqad nikah itu tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat  

Islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhoan istri. 

4. Syarat Sah Perkawinan 

Syarat-syarat pernikahan yaitu: 

1) Izin dari wali si wanita 

Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي قَاَل َأْخبَ َرنَا  اْبُن ُجَرْيٍج َقاَل َأْخبَ َرِني ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى َحدَّ
َهاٍب َأْخبَ َرُه َأنَّ ُعْرَوَة َأْخبَ َرُه َأنَّ َعائيَشَة َأْخبَ َرْتهُ  َّ َصلَّى اللَُّه  َأنَّ اْبَن شي َأنَّ النَِّبي

َا اْمَرأٍَة أُْنكيَحْت بيَغْْيي إيْذني َمَوالييهَ  ٌل َثََلثىا َعَلْيهي َوَسلََّم َقاَل أُّيُّ ا فَنيَكاُحَها بَاطي
 َّ ُّ َمْن ََل َوِلي ْلطَاَن َوِلي َها َفإيْن اْشَتَجُروا َفإينَّ السُّ ن ْ َا َأَصاَب مي َوََلَا َمْهُرَها ِبي

 28.َلهُ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrozzaq dia berkata; telah 

mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 

Sulaiman bin Musa bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya bahwa 

Urwah telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah telah mengabarkan 

kepadanya bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wanita manapun 

yang dinikahkan tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal (beliau 
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mengulanginya) tiga kali, dan wanita itu wajib menerima maharnya karena telah 

digauli, dan apabila mereka berbantah-bantahan maka sesungguhnya penguasa 

adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." 

 

2) Keridhaan si wanita sebelum pernikahan. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ََلتُ ْنَكُح ْاَْلِّيُِّ َحَّتَّ ُتْسَتْأَمُر .." قَاَل َرُسْوُل اهللي ص م: َوَعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَالَ 
رواه . )اَْن َتْسُكتَ : قَالَ يَاَرُسْوَل اهللي وََكْيَف ايْذنُ َها ؟ : َوََلاْلبيْكُر َحَّتَّ ُتْسَتْأَذَن قَاُلْوا

 29(البخاري
Artinya: Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak 

(boleh) dinikahkan perempuan janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak 

(boleh dinikahkan) gadis sehingga diminta izinnya”. Mereka bertanya: Ya 

Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya? Rasulullah saw. menjawab, “ia diam”. (H.R. 

Bukhari). 

 

Apapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu 

wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya 

tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, 

makanya boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak, maka tak boleh 

dilanjutkan dengan pernikahan. 

Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahkannya 

meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya. 

Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut, adalah pernikahan 

antara Nabi SAW dengan Aisyah  ra dimana Abu Bakar ra menikahkan putrinya 

tersebut yaitu Aisyah dengan Nabi  SAW, tanpa meminta persetujuan dulu 

darinya dan ia ketika itu belum baligh. 
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3) Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik 

disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah. 

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4: 

  

    

     

   

   
 

Terjemahannya:  Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
30

 

 

4) Dihadiri oleh dua orang saksi 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

ثَ َنا َعْبُد  ثَ َنا يُوُسُف ْبُن َْحَّاٍد اْلَبْصرييُّ َحدَّ اْْلَْعَلى َعْن َسعييٍد َعْن قَ َتاَدَة َحدَّ
َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َقاَل  َعْن َجابيري ْبني َزْيٍد َعْن اْبني َعبَّاسٍ  َأنَّ النَِّبي

َنةٍ  ِتي يُ ْنكيْحَن أَنْ ُفَسُهنَّ بيَغْْيي بَ ي ِّ قَاَل يُوُسُف ْبُن َْحَّاٍد َرَفَع َعْبُد  اْلبَ َغايَا الَلَّ
ْيي َوَأْوقَ َفُه ِفي كيَتابي الطَََّلقي وَلَْ يَ ْرفَ ْعُه اْْلَعْ  ْفسي يَث ِفي الت َّ َلى َهَذا اْلَْدي

ُد ْبُن َجْعَفٍر َعْن َسعييدي ْبني َأِبي َعُروبََة ََنَْوُه  ثَ َنا ُغْنَدٌر ُُمَمَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة َحدَّ َحدَّ
ُر َُمُْفوٍظ ََل نَ ْعَلُم وَلَْ يَ ْرفَ ْعُه َوَهَذا َأَصحُّ َقاَل أَبُو عييَسى هَ  يٌث َغي ْ َذا َحدي

ا َرفَ َعُه إيَلَّ َما ُرويَي َعْن َعْبدي اْْلَْعَلى َعْن َسعييٍد َعْن قَ َتاَدَة َمْرُفوعىا  َأَحدى
يُح َما ُرويَي  يُث َمْوُقوفىا َوالصَّحي َوُرويي َعْن َعْبدي اْْلَْعَلى َعْن َسعييٍد َهَذا اْلَْدي
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َنٍة َهَكَذا َرَوى َأْصَحاُب قَ َتاَدَة َعْن َعْن اْبني َعبَّاٍس ق َ  ْولُُه ََل نيَكاَح إيَلَّ بيبَ ي ِّ
َنٍة َوَهَكَذا َرَوى  قَ َتاَدَة َعْن َجابيري ْبني َزْيٍد َعْن اْبني َعبَّاٍس ََل نيَكاَح إيَلَّ بيبَ ي ِّ

ٍد َعْن َسعييدي ْبني َأِبي َعُروبََة ََنَْو َهَذا َمْوُقوفىا َوِفي  ُر َواحي  َهَذا اْلَباب َعْن َغي ْ
ْن  عيْمَراَن ْبني ُحَصْْيٍ َوأََنٍس َوَأِبي ُهَريْ َرَة َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا عيْنَد َأْهلي اْلعيْلمي مي
ْم  ْن التَّابيعيَْي َوَغْْييهي ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َوَمْن بَ ْعَدُهْم مي َأْصَحابي النَِّبي

ْن َقاُلوا ََل نيَكاَح إيَلَّ  ا مي ُهْم إيَلَّ قَ ْومى ن ْ ى مي ََ َْتليُفوا ِفي َذليَك َمْن َم ََ  بيُشُهوٍد َلَْ 
ٌد  َد َواحي َا اْختَ َلَف َأْهُل اْلعيْلمي ِفي َهَذا إيَذا َشهي ْن َأْهلي اْلعيْلمي َوإيَّنَّ رييَن مي اْلُمَتَأخِّ

ْن َأْهلي اْلكُ  ٍد فَ َقاَل َأْكثَ ُر َأْهلي اْلعيْلمي مي ْم ََل ََيُوُز النَِّكاُح بَ ْعَد َواحي وَفةي َوَغْْييهي
َداني َمعىا عيْنَد ُعْقَدةي النَِّكاحي َوَقْد َرَأى بَ ْعُض َأْهلي  اهي َحَّتَّ َيْشَهَد الشَّ
ٍد َفإينَُّه َجائيٌز إيَذا َأْعَلُنوا َذليَك َوُهَو قَ ْوُل  ٌد بَ ْعَد َواحي َد َواحي يَنةي إيَذا ُأْشهي اْلَمدي

يَنةي و َماليكي ْبني أَنَ  ٍس َوَغْْييهي َهَكَذا قَاَل إيْسَحُق فييَما َحَكى َعْن َأْهلي اْلَمدي
َقاَل بَ ْعُض َأْهلي اْلعيْلمي ََيُوُز َشَهاَدُة َرُجٍل َواْمَرأَتَ ْْيي ِفي النَِّكاحي َوُهَو قَ ْوُل 

 .31َأْْحََد َوإيْسَحقَ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah 

menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid 

dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita-

wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya 

bayyinah (yaitu wali atau saksi)." Yusuf bin Hammad berkata; Abdul 'Ala 

memarfu'kan hadits ini dalam Kitab Tafsir dan memauqufkannya dalam Kitab 

Thalaq. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada 

kami Ghundar yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Sa'id bin Abu 'Arubah seperti 

hadits di atas namun tidak memarfu'kannya dan ini lebih sahih. Berkata Abu 'Isa; 

"Hadits ini bukan merupakan hadits yang mahfuzh (terjaga). Tidak kami ketahui 

diriwayatkan secara marfu' kecuali yang diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id 

dari Qatadah. Hadits ini diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id secara mauquf. 
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Yang sahih ialah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf yang 

berbunyi: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya bayyinah (saksi atau wali)." 

Demikian juga banyak yang meriwayatkan dari Sa'id bin Abu 'Arubah perkataan 

seperti ini secara mauquf. Hadits semakna diriwayatkan dari Imran bin Hushain, 

Anas dan Abu Hurairah. Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan 

sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Tabi'in dan selain mereka, 

semuanya berpendapat: tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. Tidak ada 

yang menyelisihi pendapat tersebut kecuali sebagian ulama mutaakhkhirin. Para 

ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu 

tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: 

Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada 

waktu akad nikah. Adapun ahlul Madinah berpendapat: Bolehnya dua orang 

bersaksi dalam waktu yang tidak bersamaan, jika hal itu diumumkan. Ini 

merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Demikian dikatakan Ishaq 

mengenai pendapat ahlul Madinah. Ahmad dan Ishaq berpendapat bolehnya 

seorang lelaki dan dua orang wanita untuk bersaksi." 

 

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu: 

a) Berakal 

Orang gila, setengah gila atau orang yang semisal dengannya, tidak bisa 

menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah beruban. 

b) Baligh 

Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, 

secerdas apapun ia, meskipun lebih cerdas dibandingkan para mahasiswa. 

c) Islam 

Seorang ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) atau selain Ahlul kitab, seperti 

Majusi, Hindu, Budha dan lain-lain atau orang yang murtad dari Islam, atau 

mengaku beragama Islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak 

boleh menjadi saksi dalam pernikahan, ‘sesaleh’ apapun mereka dan sedermawan 

apapun, walaupun gemar membagi-bagi beras dan mie. 

d) Laki-laki 



33 

 

 

Seorang wanita tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, secantik 

apapun ia dan secerdas apapun ia, walaupun ia putri kecantikan dunia dan 

walaupun ia seorang profesor. 

e) Adil 

Yang dimaksud adil di sini adalah yang tidak nampak padanya kefasikan. 

Karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri 

dan berbagai kemungkaran lainnya, tidak berhak untuk menjadi seorang saksi 

dalam pernikahan, walaupun punya backing di kepolisian. 

Jika seseorang yang menikah telah memenuhi syarat-syarat pernikahan di 

atas, maka bergembiralah, karena sudah sah pernikahannya. Saatnya ia membuka 

lembaran baru kehidupannya. Telah terbuka di hadapannya setengah dari agama. 

Terbentang  di depan matanya berbagai amanah, cobaan dan pahala. 

C. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri 

1. Pengertian Nikah Siri 

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara 

umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab 

fiqh disebut az-zawaj as-siri sebagai rangkaian dari dua kata yaitu az-zawaj dan 

as-siri. Istilah az-zawaj berarti pernikahan, sedangkan istilah as-siri berarti 

rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata az-zawaj as-siri 

dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi / rahasia.
32

 

Terdapat perbedaan dalam pengertian nikah siri, sehingga menyebabkan 

para Ulama berbeda pendapat, adapun pengertian-pengertian dimaksud adalah: 
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a. Pengertian Pertama: 

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi–sembunyi  

tanpa wali dan saksi. Inilah pengertian yang pernah diungkap oleh Imam Syafi’i: 

طَّابي  يِّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْ َثِني َعْن َماليك َعْن َأِبي الزُّبَ ْْيي اْلَمكِّ َ  و َحدَّ ُأِتي
يزُُه  رِّ َوََل ُأجي بينيَكاٍح َلَْ َيْشَهْد َعَلْيهي إيَلَّ َرُجٌل َواْمَرأٌَة فَ َقاَل َهَذا نيَكاُح السِّ

ْمُت فييهي َلَرجَْ   .33تُ َوَلْو ُكْنُت تَ َقدَّ

 

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki 

berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang 

hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, 

"Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya 

menemukannya, niscaya saya akan merajamnya." 

 

b. Pengertian Kedua 

Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, 

tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah seperti ini: 

Pendapat pertama: menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya sah 

tapi makruh. Ini pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Umar bin 

Khattab, Urwah, Sya’bi, Nafi’,  Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam 

Ahmad.
34

  Suatu pernikahan jika telah dihadiri wali dan dua orang saksi dianggap  

sah, tanpa perlu lagi diumumkan kepada khayalak ramai. 

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad 

mu’awadhah (akad timbal balik yang saling menguntungkan), maka tidak ada 
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syarat untuk diumumkan, sebagaimana akad jual beli. Begitu juga pengumuman 

pernikahan yang disertai dengan tabuhan rebana  biasanya dilakukan setelah 

selesai akad, sehingga tidak mungkin dimasukkan dalam syarat-syarat pernikahan. 

Adapun perintah untuk mengumumkan yang terdapat di dalam beberapa hadist 

menunjukkan anjuran dan bukan suatu kewajiban. 

Pendapat Kedua: menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya tidak 

sah. Pendapat ini dipegang oleh Malikiyah dan sebagian dari ulama madzhab 

Hanabilah.
35

 Bahkan ulama Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera 

menceraikan istrinya, atau membatalkan pernikahan tersebut, bahkan mereka 

menyatakan wajib ditegakkan had kepada kedua mempelai jika mereka terbukti 

sudah melakukan hubungan seksual. Begitu juga kedua saksi wajib diberikan 

sangsi jika memang sengaja untuk merahasiakan pernikahan kedua mempelai 

tersebut.
36

  

c. Pengertian Ketiga 

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua 

orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul (terpenuhi syarat sah perkawinan), 

hanya saja pernikahan ini  tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, 

dalam hal ini adalah KUA. pernikahan seperti ini yang dinyatakan dalam Undang-

undang sebagai nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat. 
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Menurut Prof. Wasit Aulawi, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak 

hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari 

berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari 

perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam 

mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka 

pincang.
37

 

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan 

nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak 

tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun 

nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan 

dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Al-Qur’an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri 

selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.
38

  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di 

bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) 

Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan 

rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2) 

Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai 

langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah.
39
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2. Sebab-Sebab Nikah Siri 

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut 

Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut 

tidak dicatatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu 

dilakukan di luar siding pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul 

semacam dualism hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi 

pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain 

tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat 

agama. 

1) Zina Akibat Ber-Khalwat
40

 

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi 

disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (Zina) akibat pacaran 

(Khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan 

serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, 

terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara 

yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-

laki pernikahan dapat dijadikan sebagai  jalan untuk membuktikan adanya kasih 

sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru 

dikenalnya. Bahkan dengan janji-janji manis untuk menikah tersebut, tidak sedikit 
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wanita yang tergoda begitu saja untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-

laki.
41

 

Kenyataan menunjukan, bahwa nikah siri sering dijadikan media bagi 

sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk melegalkan perikatan. Khalwat 

(pacaran) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih 

berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Karena itu menurut 

pandangan syariat, pacaran (khalwat) hukumnya diharamkan. Adapun yang 

menjadi dasar hukum bahwa khalwat hukumnya haram adalah QS. Al Isra : 32 

    

    

   

Terjemahannya:  Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
42

 

2) Nikah Untuk Bercerai
43

 

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk 

sementara waktu  (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri. 

Trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah, dari 

segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban 

hukum.Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan 

hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga justru 

menjadi tdak menentu nasibnya.Suatu pernikahan yang sejak awalnya di niatkan 

dengan baik bisa saja gagal ditengah jalan, apalagi pernikahan karena alasan dan 
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tujuan tertentu, misalnya hanya sekadar menghalalkan nafsu birahi yang muncul 

sesaat.Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya para pelaku 

nikah siri keluar dari komitmen mereka. 

Suami dengan seenaknya meninggalkan istri-anaknya dan menikah dengan 

wanita lain. Begitu pula sebaliknya, istri dengan seenaknya menelantarkan suami 

dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat 

menghukum mereka, kecuali sebelunya terdaftar secara resmi. 

3) Poligami
44

 

Jika dikaitkan, poligami dapat mempunyai hubungan yang erat dengan 

nikah siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang 

sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat 

nikah). Dikatakan berpoligami (ta’addud zaujat), apabila seorang laki-laki 

menikah lebih dari satu oaring istri pada waktu yang bersamaan. 

Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu 

orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari 

peradilan agama dapat diberikan kepada seorang suami yang akan berpoligami 

apabila berlaku ketentuan: 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
45

 

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah: 

                                                 

44
Ibid. 

45
Ibrohim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk (Jakarta: Ihya 

Ulumuddin, 1971), h.82. 



40 

 

 

a) Adanya persetujuan dari pihak istri, ( baik secara lisan maupun tertulis ) 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka. 

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka.
46

 

 

Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari 

pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama, ternyata 

menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha 

mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui 

pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, disamping dapat 

menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.
47

 

D. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak dalam Nikah Siri 

1. Menurut Fiqh dan KHI 

Dalam Islam perkawinan turut mempengaruhi kedudukan anak dalam 

keluarga, khususnya hubungan anak terhadap bapaknya. Hubungan pertalian 

antar-anggota keluarga dikenal dengan istilah nasab yaitu suatu sandaran yang 

kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan 

darah pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.
48

 Dengan 

demikian nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan. Nasab merupakan 

sebuah pengakuan syara’ bagi hubungan anak dengan garis keturunan bapaknya 

sehingga anak tersebut menjadi bagian anggota keluarga dari keturunan itu dan 
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dengan demikian anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana akibat 

hubungan nasab tersebut. 

Sayyid Sabiq, mengungkapkan bahwa anak yang sah dalam pandangan 

syara’ adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syara’….
49

 

Implikasi dari pengertian tersebut adalah wanita yang bersuami dengan akad yang 

sah apabila melahirkan maka anaknya dinasabkan kepada suaminya itu atau 

dengan kata lain jika perkawinan tidak sah menurut syara’ maka anak yang lahir 

tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya secara tidak sah 

menurut syara’.  

Menurut para Fuqaha penentuan nasab anak kepada bapaknya adalah 

dihitung paling kurang 180 hari masa kandungan.
50

 Sedangkan dalam hal 

penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. 

Menurut kalangan Mazhab Hanafiyah dihitung dari akad nikah dan mayorias 

ulama menghitung dari masa adanya kemungkinan bersenggama.
51

 

Sedangkan hubungan nasab anak dengan ibunya karena adanya kehamilan 

yang disebabkan dari hubungan dengan laki-laki baik hubungan itu berdasarkan 

akad nikah maupun melalui perzinaan.
52

 

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
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Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
53

 yang menyebutkan perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu.
54

 

Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor 

Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
55

 

Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan: 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
56

 

 

Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan 

siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 

42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,
57

 dan Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.
58
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Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 

yang berbunyi: 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
59

 

 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini 

adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh 

para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat 

resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

bagi yang beragama Islam atau di Kantor  Catatan Sipil bagi yang tidak beragama 

Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat 

selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan 

bawah tangan. 

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah 

diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut 

disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan 

agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, disebutkan :  

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan itu. 
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(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
60

 

 

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara 

lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara 

perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan tata cara perkawinan dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
61

 Dalam ayat (3) 

disebutkan: 

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya 

dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat 

dan dihadiri oleh kedua orang saksi.
62

 

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa 

peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, 

bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya 

mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah 

peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya. 

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi 

dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata 
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memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni 

telah dilaksanakan dan telah memenuhgi ketentuan agama yang dianut. (2), akad 

nikah dilakukan menurut ketentian ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni 

telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai 

pencatat nikah. 

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan 

tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi 

tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh 

Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan 

tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan 

perintah Allah SWT, maka umat Islam dalam melangsungkan perkawinan 

memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) 

sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan 

alternativ. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, 

sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan 

perbuatan hukum. 

Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh 

hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu 

perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya 

bersifat administrativ, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut 

merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. 

Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur 

agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, 
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walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur 

yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah 

administrativ, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan 

dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat 

membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran 

agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik. 

Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan 

dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada 

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

perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, 

karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti 

otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Oleh karena itu pencatatan 

perkawinan dapat berimplikasi pada status keperdataan anak salah satunya tentang 

jaminan memperoleh hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat dilindungi oleh 

negara karena tidak memiliki bukti yang menguatkan hubungan anak dan bapak. 

a. Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak 

luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukuimnya anak 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang 

hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI), Bunyi dalam 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin adalah: 
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Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.
63

 

Dalam pasal 43yaitu : 

(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 Peraturan Pemerintah.
64

 

 

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak 

dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran 

yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah 

orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya 

dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya 

tertulis ibu kandungnya saja.  Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah 

dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara 

sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. 

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan 

antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya 

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya 

pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. 

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami 

istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban 
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nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya 

saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau 

bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum 

islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan 

keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak 

alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami 

(genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir 

di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak 

melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali 

hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. 

b. Setelah Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). 

Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 

46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada 

pokoknya bahwa pasal 43 ayat (1) yang menyatakan,  anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.
65

 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
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laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: 

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 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.
66

 

 

Putusan di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan 

hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai 

makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk 

memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula 

permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa 

terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan 

seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi 

yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak 

adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan 

karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 
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berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang 

didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang 

laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban 

secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

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

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

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

perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. 

Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar 

kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah 

seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah 

masyarakat. 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. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan,  “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

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

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally 

unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 

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

hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

  


