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ABSTRAK 

Nur Mu’ Zam-Zam, Siti Hajar. 2017. Studi Analisis Penetapan Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi, 

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Baidhowi, S.Ag., M. Ag., Pembimbing II : Dr. Dewi 

Sulistianingsih, S.H., M.H. 

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Kedudukan, Implikasi, Pembatalan Akta 

Kelahiran. 

Status anak sah menguatkan alasan bahwa anak memiliki hadhanah 

dengan ayah kandungnya. Salah satu hak seorang anak yaitu mendapatkan 

akta/bukti kelahiran, karena menyangkut hak identitas diri dan status 

kewarganegaraan. Hak identitas ini berdasarkan KHA dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak. Penulis membahas 

permasalahan mengenai kedudukan anak luar kawin pasca pembatalan akta 

kelahiran dan implikasi yang ditimbulkan berdasarkan penetapan hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kdsditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Keabsahan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

PN Kudus mengeluarkan Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 

dengan amar mengabulkan permohonan pemohon yaitu mencabut/membatalkan 

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4731/TP/2005 a.n. Mohamad Ridwan, dan 

memberikan ijin kepada Kantor Dispendukcapil Kudus untuk menerbitkan akta 

kelahiran Mohamad Ridwan menjadi anak dari seorang Ibu. Terdapat pemalsuan 

identitas dalam pembuatan akta kelahiran yang dilakukan oleh Wagiran sebagai 

ayah biologis dan Perangkat Desa Kalirejo. Hasil Penelitian dan Pembahasan : (1) 

Status Mohamad Ridwan ditinjau dari UUP menjadi tidak sah dan ditinjau dari 

KHI tetap menjadi anak sah, (2) Akibat dari pembatalan akta ini hilangnya status 

keperdataan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada Dispendukcapil, 

diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari UUP 

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds merubah akta kelahiran Mohamad 

Ridwan menjadi anak dari seorang Ibu dan Wagiran tidak mempunyai hak 

mewarisi, sedangkan ditinjau dari KHI tetap menjadi anak sah, mendapatkan 

bagian waris yang sama yaitu 1/3, dapat menuntut biaya pemeliharaan kepada 

kedua orangtuanya, dan Wagiran diperbolehkan memberikan wasiat wajibah. 



xii 

 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ....................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ........................................................................  iii 

PERNYATAANORISINALITAS  .....................................................................  iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  .............................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  viii 

ABSTRAK   .......................................................................................................  xi 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................  xii 

DAFTAR SINGKATAN  ....................................................................................  xvi 

DAFTAR BAGAN ...............................................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  xviii 

BAB 1 PENDAHULUAN  ..................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  .....................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah  ............................................................................  6 

1.3 Pembatasan Masalah ............................................................................  7 

1.4 Rumusan Masalah  ...............................................................................  7 

1.5 Tujuan Penelitian  .................................................................................  8 

1.6 Manfaat Penelitian  ...............................................................................  8 

1.7 Sistematika Penulisan  ..........................................................................  9 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  .........................................................................  12 



 

 

xiii 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan  ............................................  12 

2.1.1 Pengertian Perkawinan  ......................................................................  12 

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan  ..........................................................  15 

2.1.3 Hak dalam Perkawinan ......................................................................  17 

2.1.4 Hukum Melakukan Perkawinan  ........................................................  19 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri  ....................................  21 

2.2.1 Pengertian Perkawinan Siri  ...............................................................  21 

2.2.2 Alasan atau Melakukan Perkawinan Siri  ..........................................  22 

2.2.3 Akibat Perkawinan Siri  .....................................................................  23 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak  .......................................................  24 

2.3.1 Pengertian Anak  ................................................................................  24 

2.3.2 Status Anak dan Kedudukan Anak ....................................................  25 

2.3.3 Hak dan Kedudukan Hukum Anak  ...................................................  26 

2.3.4 Pembuktian Asal Usul Anak  .............................................................  28 

2.3.5 Kelahiran Anak di Luar Perkawinan  .................................................  30 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Ilmu Kewarisan (Faraidh) ....................  32 

2.4.1 Pengertian Faraidh .............................................................................  32 

2.4.2 Sebab-Sebab Mendapat Warisan ........................................................  35 

2.4.3 Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan  ............................................  38 

2.4.4 Asas-Asas Hukum Kewarisan  ...........................................................  40 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran  ......................................  44 

2.5.1 Pengertian Akta Kelahiran  ................................................................  44 

2.5.2 Tujuan Akta Kelahiran  ......................................................................  45 



xiv 

 

2.5.3 Pembatalan Akta Kelahiran  ...............................................................  47 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Putusan dan Penetapan  ........................  49 

2.6.1 Pengertian Putusan dan Penetapan  ....................................................  49 

2.6.2 Bentuk Isi Putusan dan Penetapan  ....................................................  50 

2.6.3 Kekuatan Putusan dan Penetapan  ......................................................  51 

2.7 Kerangka Berfikir  .............................................................................  53 

2.7.1 Input  ..................................................................................................  56 

2.7.2 Proses  ................................................................................................  56 

2.7.3 Output  ................................................................................................  56 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ......................................................................  57 

3.1 Metode Pendekatan  ..............................................................................  58 

3.2 Jenis Penelitian  ....................................................................................  59 

3.3 Fokus/Spesifikasi Penelitian  ................................................................  61 

3.4 Lokasi Penelitian  .................................................................................  61 

3.5 Sumber Data Penelitian  .......................................................................  61 

3.6 Teknik Pengambilan Data  ...................................................................  66 

3.7 Validitas Data  ......................................................................................  67 

3.8 Teknik Analisis Data  ...........................................................................  69 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ....................................  71 

4.1 Hasil Penelitian  ..................................................................................  71 

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian  ...............................................................  71 

4.1.2 Kedudukan Anak Luar Kawin dari Pembatalan Akta Kelahiran 

Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 



 

 

xv 

 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam  .....................................................................................  76 

4.1.3 Implikasi yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  ........................................  81 

4.2 Pembahasan  .......................................................................................  85 

4.2.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Dari Pembatalan Akta Kelahiran 

Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam  .....................................................................................  85 

A. Penetapan Negeri Kudus Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds  ......  85 

B. Analisa Penulis  ........................................................................  97 

4.2.2 Implikasi yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  ........................................  113 

A. Penetapan Negeri Kudus Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds  ......  113 

B. Analisa Penulis  ........................................................................  117 

BAB 5 PENUTUP  ...............................................................................................  132 

5.1 Simpulan  ..............................................................................................  132 

5.2 Saran  ....................................................................................................  134 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................................  136 



xvi 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 
BW  Burgerlijk Wetboek 

FC   Foto Copy 

KHA  Konvensi Hak Anak 

KHI  Kompilasi Hukum Islam 

KK   Kartu Keluarga 

KTP  Kartu Tanda Penduduk 

KUA  Kantor Urusan Agama 

KUHPer  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

NIK   Nomor Induk Kependudukan 

PN   Pengadilan Negeri 

PP   Peraturan Pemerintah 

Q.S  Qur’an Surah 

Stbl  Staatsblad 

UU   Undang-Undang 

UUD  Undang-Undang Dasar 

UUP  Undang-Undang Perkawinan 

  



 

 

xvii 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan Halaman 

2.7 Bagan Kerangka Berfikir  .........................................................................  54 

4.1.1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2017 ............... 74 

4.1.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017 .............. 75 

  



xviii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  : 

Lampiran 1 SK Skripsi 

Lampiran 2 Instrument Penelitian Pengadilan Negeri Kudus 

Lampiran 3 Instrument Penelitian Pengadilan Agama Kudus 

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian Kepada Pengadilan Negeri Kudus 

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Kepada Pengadilan Agama Kudus 

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pengadilan 

Negeri Kudus 

Lampiran 7 Salinan Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 

Lampiran 8 Fc Akta Kelahiran a.n. Mohamad Ridwan 

Lampiran 9 Fc Kartu Tanda Penduduk  a.n. Sumini 

Lampiran 10 Fc Kartu Keluarga a.n. Sumini 

  



 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral antara pihak laki-laki 

dan pihak perempuan dalam mengucap suatu akad atau perjanjian 

mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela serta 

kerelaan kedua belah pihak dan merupakan suatu kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) 

dengan cara-cara yang di ridhloi Allah Swt. Nikah (kawin) menurut arti 

asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau 

arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan 

seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita 

(Hanafi). Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang 

dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita 

sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan 

seksual. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan biologis. Pemenuhan biologis itu merupakan salah satu dari 

tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang dibangun atas 

landasan ibadah. 
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(Ramulyo, 2002:1) Semua yang diciptakan oleh Allah adalah 

berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk ciptaan Allah 

SWT yang paling sempurna yakni manusia. Pada masa sekarang manusia 

dalam melangsungkan suatu perkawinan dilakukan berbagai macam model 

seperti perkawinan lari, perkawinan bawah tangan atau biasa disebut 

dengan perkawinan kontrak, sehingga munculah perkawinan paling 

popular dimasyarakat yakni perkawinan siri. Pengertian dari pernikah siri, 

yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama oleh wali 

pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang 

saksi, tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat 

resmi pemerintah atau tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan 

Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Adapun ketentuan sah suatu 

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Pasal 4 dan 

Pasal 5 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, sedangkan didalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat pada 

Pasal 2 Bab I Dasar Perkawinan. 

Pencatatan perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat 

hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, misalnya jika terjadi 

kelahiran anak, maka riwayat dan asal usul anak akan mudah dibuktikan 

karena perkawinan yang mendahului proses kelahiran tersebut telah 

tercatat dengan baik. Sedangkan apabila perkawinan tersebut tidak 

terdaftar, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk dibuktikan pada 
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saat terjadinya sengketa asal usul keturunan. (Witanto, 2012:133) 

Pendataan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak 

suami maupun istri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang 

mereka lakukan. 

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki bukti 

otentik (dicatatkan) maka dilahirkanlah anak sah. Sedangkan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak memiliki bukti 

otentik dari perkawinan dalam hukum perdata disebut sebagai anak luar 

kawin. Anak sah menempati kedudukan yang paling tertinggi dimata 

hukum, dibandingkan dengan anak luar kawin. Demikian juga ketentuan 

sah seorang anak di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada 

Pasal 99 Bab XIV Pemeliharaan Anak, sedangkan di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai kedudukan 

anak dapat dilihat pada Pasal 42, dan Pasal 43. 

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan 

bahwa asal-usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran 

yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu 

hak seorang anak yaitu mendapatkan akta kelahiran atau bukti kelahiran, 

karena ini menyangkut hak identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak 

identitas ini berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak) dan Pasal 5Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak, Pasal 

27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan 

Anak. 
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Bukti kelahiran biasa disebut dengan akta kelahiran. Akta 

kelahiran dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hasil 

pencatatan terhadap peristiwa lahirnya seseorang. Namun pada 

kenyataannya dapat terjadi kesalahan didalam pelayanan dan pemberian 

Akta Pencatatan Sipil baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Kesalahan yang disengaja pada umumnya berupa persyaratan maupun 

tatacara memperoleh Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan secara tidak 

benar atau melawan hukum. Motif yang dilakukan umumnya menyangkut 

masalah keperdataan (pembagian waris). 

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran maka dapat 

melakukan pembatalan akta kelahiran. Pembatalan Akta Kelahiran ini 

dapat diajukan di Pengadilan yang memiliki yurisdiksi mencakup domisili 

Kantor Catatan Sipil. Setelah dilakukan pembatalan akta maka akan 

mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Setelah Pengadilan setempat 

mengeluarkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut, pihak yang 

bersangkutan harus melaporkan pembatalan akta ke Kantor Catatan Sipil 

dengan mengisi formulir Pelaporan Pembatalan Akta. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tersebut dapat 

membatalkan akta atau membuat catatan pinggir pada Register Akta dan 

menarik Kutipan Akta dari subyek akta. Akibat dari pembatalan akta ini 

ialah hilangnya status keperdataan atas peristiwa penting yang telah 

dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal diatur 
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dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Anak seharusnya memperoleh dan mendapatkan hak-hak dan 

kewajibannya, namun tidak didapatkan pada anak yang hanya memiliki 

hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja atau tidak 

mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Tidak hanya dampak 

psikologi, namun juga dampak ekonomi bisa menjadi pengaruh 

pertumbuhan anak ketika sudah dewasa. Salah satu dampak terhadap anak 

luar kawin dari perkawinan siri dapat dilihat dalam amar penetapan 

Pengadilan Negeri Kudus Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds perihal 

Pembatalan Akta Kelahiran. Pembatalan akta kelahiran dalam penetapan 

ini dilakukan oleh ibu kandung dari anak luar kawin dengan menghapus 

nama ayah biologis dari anak luar kawin, sehingga tidak dapat 

memperjuangkan hak-hak anaknya. Pembatalan akta kelahiran dalam 

penetapan ini dikarenakan adanya pemalsuan identitas ibu kandung dari 

anak luar kawin yang dilakukan oleh ayah biologisnya. 

Hal ini sangat disayangkan jika disandingkan dengan amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan uji 

materiil (judicial review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan 

Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, bahwa Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut 

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

Berdasar latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis 

kedudukan anak luar kawin khususnya mengenai permasalahan akta 

kelahiran anak luar kawin yang dibatalkan karena pemalsuan identitas. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “STUDI 

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 

TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan rumusan 

masalah dalam penelitian yang ilmiah ini. Permasalahan-permasalahan itu 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Akibat pernikahan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri); 

2. Mengenai akibat pembatalan akta kelahiran anak luar kawin; 

3. Terhadap status dan kedudukan hukum anak luar kawin dalam 

pernikahan siri; 

4. Mengenai hak-hak dan kewajiban anak pasca pembatalan akta 

kelahiran; 

5. Hubungan nasab dengan ayah biologis; 

6. Masalah kewarisan dan pemeliharaan anak pasca pembatalan akta 

kelahiran; 
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7. Mengenai pentingnya alat bukti kelahiran dan pencatatan kelahiran; 

8. Mengenai tindak pidana pemalsuan identitas akta kelahiran. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian yang dilakukan 

tidak menyimpang dari hal pokok yang ingin dikaji oleh peneliti, maka 

penelitian ini dibatasi pada kedudukan atau status hukum anak luar kawin 

dan akibat hukum yang ditimbulkan pasca penetapan hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds tentang pembatalan akta kelahiran ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di 

atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca pembatalan akta 

kelahiran berdasarkan penetapan hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penetapan hakim 

Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak luar kawin pasca 

pembatalan akta kelahiran berdasarkan penetapan hakim Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap 

penetapan hakim Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

peneliti maupun pihak lain yang telah membacanya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenaikedudukan dan akibat hukum anak luar kawin dari permasalahan 

pembatalan akta kelahiran anak luar kawin pasca keluarnya penetapan 

Nomor 139/Pdt.P/2015/Pn.Kds khususnya ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah, hakim, dan masyarakat maupun 

pihak-pihak yang berhubungan dengan ini dari tindakan dan akibat 
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dilakukannyapembatalan akta kelahiran bagi anak luar kawin di dalam 

pernikahan yang tidak dicatatkan, serta dapat mengetahui sejauh mana 

peneliti dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian 

yaitu, bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Untuk memberikan 

kemudahan gambaran maka disusunlah sistematika skripsi yaang masing-

masing sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan 

orisinalitas, pernyataan persetujuan publikasi, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, 

daftar bagan, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 (lima) 

Bab yaitu : 

Bab 1 : Pendahuluan, dalam Bab ini memaparkan tema dan 

permasalahan yang terdiri dari sub pokok menjelaskan 

latar belakang dilakukannya penelitian terhadap 

kedudukan anak luar kawin setelah adanya pembatalan 

akta kelahiran, yang meliputi : (1) latar belakang masalah, 

(2) identifikasi masalah, (3) batasan masalah, (4) rumusan 
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masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) 

kerangka pemikiran, (8) sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini menjelaskan secara 

teoritis pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas. Teori-teori tersebut meliputi : (1) 

tinjauan umum tentang perkawinan, (2) tinjauan umum 

tentang perkawinan siri, (3) tinjauan umum tentang anak, 

(4) tinjauan umum tentang warisan dan ilmu kewarisan 

(faraid), (5) tinjauan umum tentang akta kelahiran, (6) 

tinjauan umum tentang penetapan. 

Bab 3 : Metode Penelitian, dalam Bab ini menjelaskan mengenai 

cara maupun langkah yang dilakukan peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini, seperti : (1) jenis dan desain 

penelitian, (2) metode pendekatan, (3) lokasi penelitian, 

(4) spesifikasi penelitian, (5) jenis dan sumber data 

penelitian, (6) teknik pengumpulan data, (7) keabsahan 

data, (8) teknik analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini 

menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian dan paparan 

data-data yang telah diperoleh peneliti. Merupakan hasil 

analisis terhadap permasalahan yang dikaji guna 

menjawab permasalah-permasalah yang telah dirumuskan. 
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Bab 5 : Penutup, dalam Bab ini dipaparkan berupa penyampaian 

kesimpulan hasil penelitian penulis dan saran-saran yang 

menjawab pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam 

pokok permasalahan serta berguna sebagai masukan untuk 

membangun tatanan hukum yang ada di Indonesia. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang dilengkapi dalam uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Umum tentang Perkawinan 

2.1.1 Pengertian Perkawinan 

Nikah (kawin) menurut arti Hanafi ialah hubungan seksual 

tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad 

(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami 

istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Mohd. Idris Ramulyo, 

2002:1). Berikut adalah pengertian perkawinan menurut beberapa para 

ahli : 

1. Aqdu al Nikah dibaca dihubungkan dengan Q. IV : 21 aqdunnikah 

sebutan Al-Qur’an Q. II : 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa 

Indonesia sehari-hari disebut Akad Nikah dari kata-kata Aqad 

Nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya 

perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk 

mengingkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita 

dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal 

(abadi). Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan 

ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
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perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, 

kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia; 

2. Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya 

menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita 

sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya 

hubungan seksual; 

3. Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam 

Islam, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau 

mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi : 

“Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya 

(onani)”; 

4. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Keluarga Nasional 

mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut 

beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada 

hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang 

waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan 

laki-laki lain; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Sedangkan (Pasal 2 a) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
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kepercayaannya itu”, (Pasal 2 b) “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tentang 

perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954; 

6. Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti 

aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan 

wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi’i); 

7. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, 

perkawinan yaitu suatu aqad yang sangat kuat atau miitsaqan 

ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Definisi lain dari perkawinan menurut pendapat para ulama, 

terdiri dari beberapa pendapat para ulama yaitu sebagai berikut (Beni 

Ahmad Saebeni, 2008:13) : 

a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu 

aqad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. 

Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan 

seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan 

kepuasan; 

b) Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

aqad menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti 
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memiliki. Artinya, dengan  perkawinan seseorang dapat 

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya; 

c) Ulama Malakiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang  mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga; 

d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafazhinkad atau tazwij untuk 

mendapatkan kepuasaan. Artinya, seorang laki-laki dapat 

memperoleh kepuasaan. Artinya seorang laki-laki dapat seorang 

perempuan dan sebaliknya. 

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan 

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan 

yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang 

melangsungkan akad dengan si suami, 2 (dua) orang saksi yang 

menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut (Amir 

Syarifuddin, 2011 : 61). Berdasarkan pendapat ulama Syafi’i rukun 

perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut : 

a) Calon mempelai laki-laki; 

b) Calon mempelai wanita; 

c) Wali dari  mempelai perempuan yang akan mengakadkan 

perkawinan; 

d) Dua orang saksi; 
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e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 

suami. 

Syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun  nikah 

yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, 

maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh Al-Qur’an, hadis, dan undang-undang yang 

berlaku. Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai 

perempuan ialah menurut susunan dibawah ini, yaitu (Mustofa Hasan, 

2011:62) : 

a) Ayah; 

b) Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan); 

c) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya; 

d) Saudara laki-laki sebapak dengannya; 

e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 

dengannya; 

f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja 

dengannya; 

g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak); 

h) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya; 

i) Hakim. 

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. 

Perkawinan yang sah harus memperhatikan larangan-larangan 
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perkawinan menurut Hukum Islam. Ada 3 (tiga) asas yang perlu 

diperhatikan, yaitu (Mohd. Idris Ramulyo, 2002:34) : 

a) Asas Absolut Abstrak; 

b) Asas Selektivitas; 

c) Asas Legalitas. 

Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan 

di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu 

sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang 

bersangkutan, sedangkan asas selektivitas adalah suatu asas dalam 

suatu perkawinan dimana seoseorang yang hendak menikah itu harus 

menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dengan siapa 

larangannya, dan asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, 

wajib hukumnya dicatatkan (Mohd. Idris Ramulyo, 2002:34). 

2.1.3 Hak dalam Perkawinan 

Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan muncul ketika 

dilangsungkannya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai 

perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan 

suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. 

Mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri terdapat pada 

Bab VI Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa : 

 

Pasal 33 

“Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” 



18 

 

 

 

Hak-hak dalam suatu perkawinan dapat terbagi menjadi 3 

(tiga), yaitu (Ahmad Azhar Basyir, 2000:53) : 

a) Hak-Hak Bersama 

Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut : 

1. Halal bergaul atau bersenang-senang antara suami dan istri; 

2. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram 

ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula 

suami menjadi mahram ibu isrti, neneknya, dan seterusnya 

keatas; 

3. Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak 

akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atau 

peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas 

peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan 

pergaulan suami istri; 

4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila 

pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah); 

5. Bergaul yang baik antara suami dan istri sehingga tercipta 

kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa’ ayat 19, bahwa : 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi 

kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
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bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak.” 

b) Hak-Hak Istri 

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi 2 

(dua), yaitu : 

1. Hak-hak kebendaan adalah mahar (mas kawin) dan nafkah; 

2. Hak-hak bukan kebendaan adalah berbuat adil di antara para 

istri (misalnya dalam perkawinan poligami), tidak berbuat 

yang merugikan istri dan sebagainya. 

c) Hak-Hak Suami 

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri dapat disebutkan 

pada pokoknya saja yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang 

menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran 

kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan 

suami istri. 

2.1.4 Hukum Melakukan Perkawinan 

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk melakukan 

perkawinan, namun pada dasarnya apabila ditinjau dari keadaan yang 

melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, 

haram, makruh, dan mubah. Penjelasannya sebagai berikut (Ahmad 

Azhar Basyir, 2000:14) : 

a) Perkawinan Wajib, yaitu perkawinan hukumnya wajib bagi 

orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan 
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telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan 

memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada 

kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir 

untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu 

berbuat zina; 

b) Perkawinan Sunnah, yaitu perkawinan hukumnya sunnah bagi 

orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak 

kawin juga tidak ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan 

zina; 

c) Perkawinan Haram, yaitu perkawinan hukumnya haram bagi 

orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-

kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan 

berakibat menyusahkan istrinya; 

d) Perkawinan Makruh, perkawinan hukumnya makruh bagi 

seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai 

daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan 

terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran 

tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap 

istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri 
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misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami 

belum mempunyai keinginan untuk kawin; 

e) Perkawinan Mubah, perkawinan hukumnya mubah bagi orang 

yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa 

khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak 

merasa khawatir akan melalaikan kewajibannya terhadap istri. 

Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan 

kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan 

menjaga keselamatan hidup beragama. 

2.2  Tinjauan Umum tentang Perkawinan Siri 

2.2.1 Pengertian Perkawinan Siri 

Perkawinan siri artinya adalah perkawinan rahasia, lazim juga 

disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih 

Maliki, perkawinan siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, 

para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun 

keluarga setempat (M. Anshary, 2010:25). 

Perkawinan siri di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak 

ditegaskan secara jelas mengenai pengertiannya, namun tersirat 

didalam ketentuan pasal-pasalnya. Nikah siri dapat diajukan penetapan 

(itsbat) nikah ke Pengadilan Agama, agar perkawinan yang telah 

dilangsungkannya secara siri dilegal formalkan. Bila Pengadilan 

Agama menerima permohonannya itu, maka akan keluar surat 
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penetapan dari Pengadilan Agama dan berdasarkan penetapan itu KUA 

dapat mencatat/meregistrasikan perkawinannya itu dan ia memperoleh 

akta nikah (Mardani, 2011:17). 

2.2.2 Alasan atau Faktor Melakukan Perkawinan Siri 

Perkawinan siri jika dilihat dari sudut pandang agama atau 

berpedoman kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist yang dijadikan pedoman 

hidup umat beragama Islam, dilakukan tidak didasarkan atas alasan 

sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Dalam syariat Islam perkawinan siri 

dibenarkan dan diperbolehkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan 

haram yang mungkin terjadi jika tidak sesegera mungkin dihalalkan 

dalam ikatan perkawinan, namun berbeda jika dilihat dari sudut 

pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Dilihat dari pandangan modern terdapat beberapa faktor 

pemicu terjadinya perkawinan siri atau alasan melakukan perkawinan 

siri. Alasan melakukan perkawinan siri oleh para pihak yang hendak 

melakukan perkawinan secara siri diantaranya, yaitu (Neng 

Djubaedah, 2010:347) : 

a) Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh 

suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 

dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi 

Hukum Islam sehingga membuat salah satu pihak keberatan; 
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b) Perkawinan siri mungkin dilakukan bukan dalam rangka 

poligami, tetapi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terikat 

dengan perjanjian tertentu di bidang pekerjaannya yang 

mengharuskan ia tidak melakukan atau menunda perkawinan 

dalam rangka waktu tertentu; 

c) Perkawinan siri mungkin dilakukan dalam rangka kawin 

gantung yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu 

kala, meskipun saat ini sudah jarang terdengar. 

2.2.3 Akibat Perkawinan Siri 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal berkaitan dengan 

akibat perkawinan siri yang dilakukan di bawah tangan atau 

perkawinan tidak di catatkan, sebagai berikut (M. Anshary, 2010:45) : 

a) Akibat Nikah Siri Terhadap Harta Perkawinan 

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi 

hukum perkawinan akan berakibat kepada mereka yang 

melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan, dan harta 

kekayaannya. 

b) Akibat Nikah Siri Terhadap Status Hukum Seseorang Anak 

Kejelasan mengenai status perkawinan suami istri melalui 

bukti otentik tentang perkawinan mereka menjadi landasan bagi 

kejelasan status hukum seorang anak, misalnya untuk 

pengurusan akta kelahiran si anak landasannya adalah surat 

nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatakan 
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perkawinannya, maka saat kelahiran anak dari perkawinan siri 

mereka dan memerlukan akta kelahiran untuk anak tersebut 

maka kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta 

kelahiran yang dimaksud. 

2.3 Tinjaun Umum tentang Anak 

2.3.1 Pengertian Anak 

Anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dalam 

sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, memiliki harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya, dan merupakan amanah dari 

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Didalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung kapan seseorang 

digolongkan sebagai seorang anak, akan tetapi hal tersebut tersirat di 

dalam ketentuan pasal-pasalnya. Begitupula di dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak ditegaskan secara jelas mengenai pengertian 

seorang anak, namun tersirat didalam ketentuan pasal-pasalnya. 

Adapun ketentuan dilihat dari Bab II Syarat-Syarat Perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa : 

Pasal 6 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orang tua. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 

16(enam belas) tahun. 
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Adapun dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan 

bahwa : 

Pasal 98 

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik 

maupun mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan. 

Pasal 99 

(1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 

sah; 

(2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri tersebut. 

2.3.2 Status Anak dan Kedudukan Anak 

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian 

yang sangatlah penting status dan kedudukannya dalam suatu keluarga 

menurut hukum perkawinan secara nasional dan hukum perkawinan 

secara islam. Status dan kedudukan anak di dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan. Anak sah menempati kedudukan yang paling tertinggi 

dimata hukum, dibandingkan dengan anak dalam pengelompokan 

lainnya. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Bab IX Kedudukan Anak 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 42 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah”. 
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Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44 

 (1) Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang 

dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa 

istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan 

tersebut.  

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya 

anak atas permintaan yang bersangkutan. 

Adapun dilihat dari ketentuan sah pada Bab XIV Pemeliharaan 

Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa : 

Pasal 99 

(1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 

sah. 

(2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri terebut. 

2.3.3 Hak dan Kedudukan Hukum Anak 

Setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak dalam menjalani 

hidupnya. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan dengan diimbangi 

kewajiban. Pada dasarnya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. Setiap anak memiliki hak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam Bab III Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

disebutkan mengenai hak dan kewajiban anak. Sebagai seorang anak 

yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbulah antara 
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hak dan kewajibannya selaku anak. Diantara hak dan kewajiban 

tersebut adalah (Siska L Sulistiani, 2015:17) : 

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya (Pasal 45); 

b) Anak wajib menghormati orang tuadan menaati kehendak mereka 

yang baik (Pasal 46); 

c) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, 

bila mereka itu memerlukan bantuannya; 

d) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Pasal 47); 

e) Meskipun oran tua dicabut kekuasaannya, mereka nasih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut (Pasal 49 ayat (2) ). 

Selain itu, akan timbul pula kekuasaan orang tua terhadap anak, 

diantaranya (Siska L Sulistiani, 2015:17) : 

a) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada 

dibawah kekuasaan orang tua; 

b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik didalam 

maupun diluar Pengadilan; 

c) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 

tahun atau belum pernah kawin; 
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d) Kekuasaan orangtua bisa dicabut di Pengadilan apabila ia 

melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan ia berkelakuan 

buruk sekali. 

2.3.4 Pembuktian Asal Usul Anak 

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan 

Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2010:1). Adapun telah diatur 

secara tegas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

menyebutkan bahwa : 

Pasal 55 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan 

akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat 

yang berwenang. 

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak 

ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang 

asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang 

teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, 

maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam 

DaerahHukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan 

akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Sedangkan dilihat dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum 

Islam, menyebutkan bahwa : 

Pasal 103 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan 

akta kelahiran yang otentik atau alat bukti lainnya. 

(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) 

tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan 

penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan 

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), 

maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah 
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hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta 

kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Pembuktian keturunan dijelaskan juga dalam amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan uji 

materiil (judicial review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan 

Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, bahwa Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 

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

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

2.3.5 Kelahiran Anak di Luar Perkawinan 

Kelahiran anak di luar perkawinan dapat dilihat dari beberapa 

sudut pandang, yaitu (Oemarsalim, 2012:65-69) : 

a) Pandangan Hukum Adat; 

Bila dipandang dari hukum adat kalau seorang ibu yang 

tidak nikah melahirkan seorang anak, maka dalam hubungan 

hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai ibu dan tidak 

mempunyai bapak. Hal semacam demikian sangat dicela dalam 

lingkungan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu diusahakan 

keras agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Adapun usaha 

yang dilakukan yaitu apabila seorang gadis atau janda hamil 

tanpa nikah maka diusahakan agar ibu tersebut selekas 

mungkin dinikahkan, agar pada waktu ia melahirkan anak ia 
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sudah menikah dan biasanya seorang gadis hamil itu diusahkan 

dinikahkan dengan pria yang menyebabkan ia hamil. Apabila 

seorang suami meninggal dunia pada waktu istrinya hamil, dan 

anak dari perkawinan tersebut lahir maka anak tersebut 

dianggap anak yang sah jika tenggang waktu antara 

meninggalnya itu dan lahirnya anak sama dengan tenggang 

hamil yang biasa yaitu 8, 9, atau 10 bulan. Dengan demikian 

atas usaha tersebut yaitu sedapat mungkin untuk menikahkan si 

ibu sebelum melahirkan anak, maka dapat dikatakan di 

lingkungan hukum adat hampir tidak ada anak di luar 

pernikahan. 

Mr. Djojodiguno dan Mr. Tirtawinata mengatakan dalam 

bukunya “Adatprivaatrecht van Midden-Java” halaman 296 

bahwa, dari penyelidikan yang mereka adakan di daerah Jawa 

Tengah tak dapat diketemukan suatu petunjuk, bahwa perihal 

warisan terhadap harta peninggalan ibu ada perbedaan antara 

anak sah dan anak di luar pernikahan. Seorang anak tersebut 

hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, maka 

seorang anak tersebut hanya dapat mewarisi harta peninggalan 

ibunya dan keluarga ibunya, sebaliknya apabila anak itu yang 

meninggal, maka harta peninggalannya hanya diwarisi oleh 

ibunya dan keluarga ibunya. 
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b) Pandangan Hukum Islam; 

Oleh hukum Islam ditetapkan adanya tenggang waktu, 

yaitu tenggang yang sekurang-kurangnya mesti ada antara 

waktu nikah si istri dan kelahiran si anak dan lagi suatu 

tenggang, yang selama-lamanya harus ada antara putusnya 

pernikahan atau perkawinan dengan lahirnya si anak. Adapun 

tenggang yang dimaksud yaitu sekurang-kurangnya antara 

nikah si ibu dan kelahiran si anak adalah 6 bulan, sedang 

tenggang yang selama-lamanya harus ada antara putusnya tali 

pernikahan dan kelahiran anak yaitu tenggang iddah ialah 4 

bulan dan 10 hari. 

Oleh sebagian pemeluk agama Islam belakangan ini 

ditafsirkan sedemikian rupa, yaitu bilamana seorang wanita 

setelah pernikahannya putus Ia tidak mengalami datang bulan 

selama lebih dari tenggang iddah kemudian melahirkan anak, 

maka anak ini masih dianggap anak sah atas tali pernikahan 

yang putus tadi. Dilingkungan hukum Islam akan lebih sering 

ada kemungkinan seorang anak lahir diluar pernikahan 

daripada di lingkungan Hukum Adat Indonesia disebabkan 

karena adanya tenggang waktu tertentu itu. 

Dr. Juynboll dalam bukunya halaman 217-218 

menceritakan bahwa apabila seorang lahir dalam suatu tali 

pernikahan yang oleh bapak dan ibunya disangkanya 
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pernikahan sah sedangkan kemudian ternyata tidak sah 

(nietig), maka anak itu mesti dianggap sah, jadi anak tersebut 

tetap mempunyai bapak dan ibu. Sebagaimana halnya dalam 

hukum adat, hukum Islam juga menganggap seorang anak 

yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai ibu saja dan 

tidak mempunyai bapak, juga mengenai soal warisan. Dilihat 

dari segi hubungan hukum dengan ibu tidak ada perbedaan 

antara anak yang sah dengan anak yang lahir di luar 

pernikahan demikian pula mengenai soal warisan. 

c) Pandangan Burgelijk Wetbook; 

Pandangan Burgelijk Wetbook ada 3 (tiga) jenis anak, 

yaitu : 

(1) Anak sah; 

(2) Anak diluar perkawinan yang diakui sebagai anak; 

(3) Anak diluar perkawinan yang tidak diakui. 

 

2.4 Tinjaun Umum tentang Ilmu Kewarisan (Faraidh) 

2.4.1 Pengertian Faraidh 

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah 

“Faraidh”. Kata Faraidh adalah bentuk jamak dari faridah yang 

berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah) 

(Satria Efendi, 2014 : 49-50). Menurut istilah hukum di Indonesia, 

ilmu faraidh ini disebut dengan “Hukum Waris” (Erfrecht) yaitu 

hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta 
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kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan 

adalah peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 

Faraidh di dalam islam dikenal sebagai hukum kewarisan yang 

mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli 

waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian warisan. 

Kemajuan dan perkembangan zaman merupakan tantangan dalam 

mengamalkan ilmu hukum waris islam. Hukum Faraidh atau hukum 

kewarisan islam tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban 

baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan 

hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan hukum Islam 

yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan  yang jelas (nash-nash yang 

sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau 

ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya 

setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak 

ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan 

terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib 

(Suhrawardi dan Komis Simanjutak, 2013:3). 

Demikian pula halnya mengenai faraidh, tidak ada satu 

ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwan membagi harta 
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warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya 

di dalam Surah An-Nisa’ ayat 13 dan 14 Allah SWT menetapkan : 

                  

                          

 

Artinya : 

 

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan 

dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang 

mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 

di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” 

(Q.S. An-Nisaa’ : 13) 
 

                    

         Artinya : 

 

“dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 

dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” 

(Q.S. An-Nisaa’ : 14) 

Dari ketentuan kedua ayat diatas jelas menunjunkan perintah 

dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian 

harta warisan berdasarkan ketentuan Al-Quran. Dan dalam hal ini 

Rasullulah saw lebih mempertegaskan lagi dalam sabdanya yang 

diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud : “Bagilah harta pusaka 

antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah atau Al-Qur‟an.” 



35 

 

 

 

Hadis-hadis dalam pembahasan ini hanyalah sebatas hadis-

hadis yang dihimpun oleh penulis dan berkaitan langsung dengan soal 

kewarisan. Untuk lebih memudahkan penelusuran maka hadis-hadis 

yang bertalian dengan persoalan kewarisan ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Suhrawardi dan Komis Simanjutak, 2013:35) : 

1. Tentang Cata Untuk Mengadakan Pembagian Warisan 

2. Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Waris-Mewarisi 

3. Bagian Anak Perempua, Cucu Perempuan, dan Saudara 

Peermpuan 

4. Bagian Datuk dari Harta Warisan Cucunya 

5. Bagian Nenek dari Cucu yang Tidak Punya Ibu 

6. Paman Menjadi Ahli Waris Keponakannya 

7. Bayi Sama Haknya dengan Orang Dewasa 

8. Pembunuh Pewaris tidak Menjadi Ahli Waris 

9. Tentang Ashabah 

10. Tentang Aul 

11. Tentang Waktu untuk Menetapkan Kematian 

12. Tentang Anak Zina dan Anak Li’an 

2.4.2 Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 

Apabila dianalisis menurut hukum waris Islam, yang menjadi 

sebab seorang mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Suhrawardi dan Komis Simanjutak, 

2013:55) : 
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a) Karena Hubungan Perkawinan; 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 

disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan 

seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah 

suami atau istri dari si mayit. 

b) Karena Adanya Hubungan Darah; 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 

disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan 

darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam 

klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, 

saudara, anak saudara, dan lain-lain. 

c) Karena Memerdekakan Si Mayit; 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 

dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari 

perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang 

perempuan. 

d) Karena Sesama Islam. 

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan 

ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan 

kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk 

kepentingan kaum muslimin. 

Sama halnya dengan pendapat Muhamad Jawad Mughniyah, 

yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan seseorang 
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menerima warisan, yaitu hubungan kerabat, pernikahan dengan segala 

akad yang sah, dan wala‟ (perwalian). Hal itu dapat juga dibagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan 

kekerabatan, sedangkan sabab mencakup pernikahan dan perwalian 

(wala‟). Wala‟ adalah hubungan antara 2 (dua) orang yang menjadikan 

keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab. 

Apabila ada seseorang memerdekakan hambanya, dia menjadi maula 

dari orang yang dimerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya 

manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang ahli waris 

seorangpun. Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-

mewarisi sebagai berikut (Mustofa Hasan, 2011:318-319) : 

a. Adanya kekeluarga atau adanya nasab, sebagaimana dijelaskan 

surat An-Nisaa’ ayat 7 : 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, 

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.” 

b. Adanya ikatan pernikahan, dan dengan jalan memerdekakan 

hamba sahaya. 

Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda : 

“Sesungguhnya hak wala itu adalah untuk orang 
yang memerdekakan hamba sahaya.” 

Diperkuat oleh hadis ini : 

“Hubungan orang yang memerdekakan hamba 

dengan hamba itu seperti hubungan keturunan 
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dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak 

dihibahkan.” 

c. Sama-sama muslim. Orang yang meninggal dunia apabila tidak 

ada ahli warisnya tertentu, harta peninggalannya diserahkan ke 

baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka. 

Rasulullah SAW bersabda : 

“Saya menjadi waris untuk orang yang tidak 
mempunyai ahli waris.” 

Hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menerima 

pusaka untuk dirinya sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti 

itu untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat Islam. Artinya, 

Rasulullah SAW menjadi pengumpul harta waris dari orang-orang 

yang tidak memiliki ahli waris. Harta yang diterima akan dimanfaatkan 

untuk kemaslahatan umum. 

2.4.3 Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan 

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat 

warisan (hilangannya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah 

disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(Suhrawardi dan Komis Simanjutak, 2013:56-61) : 

a. Karena Halangan Kewarisan 

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi 

penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan 

warisan disebabkan karena hal-hal berikut, yaitu : 

  



39 

 

 

 

(1) Pembunuhan 

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli 

waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli 

waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan 

warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada 

hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut 

riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang mengatakan 

bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima 

warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadis ini diterima 

oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai 

ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan 

umum, yaitu ketentuan Al-Qur’an yang menentukan hak 

kewarisan. 

(2) Karena Perbedaan/Berlainan Agama 

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah 

berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli 

waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang 

bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang 

bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. 

Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan 

agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam 

pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyrakatan), 

dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum 
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syari‟ah(termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan 

ketentuan Al-Qur’an Surah Luqman (31) ayat 15. Namun 

demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan 

yang erat dengan persoalan perkawinan maka para ahli 

hukum tidak  mempunyai pendapat/pandangan yang sama 

tentang ketentuan hadis yang menyatakan bahwa muslim 

tidak menjadi ahli waris dari nonmuslim dan sebaliknya. 

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya ketentuan 

Q.S Al-Maidah (5) ayat 5. 

b. Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab 

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam 

juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa 

kelompok keutamaan, misalnya anak (lebih utama) dari cucu, 

ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan si 

kakek. Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang 

terdapat dalam ketentuan Q.S Al-Anfal : 75. Maksudnya, yang 

jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, 

bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang 

terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. 

2.4.4 Asas-Asas Hukum Kewarisan 

Asas atau prinsip hukum kewarisan di Indonesia ada berbagai 

macam ditinjau dari hukum positif sebagai hukum yang berlaku di 

sebuah negara dan hukum Islam sebagai aturan yang dianut mayoritas 
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masyarakat Indonesia. Diantara asas-asas hukum kewarisan tersebut 

adalah (Siska Lis Sulistiani, 2015:26-28) : 

a. Prinsip dasar atau asas kewarisan dalam KUHPerdata, adalah : 

(1) Harta Waris Terbuka 

Yaitu dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi 

suatu kematian (Pasal 830 BW). 

(2) Asas Individual 

Asas individual (sistem pribadi) yang menjadi ahli 

waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan 

kelompok klan, suku, atau keluarga. Adanya hubungan 

darah anatara pewaris (Pasal 832 BW) dengan 

ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan 

ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, apabila 

mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal 

dunia, maka suami/istri tersebut merupakan ahli waris 

pewaris. 

(3) Asas Bilateral 

Bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja 

tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara 

laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun 

saudara perempuannya, asas bilateral terdapat dalam 

Pasal 850, Pasal 853, dan Pasal 856 yang mengatur bila 

anak-anak dan keturunannya serta suami istri yang 
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hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan 

dari orang yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak 

serta saudara, baik laki-laki maupun saudara 

perempuan. 

(4) Asas Penderajat 

Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris 

menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka 

untuk mempermudah perhitungan diadakan pembagian 

pengolongan-penggolongan ahli waris. 

b. Prinsip dasar kewarisan Islam, diantaranya : 

(1) Asas Ketauhidan atau Ketuhanan 

Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa 

melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris 

islam, terlebih dahulu  harus didasarkan pada keimanan 

yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan 

demikian melaksankan waris islam merupakan wujud 

ketaatan mutlak. 

(2) Asas Ijbari 

Yaitu bahwa peralihan harta seorang yang meninggal 

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 

menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada 

kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan 

dalam hukum kewarisan islam terutama terlihat dari 
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segi ahli waris harus menerima berpindahnya harta 

pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah 

ditentukan Allah. 

(3) Asas Bilateral (dalam hukum kewarisan Islam) 

Seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah 

pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan 

dari pihak kerabat keturunan perempuan, hal ini 

terdapat dalam Q.S An-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176. 

(4) Asas Individual 

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-

bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 

secara perorangan, dalam pelaksanannya seluruh harta 

dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian 

dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak 

menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. 

(5) Asas Keadilan (al-„adl, al-mizan, al-qisth) 

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan 

perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak 

yang sama dalam memperoleh harta waris menurut 

pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan Al-

Qur’an dan As-Sunnah, sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Q.S. An-Nisaa : 58. 
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(6) Asas Akibat Kematian 

Bahwa kewarisan ada, jika ada yang meninggal dunia, 

yang berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai 

akibat kematian seseorang, ini berarti bahwa harta 

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan 

disebut sebagai harta kewarisan, selama orang yang 

mempunyai harta masih hidup. 

2.5 Tinjauan Umum tentang Akta Kelahiran 

2.5.1 Pengertian Akta Kelahiran 

Secara etimologi, akta berasal dari kata “acta/acte” yang berarti 

“sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen 

resmi dari pejabat Negara,” misalnya actes de naissance (akta 

kelahiran), actes ge meriage (akta perkawinan) (Maidin Gultom, 

2014:105). Akta kelahiran biasa disebut dengan Akta Catatan Sipil, 

yang diperuntukan bagi seseorang atas kelahirannya. Jika kelahiran 

seseorang itu dilaporkan maka akan tercatat di dokumen negara dan 

terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan diberi Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan 

masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan 

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. 

Salah satu hak seorang anak yaitu mendapatkan akta kelahiran 

atau bukti kelahiran, bukti kelahiran biasa disebut dengan akta 

kelahiran, akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan 
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terhadap peristiwa lahirnya seseorang. Salah satu hal terpenting yang 

melekat pada diri kita adalah Akta Kelahiran, karena ini menyangkut 

hak identitas diri dan status kewarganegaraan (Hak identitas ini 

berdasarkan Mukadimah KHA (Konvensi Hak Anak) dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak). 

Dengan demikian, pengertian akta kelahiran secara rinci yaitu 

suatu  akta  yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang 

berkaitan dengan adanya peristiwa kelahiran. Akta kelahiran 

merupakan bagian dari pencatatan sipil yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

2.5.2 Tujuan Akta Kelahiran 

Akta kelahiran anak bertujuan untuk mewujudkan kepastian 

hukum bagi seseorang anak karena (Maidin Gultom, 2014:106) : 

a) Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang 

adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai 

subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, 

menjelaskan identitas yuridis seseorang anak karena memuat 

nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, 

yang diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu 

(pejabat/pegawai kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan); 

b) Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas 

hak-hak seorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran 
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anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi 

perlindungan hak-hak anak. 

Pencatatan kelahiran anak memberikan keadilan terhadap anak, 

sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum. Implementasi 

hak-hak menciptakan keadilan. Pelanggaran terhadap hak-hak anak 

merupakan ketidakadilan yang dapat dikenakan sanksi kepada 

pelanggarnya. Pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi 

pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak. Pencatatan 

kelahiran anak, menghasilkan Akta Kelahiran Anak, yang merupakan 

dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang 

begitu banyak bagi anak seperti (Maidin Gultom, 2014:106) : 

a) Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran 

anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah 

utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari 

eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan 

usia, termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, 

keterlibatan anak didalam konflik bersenjata, perlindungan 

terhadap buruh anak dan pernikahan dini; 

b) Akta kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas 

tentang asal-usul seseorang, tanpa adanya akta kelahiran 

tersebut anak akan menemui sejumlah kesulitan di kemudian 

hari saat tumbuh dewasa, misalnya seperti sulit masuk sekolah, 
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sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, atau kesulitan ketika 

menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan; 

c) Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan 

semacam basic tool (perangkat dasar) agar pemerintah dapat 

bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hak yang 

berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti sekolah, pelayanan 

kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk 

memenuhi kebutuhan warganya. 

2.5.3 Pembatalan Akta Kelairan 

Untuk melakukan pembatalan Akta Kelahiran dapat mengajuan 

permohonan pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri 

dengan membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan, 

seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu 

Keluarga, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 

dan saksi-saksi. 

Adapun telah diatur secara tegas mengenai pembatalan akta 

kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : 

Pasal 72 

(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

(2) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain 

atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena 

dalam proses pembuatan berdasarkan pada keterangan yang 

tidak benar dan tidak sah. 
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Pemohon juga harus membayar biaya yang ditetapkan 

Pengadilan dari proses pembatalan akta kelahiran. Setelah 

menyelesaikan prosedur Pemohon akan dipanggil oleh jurusita/jurusita 

pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah penetapan susunan 

majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. setelah 

mendapatkan surat penetapan pengadilan maka pencatatan pembatalan 

akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta 

pencatatan sipil. pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil membuat 

dengan mebuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, 

menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan 

akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan. (Hal 

ini dapat dilihat pada Pasal 121, 122, 123 Pergub Nomor 93 Tahun 

2012 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil). 

Pasal 121 

(1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan 

oleh Dinas atau SukuDinas setelah adanya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon/yang diberi kuasa. 

(3) Penerbitan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-Iambatnya 5 

(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan 

secara lengkap. 

Pasal 122 

Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 

ayat (3) adalah sebagai berikut : 
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(1)Putusan Pengadilan. 

(2) Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Asli dan Fotokopi KTP dan KK pemohon; 

Pasal 123 

Tata cara pembatalan akta pencatatan sipil, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

(1) Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir 

Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F-2.50); 

(2) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi 

data penduduk. 

(3) Petugas registrasi menarik dan mencabut Kutipan Akta 

Pencatatan Sipil. 

(4) Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada 

register akta pencatatan. 

(5) Petugas registrasi merekam ke dalam database 

kependudukan. 

(6) Kepala Dinas selanjutnya menerbitkan Surat 

Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. 

 

2.6 Tinjauan Umum tentang Putusan dan Penetapan 

2.6.1 Pengertian Putusan dan Penetapan 

Produk Pengadilan terdapat 2 (dua) macam yaitu Putusan dan 

Penetapan. Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada‟u (Arab), 

yaitu produk Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang 

berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan ”tergugat”. Produk 

Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan 

yang sesungguhnya” atau jurisdictio cententiosa. Disebut jurisdictio 

cententiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam 

perkara (penggugat dan tergugat) (Roihan A Rasyid, 2010:203). 

Sedangkan Penetapan atau Beschikking (Belanda) atau al-Isbat 

(Arab) yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan 

yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdiction voluntaria. 
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Dikatakan demikian karena hanya ada pemohon, tidak mempunyai 

lawan karena bersifat memohon untuk ditetapkan tentang suatu hal 

(Roihan A Rasyid, 2010:214). 

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara 

permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi 

nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan 

sebagainya. Penetapan merupakan jurisdictio valuntaria (bukan 

peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada 

pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak 

menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan kata 

“menetapkan” (Mardani, 2009:123). 

2.6.2 Bentuk Isi Putusan dan Penetapan 

Suatu putusan terdiri 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut 

(Mardani, 2009:121) : 

a) Kepala putusan, pada bagian kepala putusan tertulis judul 

putusan dan nomor putusan dibawahnya; 

b) Nama pengadilan dan jenis perkara, bagian ini berisi tentang 

nama pengadilan yang mengadili dan perkara apa yang diadili; 

c) Identitas para pihak, bagian ini berisi tentang identitas 

penggugat atau pemohon dan termohon, dan kuasa hukumnya 

secara lengkap; 

d) Tentang duduk perkara, bagian ini menggambar dengan singkat, 

jelas, dan kronologis persidangan mulai dari usaha perdamaian 
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dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti, saksi, hasil 

pemeriksaan setempat bila ada, hasil pemeriksaan jaminan bila 

ada, dan kesimpulan para pihak; 

e) Kaki putusan, berisi tentang hari dan tanggal putusan Majelis 

Hakim, Panitera Pengganti, jumlah biaya perkara, dan 

penanggung biaya perkara. 

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang 

membedakannya adalah sebagai berikut (Mardani, 2009:123) : 

a) Hanya mengandung satu pihak yang berpekara; 

b) Tidak ada kata “berlawan dengan” seperti pada putusan; 

c) Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada 

putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan 

pemohon; 

d) Amarnya hanya berbentuk declaratoir atau konstitutif; 

e) Menggunakan kata “menetapkan” 

f) Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon; 

g) Tidak ada reconventive dan intervensi; 

h) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi. 

2.6.3 Kekuatan Putusan dan Penetapan 

Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai 

berikut (Mardani, 2009:122) : 
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a) Kekuatan mengikat 

Putusan hakim mengikat para pihak yang beperkara dan 

kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan 

dalam arti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah 

diputus hakim harus dianggap benar (res juditio pro veritate 

habetur). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak boleh 

memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan 

pihak yang sama (nebis in indem). 

b) Kekuatan pembuktian 

Artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, 

bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama. 

c) Kekuatan eksekutorial 

Yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara 

paksa oleh aparat negara (executorial e kracht, executorial 

power). 

Sedangkan penetapan yang merupakan keputusan pengadilan 

atas perkara permohonan (putusan volunter) hanya mempunyai 

kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk 

mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan 

volunter, karena itu pula maka putusan volunter tidak mempunyai 

kekuatan hukum sebagai pembuktian (Mardani, 2009:123). 
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2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

suatu gejala yang menjadi objek permasalahan, dimana kerangka 

berfikir disusun berdasarkan atas tinjauan pustaka dan hasil penelitian 

yang relevan atau terkait (Setiady Akbar Purnomo, 2008:2). Oleh karena 

itu peneliti menyusun kerangka berfikir dalam penulisan skripsi 

bertujuan untuk merumuskan pemikiran-pemikiran hipotesis yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya melahirkan suatu 

kesimpulan yang logis. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER HUKUM : 
 Undang-Undang Dasar 1945 

 Kompilasi Hukum Islam 

 UU Perkawinan No. 1/1974 

 UU Administrasi Kependudukan 

Akibat Hukum 

 Kejelasan Status Anak; 

 Kedudukan Anak dimata Hukum 

dalam hal : Nafkah, Perwalian, dan 

Kewarisan; 

 Hak, dan Kewajiban Anak; 

 Hubungan Nasab dengan Ayah 

biologisnya. 

Pembatalan Akta Kelahiran ALK A 

Permohonan Dikabulkan 

Penerbitan Akta Kelahiran ALK A 

Penetapan PA Nomor 139/Pdt.P/2015/Pn.Kds 

ALK A 

C A B 

ALK B D E 

Akta Kelahiran ALK 

A 

Pemalsuan Identitas Permohonan 
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Keterangan Singkatan : 

ALK A = Mohamad Ridwan 

ALK B  = Ali Mahmud 

A   = Wagiran 

B  = Sumini 

C  = Sutarmi 

D  = Ngatonah 

E  = Rifa’i 

 

Keterangan Alur : 

 A (wafat 8 Januari 2015)menikah sah secara hukum perdata dengan B (25 

Juni 2013), dan bertempat tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, 

Kabupaten Kudus.Telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu D dan E. 

 Kemudian A menikah secara agama dengan C pada Tahun 1995 di Desa 

Sambung, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Telah dikaruniani 2 

(dua) orang anak yaitu ALK A (lahir 11 Agustus 1997) dan ALK B. 

 A dibantu dengan perangkat Desa Sambung memalsukan identitas surat 

Kelahiran ALK A hasil dari perkawinan siri A dengan C dan di bin kan 

kepada A dan B. 

 C mengajukan pembatalan Akta Kelahiran di PN Kudus dan menyuruh 

Instansi Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kudus mencoret Akta Kelahiran 

No. 4731/TP/2005 dan menerbitkan Akta Kelahiran baru ALK dengan 

keterangan “yang lahir dari seorang Ibu” 
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2.71  Input (input) 

Penelitian ini mendasarkan pada dasar hukum yaitu : UUD 

1945, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

2.7.2  Prosess (proses) 

Dasar hukum tersebut menjadi landasan fokus penelitian yang 

berkaitan dengan kedudukan dan status anak dari Penetapan Hakim 

Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds tentang Pembatalan Akta Kelahiran 

serta Implikasi hukum yang ditumbulkan dari adanya pembatalan akta 

kelahiran tersebut. Kemudian permasalahan tersebut akan diteliti 

menggunakan jenis penelitian kualitaitf dengan menggunakan metode 

yuridis normatif yang dilakukan oleh peneliti dengan studi kepustakaan 

dan studi wawancara. 

2.7.3  Output (tujuan) 

Dengan dilakukannya proses yang telah dipaparkan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan 

dan status anak luar kawin dari pembatalan akta kelahiran dan 

implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan akta kelahiran 

tersebut. 

Keseluruhan proses dalam kerangka berfikir diatas, merupakan 

harapan untuk diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang 

kedudukan anak dan implikasi pasca Penetapan Hakim nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds.
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yan telah penulis uraikan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca pembatalan akta 

kelahiran berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam? 

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds telah 

memutus hubungan hukum antara Mohammad Ridwan dengan 

Wagiran sebagai ayah biologisnya; 

- Menurut Kompilasi Hukum Islam, Penetapan Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds kedudukan dan status Mohamad Ridwan 

sebagai anak dari Sumini dan Wagiran tidak berubah, dan merujuk 

Pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang dihasilkan dari 

perkawinan siri tersebut juga sah menurut Agama Islam. Wagiran 

sebagai ayah biologis hubungannya tidak terputus dengan Mohamad 

Ridwan. Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan 

anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun meskipun status 
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Muhamad Ridwan sebagai anak syariah yang lahir dari perkawinan 

siri. 

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap Penetapan Nomor 

139/Pdt.P/2015/PN.Kds ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 

a. Terbitnya Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds telah 

merubah Akta Kelahiran Nomor 4731/TP/2005 a.n Mohamad 

Ridwan menjadi anak yang lahir dari seorang Ibu yang 

bernama Sumini. Sebab Sumini tidak melakukan pengakuan 

asal usul anak maka putuslah hubungan hukum antara 

Mohamad Ridwan dengan Wagiran (Hal ini sesuai dengan 

Pasal 55 Ayat (2) huruf a PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan). 

b. Sedangkan didalam hal waris Wagiran tidak mempunyai hak 

untuk mewarisi kepada Mohamad Ridwan, dikarenakan akta 

kelahiran telah berubah menjadi anak dari seorang ibu. 

- Kompilasi Hukum Islam, 

a. Mohamad Ridwan lahir dalam perkawinan siri yang sah maka 

dapat memperoleh warisan dari Wagiran sebagai ayah 

biologisnya, dan mendapatkan ahli waris sama dengan anak 
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sah serta Wagiran diperbolehkan memberikan wasiat wajibah 

kepada Mohamad Ridwan; 

b. Yang berkewajiban memberikan nafkah sebagai biaya 

pemeliharaan bagi Mohamad Ridwan sampai dewasa adalah 

Sumini dan Wagiran sebagai ayah biologisnya. Hal ini 

dikarenakan antara Sumini dan Wagiran mempunyai ikatan 

yang sah secara agama yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan syariat agama (Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam), 

sehingga Mohamad Ridwan boleh menuntut hak-hak 

pemeliharaan kepada kedua orang tuanya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan Nomor 

139/Pdt.P/2015/Pn.Kds tentang Pembatalan Akta Kelahiran, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengadilan Negeri Kudus yang mengabulkan permohonan pembatalan 

akta kelahiran tersebut hendaknya memberitahukan kepada orang tua 

bahwa setelah dikabulkannya penetapan pembatalan akta kelahiran ini, 

agar segera orang tua melakukan ijin itsbat nikah atau ijin poligami di 

Pengadilan setempat guna kepentingan anak untuk mendapatkan akta 

kelahiran; 

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah maupun pemuka 

agama akan dampak negatif dari perkawinan siri yang akan ditanggung 
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oleh anak dari perkawinan siri tersebut. Misalnya, ketidak jelasan status 

anak, masalah kewarisan, hak pemeliharaan orang tua dan anak, serta 

susahnya mendapat akta kelahiran jika melakukan perkawinan siri atau 

perkawinan dibawah tangan tanpa dilegal formalkan (dicatatkan di 

Instansi Pemerintah KUA). 
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