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STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI 

DAN MAZHAB SYAFI’I DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK – HAK ANAK  

ABSTRAK 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang - undangan yang berlaku. Apabila dilahirkan anak di dalam suatu 

perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut 

adalah anak di luar nikah. Anak di luar nikah selama ini memiliki status dan hak – 

haknya. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana status nasab anak 

di luar nikah dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i dan bagaimana 

implikasinya terhadap hak – hak anak di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui status nasab anak di luar nikah menurut Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi‟i dan implikasinya  terhadap hak – haknya. 

Penelitian ini merupakan penelitian library research dimana peneliti 

meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang kedudukan anak di luar 

nikah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer 

dan data sekunder, antara lain Al-Qur‟an, Hadis, kitab-kitab fiqih yang 

berhubungan erat dengan kedudukan anak di luar nikah, serta peraturan 

perundang-undangan yang mengatur status anak 

Adapun kesimpulan penelitian penulis adalah menurut Mazhab Hanafi 

bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah 

adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan 

anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi 

menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak 

biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi 

bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟ibahwa anak di luar nikah 

adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan 

dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab 

dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. 

Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah 

tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga 

ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak 

biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi 

wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. 

Perbedaan nya terdapat dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi bahwa anak 

luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan 

keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi‟i terdapat pengecualian, bahwa anak luar 

nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak 

tersebut diakui oleh semua ahli warisnya. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

َُ نَُد نِْهفِزَ  ََ  اَْن ٌِِز اَنَْحَجُز. )رَاي  اِش  مسهم(نِْهَعا  

 

Artinya: ”Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik kasur, dan bagi pezina 

adalah batu sandungan(tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Hadis no. 1458, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) 

Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim ,Vol. 4, h.111. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 

menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan 

secara singkat istilah – istilah yang tedapat dalam skripsi yang berjudul 

“STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB 

HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

HAK – HAK ANAK, sebagai berikut: 

1. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai 

salah satu akibat dari perkawinan yang sah.2 

2. Anak di luar nikah adalah dalam istilah bahasa Arab disebut walad az–zina 

yang berarti anak hasil zina atau makhluqah min ma’ihi yang berarti 

makhluk (anak) dari hasil air mani (bapak biologisnya).3 

3. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, 

yang bernama asli an-Nu‟man bin Sabit. Beliau dilahirkan pada tahun 702 

Masehi atau tahun 80 Hijriyyah di Kufah (Iraq). Corak fiqh mazhab Hanafi 

dibangun atas dasar akal, penalaran pikiran, serta qiyas dalam menetapkan 

suatu hukum.
4
 

4. Mazhab Syafi‟i adalah mazhab yang disandarkan kepada Imam Syafi‟i, yang 

bernama asli Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan di Ghazzah Pesisir laut 

                                                             
2
Dr.H.M. Nurul Irfan, Nasab dan status anak dalam hukum islam, edisi.2,cet.1, (Jakarta: 

Amzah,2013), h.22. 
3
Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 7. 1985. 

4
Muhammad bin Rudayd al-Mas‟udiy, al-Mu’tamad min Qadim Qawl asy-Syafi’iy ala al-

Jadid, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1996), h. 12. 



 

Mediterania yang dulu dikenal dengan daerah Syam, beliau dilahirkan pada 

tahun 796 Masehi atau tahun 150 Hijriyyah.
5
 

5. Hak – hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima 

oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut.
6
 

Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang 

lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status 

anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang 

sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab 

hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut diharamkan 

untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟ibahwa anak 

di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya 

persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki 

hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar 

perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, 

bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya 

kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak 

nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak 

berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah 

wali hakim. 

 

                                                             
5
Abu Ameenah Bilal Philips, The Evolution of Fiqh, (Riyadh: International Islamic 

Publishing House, 1990), h. 88-89. 
6
Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 20 



 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Karena melihat zaman sekarang pergaulan bebas antara muda-mudi 

yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal 

yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah 

dan hamil luar nikah. Sekian banyak anak lahir di luar nikah ini perlu 

mendapatkan kepastian status dan hak – hak nya. 

2. Secara Subjektif 

a. Penelitian ini menarik bagi penulis dan terdapat literatur yang 

mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan 

tersebut. 

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Syari‟ah dan Hukum terutama jurusan 

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. 

C. Latar Belakang Masalah  

Dalam al-Qur‟an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 

berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat Az – Zariyat ayat 49:  

                   

 

 



 

 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu 

  mengingat akan kebesaran Allah”. (QS Az-Zariyat : 49).
7 

 

 Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan 

merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan 

segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu 

sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna 

mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih 

sayang diantara sesamanya. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, 

maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah 

perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak 

ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.
8
 

 Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh.9 Dalam agama Islam sendiri, perkawinan 

merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan sengaja membujang dianggap sebagai 

hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai 

keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna, menjaga 

keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan 

dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna 

                                                             
7
Departemen  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pusaka Agung 

Harapan, 2006),h.756. 
8
Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h.39. 

9
Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456. 



 

melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya dan 

menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.10
 

 Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan 

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang 

antar anggota keluarga. 

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini 

seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya 

kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang 

meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik adapun yang 

di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang 

tidak sampai di redaksi.11 

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum 

sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya 

tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina. 

Dalam firman Allah SWT: 

                                                             
10

Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 12. 
11

Chuzaimah T.Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta:PT Pustaka 

Firdaus, 1995), buku kedua, h. 5 



 

                             

                               

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-   

tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman. (Q.S. An – Nur: 2) 

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.12 Islam melarang zina dengan 

pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang 

melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan 

perintah tidak boleh mendekati zina. 

Ditegaskan dalam firman Allah SWT: 

                       

Artinya :  “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-

Isra:32).13 
 

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan 

apakah akan menggugurkan kandungannyaatau tetap mengasuh anaknya di luar 

perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat 

rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan 

pada usia muda beresiko melemah kesehatannya. 

                                                             
12

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1997), cet 4, h. 237 
13

Depagri Ri, Al – Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 

429 



 

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang 

akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan 

merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya 

sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi 

suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya 

tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama 

menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya. 

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan 

dari hubungan nikah yang sah secara syar‟i atau dengan kata lain, buah dari 

hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan 

zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena 

laki – laki yang meggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah.  

Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, 

dapat dilakukan jika ada seorang lak – laki yang mengakuinya sebagai anak. 

Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan 

zina dengan ibu si anak.  

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar 

perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa 

dan noda. Tidak ada anak lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun 

termasuk orang tuanya yang melakukan perzinaan. Perzinaan memang sebagai 



 

salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz – Dzahabi, bahwa 

zina adalah sebagai dosa besar yang kesepuluh.14 

Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam 

kasus perzinaan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama 

kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apa pun nama, julukan dan predikat 

anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci.  Sebagaimana 

dalam hadis: 

 م  : كُ مَ ه  سَ ََ  ًِ يْ هَ عَ  ّ للاُ ه  صَ  للاُ  ُلُ سُ رَ  الَ : قَ الَ ، قَ ًُ ىْ عَ  أَبِي ٌَُزْيَزةَ َرِضَي للاُ  َعهْ 

انِ سَ ج  مَ يُ  َْ ، أَ ًِ اوِ زَ ص  ىَ يُ  َْ ، أَ ًِ اوِ دَ ُ  ٍَ يُ  ايُ َُ بَ أَ  ُنَ كُ ّ يَ ت  ، حَ ةِ زَ طْ فِ ّ انْ هَ عَ  دُ ُنَ يُ  ُدٍ نُ ُْ مَ   

 )رَاي احمد(

Artinya: “ Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: Setiap anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah (suci) sehingga adalah kedua orang tuanya yang 

membuat ia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi”. (HR. Ahmad)15 

  

 Berdasarkan hadis ini dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi tanpa 

kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perselingkuhan, perzinaan, dan dalam 

kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun. Apalagi 

menanggung dan memikul beban dosa kedua orang tuanya yang terlibat dalam 

kasus hubungan terlarang. Kalau anak zina saja dianggap bersih, maka anak yang 

lahir dalam kasus nikah di bawah tangan, nikah siri, dan dalam berbagai bentuk 

pernikahan apa pun tentu saja harus lebih ditekankan kefitrahan dan 

kebersihannya. 
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Dalam kaitan ini, masyarakat terkadang belum bisa memahami makna kata 

fitrah sebagaiman hadist di atas. Ada sebagian berpendapat bahwa oleh karena 

setiap bayi yang lahir itu tetap dianggap bersih tanpa dosa, maka sudah 

selayaknya kalau anak itu tidak diberikan sanksi – sanksi tertentu dan ia harus 

dibebaskan dari berbagai tuntutan hukum. Oleh sebab itu, demikian komentar 

sebagian warga masyarakat, anak zina tidak boleh di perlakukan secara khusus 

apalagi dicap sebagai anak haram, anak kotor. 

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, 

seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti 

hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya 

sentuhan budaya, sehingga pada saat ini menjadi gejala di masyarakat adanya 

hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. 

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai 

anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun pada 

asalnya secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari 

perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar 

nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan 

lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.16 

Anak yang lahir di luar nikah atau di luar perkawinan yang sah selain 

diperlakukan secara tidak adil dan mendapat stigma negatif dari masyarakat, anak 

tersebut juga tidak memperoleh hak apapun dari pihak bapak yang menghamili 

ibunya, sehingga membuat posisinya sebagai anak yang lahir di luar nikah harus 
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menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya yang berdampak terhadap 

kesejahteraan hidupnya. Secara perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah atau 

dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki 

hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya 

hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak. Sebagaimana 

bunyi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya.17 

Dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama dalam penetapan 

status dan hak anak luar nikah. Pendapat pertama yakni, pendapat Mazhab Syafi‟i. 

Mereka berpendapat bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyyah (orang asing) 

yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak 

biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang 

lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang 

berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti 

kewarisan dan sebagainya.18 

Pendapat kedua adalah menurut mazhab Hanafi. Mereka berpendapat 

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhluqah (yang 

diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut adalah sama dengan 

anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak itu dianggap 

merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil 
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dari air mani bapaknya.19 Sesungguhnya nasab hakiki adalah sabit, adapun nasab 

secara Syari‟ menurut Syari‟at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis 

untuk melaksanakan hukum kewarisan, dan nafkah.20 

Untuk lebih jelasnya penulis akan meneliti masalah ini dalam bentuk 

skripsi berjudul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi 

Dan Mazhab Syafi‟i Dan Implikasinya Terhadap Hak – Hak Anak”. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat di 

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana status nasab anak di luar nikah menurut Mazhab Hanafi 

dan Mazhab Syafi‟i? 

2. Bagaimana implikasinya terhadap hak – hak anak di luar nikah? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui status nasab anak di luar nikah menurutMazhab  

Hanafi dan Mazhab Syafi‟i 

b. Untuk mengetahui implikasi terhadap hak – hak anak di luar nikah 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan 

wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu 

yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya yaitu tentang statusnasab anak di luar nikah 

perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library 

research) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam – macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu 

tentang data – data tertulis seperti buku, hadis, dll. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitisyaitu suatu penelitian yang 

meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas 

data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep statusnasab 

anak di luar nikah perspektif  Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i 

untuk kemudian membandingkan pemikiran keduanya. 



 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau 

teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan 

dengan Status Anak Di Luar Nikah Perspektif  Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi‟i. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. 

Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil 

dari kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i dan buku – buku 

lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti. 

2) Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder 

adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari 

sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

cara riset perpustakaan (library research) yaitu riset yang digunakan dengan 

membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan 



 

penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang ditemukan 

dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum islam sesuai 

dengan judul penelitian. 

4. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya akan mengolah data yang 

masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah – langkah 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul 

melalui study pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan, dan tanpa kesalahan. 

b. Coding, yaitu pemberian data pada data yang diperoleh, baik berupa 

penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu 

yang menunjukan golongan atau kelompok atau klasifikasi dan 

menurut jenis dan sumbernya. 

c. Sistematzing, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 

mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

5. Metode Analisis Data 

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif 

(perbandingan). Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara 



 

membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode 

membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga 

ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat.21 
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BAB II 

PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN HAK ANAK DI LUAR 

NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah 

keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.22 Sedangkan 

anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan 

perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 

menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak diluar nikah adalah hubungan 

seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan 

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif 

dan agama yang dipeluknya.23 

Istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, 

berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab 

dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari 

hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana 

salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh 

sebab itu, anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang 

dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan 

sebagai anak zina. 
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Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan 

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah 

membenihkan anak di rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang 

sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak 

tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu 

perkawinan yang sah. Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum 

Islam, Pasal 186 menyatakan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak 

ibunya”. 

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka 

yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang 

janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. 

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah : 

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat 

dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan 

melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina. 

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, 

perawan, duda, dan janda) mereka melakukan hubungan seksual dan 

melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin. 

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab 

(kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang 

lahir sebagai akibat zina atau li‟an, hanya mempunya hubungan hubungan 



 

kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum Sunni. 

Lain halnya pemahaman kaum Syi‟ah anak tidak mempunyai hubungan 

kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat 

menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara Republik 

Indonesia tampak pemberlakuan berbagai sistem hukum dalam masyarakat 

muslim seperti yang disinggung pada awal tulisan ini, sehingga perilaku 

masyarakat mencerminkan ketiga sistem hukum dimaksud.24 

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang 

sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram 

(nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak 

yang lahir berasal dari sperma seorang laki – laki dan sejatinya harus menjadi 

ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain. 

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan 

ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut 

dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memilki 

hubungan nasab dengan ibunya.25 

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan 

dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas 

berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat – ayat Al-

Qur‟an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir 
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oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak 

zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.
26

 

Secara implisit Al – Qur‟an surah Al – Mu‟minuun ayat 5-6 yang berbunyi: 

                            

        

  

Artinya : “ Dan orang – orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri – 

istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tercela”. (Q.S. Al – Mu‟minuun, 5-6) 

 

Selanjutnya di dalam surah Al-Isra‟ ayat 32: 

 

                       

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-

Isra:32).27 

 

  Larangan – larangan Al-Qur‟an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap 

orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan 

dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya 

adalah akibat dari pelanggaran larangan – larangan Allah tersebut.28 

  Selanjutnya, kendatipun fikih islam tidak memberikan definisi tegas 

tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai 

kontra anak yang sah. 
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Penduduk yang mayoritas mendiami negara Republik Indonesia beragama 

Islam yang bermazhab Syafi‟i, sehingga pasal 42, 43, dan 44 Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum Islam Mazhab 

Syafi‟i. Hal ini dijadikan  dasar pada Pasal 42: “ Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu Pasal 43 

berbunyi: 

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

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

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44 berbunyi: 

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 

istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina 

dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 

permintaan pihak yang bersangkutan.29 

Memerhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum 

kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara 

pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. 

Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan 

perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang – undang 

tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal – pasalnya 
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maupun dalam penjelasannya. Dalam kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang 

diatur dalam undang – undang perkawinan. 

Pasal 99 berbunyi: 

Anak yang sah adalah: 

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Pasal 100 berbunyi: 

 Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Pasal 101 berbunyi: 

 Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak 

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li‟an. 

 Pasal 99 di atas mengandung pembaruan hukum dalam mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar 

rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke 

dalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara 

suami dan istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.30 

 Pasal 102 Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi 

dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang 

dilahirkan istrinya. 
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1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 

180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya 

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya 

melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 

mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. 

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak 

dapat diterima. 

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas 

minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal 

usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk 

mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al–Qur‟an memberi petunjuk 

yang jelas tentang masalah ini. 

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari 

saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah Swt: 

ًٍْزا فَِصهًُُ، ثُهَثَُُن َش ََ َحْمهًُُ،  ََ  

Artinya : “.....mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua 

setengah tahun). (Q.S. Al-Ahqaf:15) 

 

فَِصهًُُ، فِّ َعاَميْهِ ، ًُ م  أُ  ْتًُ همَ حَ  ََ ٌٍْه  ََ ٌْىًا َعهَّ  ََ  

Artinya :  “....ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah 

– tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan). 

(Q.S. Luqman: 14). 

 

 Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan 

bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan 



 

menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah 

bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh 

empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan di 

dalam kandungan.
31

 

 Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa 

dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan 

perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga 

ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku. Tetapi 

apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur‟an yang menekankan 

pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan 

pokoknya, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang 

mengandung di luar perkawinan itu sendiri, atau setidak tidaknya dalam keadaan 

tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana 

sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki – laki lain. 

 Jadi sekali lagi bahwa anak sah menurut hukum positif termasuk 

didalamnya Hukum Perdata Islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau 

akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam 

ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak yang sah. Tampaknya 

kompilasi juga tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi 

yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami mengajukan 

li‟an. Jadi secara implisit dapat dipahami, bahwa anak yang lahir dari atau dalam 

ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, 
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tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si 

bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang 

“hakikat” nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.32 

 Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh 

hadist riwayat Ibn Mas‟ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu 

setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan 

berikutnya disempurnakan bentuk (khilqah)nya. Dengan demikian, apabila bayi 

lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat. 

 Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya 

dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir 

sekurang–kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 

iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. 

 Mengenai tenggang waktu ini ada aliran diantara ahli fiqh yang 

berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang iddah sesudah 

perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap 

bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami 

istri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang 

waktu maksimun selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat 

tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran. 

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa 

perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan 
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bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki 

hubungan nasab dengan ibunya saja.33 

 Adapun pembuktian asal usul anak, Undang–undang Perkawinan 

mengatur pasal 55 dan Kompilasi menjelaskannya dalam pasal 103 yang isinya 

sama: 

1. Asal–usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat 

bukti lainnya. 

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya 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 yan sah. 

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi 

Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama 

tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.34 

B. Kedudukan Anak di Luar Nikah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah 

(anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang 

dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “bahwa 

anak yang sah adalah : 

1.  Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. 

2.   Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut”. 
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Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”. Di samping itu dijelaskan juga tentang kedudukan anak dari perkawinan 

seorang lakilaki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. 

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, 

yang berbunyi: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidak diperlukan perkawinansetelah anak yang dikandung lahir”. 

Dalam pasal 42 Bab IX Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut 

dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah.  

Hasanan Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak 

yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. 

Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan 

badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang 

memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.35 

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas 

dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang 

yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” 

merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun 
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Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan 

sebagai istilah khusus di dalamnya. 

Hal tersebut bertujuan agar “Anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak 

dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan 

menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) 

anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak 

mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, 

pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan 

“seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, 

bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak 

itu akibat daripada perzinaan tersebut”.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak 

zina” sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Hasanayn di atas, adalah 

istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”, sebagaimana yang 

terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak 

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya”. 

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang 

dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau 

pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. 

 



 

C. Hak Anak Diluar Nikah 

1. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Anak 

Anak memiliki banyak definisi, diantaranya: 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 42. 

“Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”.36 

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 

“Anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar 

rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.37 

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 

250. 

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama 

perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”.38 

d. Menurut Fiqih 

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam 6 

bulan sesudah nikah, atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami.39 
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e. Menurut hukum adat  

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan 

yang sah”.40 

Kenyataan yang ada di masyarakat luas, anak indonesia terdapat 3 macam 

status kelahiran 

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 

 

adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang 

mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

2. Anak yang lahir di luar perkawinan. 

 

Adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-

masing agama dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya 

perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan 

yang demikian “sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi 

syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam 

kacamata agama. Disebut di luar perkawinan, karena perkawinan itu 

dilakukan di luar prosedur Pasal 2 ayat (2). Ini berbeda dengan perzinaan, 

karena perbuatan zina dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan. Anak 

yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang sah secara materiil 

namun tidak sah secara formil. 

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina). 
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adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa 

ada ikatan perkawinan. Anak yang lahir tanpa perkawinan merupakan anak 

yang tidak sah secara materiil dan juga tidak sah secara formil. 

Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan 

nasab antara si anak dengan orang tuanya. Pada status kelahiran yang pertama 

(anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah) anak memiliki 

hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu laki-laki yang dipanggil dengan 

sebutan ayah dan perempuan yang dipanggil dengan sebutan ibu. Bahkan 

hubungan kekerabatan itu tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi juga 

terhadap keluarga dari ayah dan ibunya. 

Sementara untuk status kelahiran yang kedua (anak yang lahir di luar 

perkawinan) dan yang ketiga ( anak yang lahir tanpa perkawinan), anak hanya 

memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini sesuai dengan 

bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

4. Perlindungan hukum terhadap anakPerlindungan anak menurut Arif Gosita 

adalah “upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya hak-hak dan 

kewajiban anak”.41 
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Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh 

dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat 

perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha 

perlindungan anak berupa tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, 

sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang 

Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai 

bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga 

berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak. 

Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan membangun manusia 

seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

indonesia seutuhnya yang berbudi luhur, mengabaikan perlindungan terhadap 

anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang 

mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan 

nasional. 

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, masalah perlindungan 

hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses 

peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk 

memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. 



 

Dari beberapa uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala upaya untuk menjamin 

adanya kepastian hukum terhadap anak, sejak ia lahir hingga dewasa agar hak-

haknya sebagai bagian dari masyarakat (dalam lingkup kecil) dan sebagai warga 

negara (dalam lingkup besar) dapat terpenuhi dan tidak dilanggar. Anak 

merupakan subjek hukum yang dipandang memiliki kedudukan khusus di mata 

hukum. Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan 

segala keterbatasan biologis dan psikisnya, belum mampu memperjuangkan 

segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Oleh karena itu, anak harus dilindungi, 

dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri dan bagi yang 

melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Bila dihubungkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 

tercatat, jelas bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. 

Mengingat hak-hak anak dalam Undang-undang yang berlaku salah satunya yang 

disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan 

Anak yaitu mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Tujuannya 

agar kedepannya anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi 

yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya. 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG 

STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH 

A. Mazhab Hanafi 

1. Sejarah Lahirnya Mazhab Hanafi 

Berbicara tentang Mazhab Hanafi kita tidak akan bisa lepas dari nama imam 

Abu Hanifah, karena pemikiran beliau yang jenius dan cerdas dalam ilmu fiqh 

menjadi cikal bakal lahir dan berdirinya Mazhab Hanafi. Bahkan sampai Imam 

Syafi‟i berkata “ tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang mengungguli akal 

Abu Hanifah”.42 

Imam Abu Hanifah, namanya adalah An-Nu‟man bin Zauthi Attaimi Al- 

Kufi, kepala suku dari Bani Tamim Bani Tsa‟labah. Ada yang mengatakan bahwa 

sebab Penamaannya dengan Abu Hanifah adalah kerena dia selalu membawa tinta 

yang disebut Hanifah dalam bahasa Irak.43Menurut suatu riwayat, ia di panggil 

Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut 

kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayah dengan memakai nama 

Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.44 

Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Parsi, ia lahir di Kufah pada 

tahun 80 H/767 M, pada saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik binMarwan. Ia 
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menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir Dinasti Bani 

Umayyah dan masa awal Dinasti Abbasiyah.45 

Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi‟in. beliau cukup 

beruntung dapat menyaksikan masa pada saat beberapa sahabat masih hidup 

sampai usia muda beliau. Beberapa diantara mereka yang patut dicatat adalah 

Anas Ibn Malik (wafat th. 93 H), pembantu Nabi SAW Sahal Ibn Sa‟ad (wafat th. 

91 H), dan Abu Tubail Amin  Warsilah(wafat th. 100 H), ketika Abu Hanifah 

berusia 20 tahun.46 

Dalam kehidupan Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak - 

banyaknya. Baliau memilki kelebihan dibidang Teori, Analogi, dan Logika 

sehingga beliau dikatakan sebagai tokoh rasional. 

Dalam disiplin ilmu syariat, bahasa, sastra serta filsafat beliau bagaikan 

lautan yang tak terbendung dan sudah di akui. Dalam bidang ilmu fiqh beliau 

sangatlah diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan imam As-Syafi‟i  bahwa 

manusia berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fiqh.47 

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah 

yang terkenal adalah: 

1. Anas bin Malik 

2. Abdullah bin Harits 
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3. Abdullah bin Abi Aufa 

4. Watsilah bin Al-Asqa 

5. Ma‟qil bin Ya‟sar 

6. Abdullah bin Anis 

7. Abu Thafail (Amir bin watsilah
48

 

Adapun para ulama yang pernah ia datangi untuk dipelajari ilmu 

pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari 

golongan Thabi‟in (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi), 

diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha‟ bin Abi Rabbah (wafat 

tahun 114 H) dan Imam Nafi‟ Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). 

Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah 

Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Abu Hanifah 

berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun. 

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah : Imam Muhammad Al-

Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin 

Dinar, Imam Manshur bin Mu‟tamir, Imam Syu‟bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin 

Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi‟ah bin 

Abdurrahman, dan lain-lain.49 

Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal dunia 

pada tahun 150 H. Dalam usia ke -70 tahun. Banyak ahli sejarah yang mengatakan 

dia meninggal dunia pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan Sya‟ban 
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dan ada juga yanng mengatakan bulan syawal. Dia tidak meninggalkan seoarang 

anak pun kecuali Hammad.50 

Setelah Abu Hanifah wafat para Murid beliau kemudian terus mengajarkan 

dan membukukan pendapat-pendapat beliau tentang kajian agama dan inilah cikal 

bakal terbentuknya suatu Sekte ataupun golongan keagamaan yang kemudian 

dikenal dengan Mazhab Hanafi. 

Sepanjang riwayat, bahwa para sahabat Imam Hanafi yang membukukan 

Mazhab beliau ada 40 orang, di antara mereka adalah Imam Abu Yusuf dan Imam 

Zafar. Dan permulaan yang menulis kitab-kitabnya ialah Asad bin „Amar.51 

Kemudian dikala Harun Ar-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi 

dunia Islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman kepemerintahannya kepada 

Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 H. 

Dengan demikian urusan kehakiman dalam kerajaan Ar-Rasyid ada ditangan 

kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau bertindak tidak menyerahkan urusan 

kehakiman ke tiap-tiap kota melainkan kepada orang yang ditunjuk.52 

Tatkala negeri Mesir di tangan kekuasaan para raja keturunan Fathimiyah, 

dibawa pula kesana aliran Mazhab mereka, yaitu Mazhab Syi‟ah Ismailiyah, tidak 

saja Mazhab ini tersebar disana karenanya, akan tetapi kedudukan Qadhi juga 

dipengaruhi oleh Mazhab itu, bahkan Mazhab Syi‟ah pernah menjadi Mazhab 

pemerintah dengan resmi. Yakni hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintahan 

di Mesir menurut Mazhab Syi‟ah, kecuali dalam masalah yang mengenai ibadat, 
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orang masih diberikan kemerdekaan melakukan menurut aliran mazhabnya 

masing-masing, melainkan  azhab Hanafi yang dilarang.53 

Kemudian ketika pemerintahan di Mesir jatuh ketangan Al-Ayyuby, lalu 

mereka menindas dan memangkas habis Mazhab Syi‟ah dan aliran yang berbau 

Syi‟ah, dalam waktu itu kerajaan Al-Ayyuby mendirikan banyak sekolah untuk 

mencetak ulama yang mengikuti Mazhab Syafi‟i dan mazhab Maliki. Dan Sulthan 

Shalahudin Al Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran Mazhab 

Hanafi, dan dinamakan Mazhab Ash Shuyufiyah. Semenjak itu Mazhab Hanafi 

mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir. 

Kemudian pada tahun 641 H, oleh Sultan Shalih Najmuddin mendirikan madrasah 

yang dinamakan madrasah Ash Shalihiyah, dalam madrasah ini diberikan 

pengajaran-pengajaran Mazhab empat yang masyhur, Hanafi , Maliki, Syafi‟i, dan 

Hambali, sebagai balasan untuk membasmi aliran Mazhab-mazhab yang lain.54 

Keluarga raja di Tunisia adalah pengikut Mazhab Hanafi. Maka disana 

urusan kehakiman ada dua Qadhi yaitu dari golongan Hanafi dan golongan Maliki 

karena penduduknya banyak mengikuti Mazhab Maliki, demikian pula Mufti 

disana ada dua yaitu bermazhab Hanafi dan Maliki tetapi yang bertanggung jawab 

keseluruhannya adalah Mazhab Hanafi.55 

Setelah Mesir jatuh ketangan kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan 

kehakiman diserahkan kepada ulama yang bermazhab Hanafi, karena Mazhab 

Hanafi menjadi Mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan bagi segenap 
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pembesar negara. Dengan demikian sebagian besar Mesir dipengaruhi oleh 

Mazhab Hanafi, dengan tujuan agar mendapatkan kedudukan Qadhi dan hakim. 

Sekalipun demikian nama Mazhab Hanafi tidaklah begitu tersiar ke hulu-hulu 

Mesir, tetapi terbatas ke kotanya saja, kebanyakan penduduk hulu Mesir tetap 

bermazhab Syafi‟i. 

Selanjutnya Mazhab Hanafi tersiar dan berkembang ke negeri - negeri 

Syam, Iraq, India, Afganistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar 

penduduk di Turky Usmani dan Al-Bania, adalah pengikut Mazhab Hanafi, di 

India di taksir sekitar 48 juta pengikut Mazhab Hanafi, dan di Brazilia terdapat 

25.000 muslim yang bermazhab Hanafi. Tersiarnya Mazhab Hanafi itu adalah 

dengan perantaraan pihak kekuasaan para raja.56 

Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam 

berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (ushul kulliyah) yang menjadi 

dasar bangunan pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataannya, "Saya 

kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan 

jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila 

saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi 

saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih 

pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, 

Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (semuanya adalah 

tabi'ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.57 
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Dari sini dapat kita diketahui bahwa dasar-dasar istidlal yang digunakan 

Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dalam pengertian luasArtinya, 

jika Nash Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu 

hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi bila 

Nash tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya emberikan kaidah-

kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, illat dan lain sebagainya, maka 

pengambilan hukum disebut melalui “qiyas". Nash Al- Qur'an yang 

memerintahkan salat, misalnya, "Dirikanlah salat”, dari perintah ini kita 

mengatakan bahwa hukum salat diambil dari Nash-nash Al-Qur'an. 

Tetapi larangan minum khamar yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya: 

                        

                

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 

90).58 

  Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena 'illat (kausa) 

iharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka setiap yang 

memabukkan adalah haram hukumnya. Penyimpulan semacam ini disebut qiyas. 

Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori istihsan yang banyak 

digunakan oleh Abu Hanifah bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan Nash. 

Dalam kutipan pernyataan di atas, Abu Hanifah tidak menyebutkan qiyas dan 
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istihsan ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad, sebab yang 

ia maksudkan adalah dasar Naqliyah, sementara Qiyas dan Istihsan hanya 

merupakan metode Istidlal Aqliyah dari dasar-dasar tadi. 

Pada dasarnya yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah 

dengan para imam yang lain terletak pada kegemarannya menyelami suatu 

hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran 

utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan 

teori Qiyas, Istihsan, 'Urf (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.59 

Contoh penggunaan teori Istihsan seperti disabdakan oleh Nabi saw: 

"Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah. Nash 

ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi 

sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh 

melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak 

tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi 

"ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan 

keadilan dari pengadilan tadi. 

Jika ditanya mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan 

menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana 

telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab, ia keturunan 

Persia yang lahir di Kufah, Irak. la lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari 

Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadis dan tempat tinggal para 

                                                             
59

Syaikh Ahmad Farid, op.cit., h.182. 



 

sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti 

hadis dari Fuqaha, bukan Muhadditsin. Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut 

untuk menyeleksi hadis yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan 

keshahihan hadis atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia 

cenderung memakai rasio dan ijtihad.60 

Farouq Abu Zaid menyebut beberapa faktor lain yang melatarbelakangi  

kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk Kufah tempat ia  

dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal 

kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai 

persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi 

persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal.61 

Apa yang diutarakan di atas merupakan Istinbat hukum Mazhab Hanafi 

dalam arti umum dan jika disimpulkan Secara garis besar bahwa dasar-dasar 

Madzhab Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada: 

a. Al – Qur‟an 

b. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih serta telah terkenal diantara 

para ulama yang ahli. 

c. Fatwa-fatwa dari para sahabat 

d.     Qiyas 

e. Istihsan 

                                                             
60

Ahmad Asy Syurbasyi, loc.cit. 
61

Munawar Chalil, op.cit. h.177. 



 

f. Adat yang telah berlaku dikalangan masyarakat umat Islam.
62

 

2. Pendapat Mazhab Hanafi  

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga 

merupakan amanah dari Allah Swt. Setiap anak yang lahir telah melekat pada 

dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya maupun 

Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh 

menyia-nyiakannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja 

menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.63 

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah telah 

terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi 

kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, 

atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi 

kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian. 

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang 

lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Perbedaannya 

bahwa mazhab Syafi‟i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami 

istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut 

mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut 

adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri. 

Menurut pengikut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap Tsabit 

terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah 
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anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari 

hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk 

menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari‟at adalah 

terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis 

untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena 

adanya nasab Syar‟i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis 

untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini mazhab Hanafi membedakan antara 

nasab secara hakiki, dan nasab secara Syar‟i.Sebagaimana disebutkan dalam 

hadis: 

َعْبُد بِْه َسْمَعتَ فِي ُغهَهِم.فَقَاَل  ََ ق اِص  ََ َا قَهَْت : اِْختََصَم َسْعُد بِْه أَبِْي  َعْه َعا ئَِشًَ أَوٍ 

ُل للا! اِْبُه  ُْ ُ اِْبىًَُ. اُْوظُْز َسْعُد: ٌََذا. يَاَرُس ٍِّد إِنَي  أَوً  ق اِص. َع ََ أَِخي، ُعتْبَتَ بِْه أَبِْي 

نَِد َعهَّ فَِزاِش أَبِْي. ِمْه  ََ ٌل للاِ!  ُْ ََ قَاَل َعْبُد بِْه َسْمَعتَ: ٌََذا أَِخْي، يَاَرُس  .ًِ ٍِ إِنَّ َشبَ

ُل للاُ صهّ للا عهيً َسهم إِنَ  ُْ ًِ. فَىَظََز َرُس نِْيَد تِ ًِ، فََزأَِ َشبًٍَا بَي ىَا بُِعتْبَتَ. ََ ٍِ ّ َشبَ

ُْ َدةَ بِْىِت  اْحتََجبِْي ِمْىًُ يَا َس ََ ٌِِز اْنَحَجُز.  نِهَْعا  ََ نَُد نِْهفَِز اِش  َُ َُ انََك يَا َعْبَد. اَْن فَقَاَل "ٌُ

ُد بِْه ُرمْ  نَْم يَْذ ُكَز ُمَحم  ََ َدةَ قَْط.  ُْ نًَُ "يَا َعْبَد"َسْمَعتَ". قَانَْت: فَهَْم يََز َس ُْ ِح قَ  

مسهم )رَاي ما نك َ نمسهمفّ نفظ  )           

Artinya: “Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam‟ah dan Sa‟ad 

bin Abi Waqqasmengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka 

berkata Sa‟ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah 

bin AbiWaqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya 

anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi 

Waqqas) berkata Abd bin Zam‟ah : Dia adalah saudaraku, Wahai 

Rasulullah, dia lahir di dalam kasur ayahku dari budak wanitanya. 

Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki 

kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata 

Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam‟ah, sesungguhnya 

anak adalah bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu sandungan 

(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam‟ah, 



 

Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad 

bin Rumhtidak menyebutkan lafal‚Ya Abd. (HR. al-Malik, al-Bukhari, 

dan al-Muslim menurut lafal Muslim).
64 

Dari keterangan hadis di atas, bahwa Rasulullah memerintahkan Sawdah 

binti Zam‟ah untuk berhijab dari anak tersebut, hal tersebut karena ihtiyat (kehati-

hatian) dari Rasulullah, bahwa pada hakekatnya anak tersebut adalah anak yang 

lahir dari air mani Utbah bin Abi Waqqaṣ, maka Sawdah binti Zam‟ah bukan 

merupakan mahram baginya. Ada hal yang menarik dari pendapat mazhab Hanafi 

tentang status anak luar nikah, bahwa meskipun nasab hakiki anak luar nikah tetap 

sabit terhadap bapak biologisnya, namun tidak ada implikasi apapun atas hak anak 

tersebut terhadap bapak biologisnya. 

Menurut mazhab Hanafi bahwa hadis di atas tidak mengkhususkan anak 

yang lahir di dalam perkawinan saja, melainkan anak dalam pengertian umum, 

yang lahir di dalam perkawinan yang sah, atau melalui hubungan gelap (zina). 

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah merupakan makhluqah (yang diciptakan) dari air mani bapak 

biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam 

perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya 

melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. 

Adapun pengikut mazhab Hanafi menggunakan pendekatan dengan kaidah 

istihsan dalam memahami hadits tentang firasy, bahwa hadis firasy hanya berlaku 

                                                             
64

Hadis no.1457, Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, (Terjemahan) 

Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sahih Muslim ,Vol. 4, (Riyadh: Maktabah Dar as-

Salam, 2007), h. 110. 



 

bagi pemilik firasy apabila pemilik firasy adalah seorang muslim, serta tidak 

menafikan nasab kepada selain pemilik firasy. Disebutkan dalam hadits: 

َُ نَُد نِْهفِزَ  ََ  اَْن ٌِِز اَْنَحَجُز. )رَاي اِش  مسهم(نِْهَعا  

Artinya: “ Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah 

batu sandungan(tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim).65 

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis firasy hanya berlaku bagi 

pemilik firasy yang muslim, karena implikasinya adalah untuk memenuhi 

kewajiban yang ditetapkan Allah kepada orangtua kepada anaknya di dalam al-

Qur‟an, dan hal ini tidak akan berlaku kecuali pemilik firasy adalah seorang 

Muslim. Para pengikut mażhab Hanafi lebih berpegang kepada hakekat, bahwa 

anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak 

biologisnya, meskipun Nabi telah bersabda dan bagi pezina adalah batu (yakni 

tidak mendapatkan apa-apa). 

Pengikut mazhab Hanafi berpegang dengan kaidah istihsan dalam 

permasalahan ini, yaitu mengutamakan suatu pendapat dari yang lainnya, karena 

tampak lebih sesuai, meskipun pendapat yang diutamakan lebih lemah daripada 

pendapat yang seharusnya diutamakan. 

Adapun menurut Mazhab Hanafi implikasinya terhadap hak–hak anak di 

luar nikah yaitu: 
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a. Kewarisan 

Menurut Mazhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak 

luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu 

dan keluarga ibunya. 

b. Nafkah 

Menurut Mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak 

memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak 

tersebut menurut pandangan Syari‟at terputus dari pihak bapak biologisnya, 

maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak 

nafkah anak luar nikahnya. 

c. Perwalian 

Menurut Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak 

luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak 

biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab 

Syar‟i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. 

Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. 

B. Mazhab Syafi’i 

1. Sejarah Mazhab  Syafi’i 

Nama asli dari Imam Syafi‟i adalah Muhammad bin Idris. Gelar beliauAbu 

Abdillah. Orang Arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari 

nama, sehingga berbunyi: Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di 

Gazza, bagian selatan dari Palestina, pada tahun 150 H, pertengahan abad kedua 

Hijriyah. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, tetapi kedua 



 

perkataan ini tidak berbeda karena Gazza dahulunya adalah daerah Asqalan. 

Ketika beliau masih kecil bapaknya meninggal di Gazza dan beliau menjadi anak 

yatim yang hanya diasuh oleh ibunya.66 

Nenek moyang Imam Syafi‟i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 

Utsman bin Syafi‟i bin Said bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin 

Abdul Manaf bin Qushai. Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi nenek ke 9 dari 

Imam Syafi‟i adalah abdul Manaf bin Qushai nenek yang ke 4 dari Nabi 

Muhammad SAW. Teranglah dalam silsilah ini bahwa Imam Syafi‟i  senenek 

moyang dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun dari pihak ibu yaitu Fatimah 

binti Abdullah bin hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.67 Ibu Imam Syafi‟i 

adalah cucu dari cucu Sahabat Ali bin Abi Thalib, memantu Nabi dan Khalifah IV 

yang terkenal. Jadi baik dipandang dari segi keturunan darah, maupun dari 

keturunan ilmu maka Imam Syafi‟i yang kita bicarakan ini adalah karib  kerabat 

dari Nabi Muhammad SAW. Gelar Syafi‟i‛ dari Imam Syafi‟I diambil dari nenek 

moyangnya yang keempat yaitu Syafi‟i bin Saib. 

Setelah usia Imam Syafi‟i 2 tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Mekkah, 

yaitu kampung halaman beliau dan tinggal sampai usia 20 tahun (170 H). Selama 

beliau di Mekkah, beliau berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan. 

Dalam agama Islam yang sangat dipatuhi orang ketika itu, baik dalam hadis-

hadis Nabi maupun dalam Al-Qur‟an banyak sekali terdapat petunjuk – petunjuk 
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yang mengajurkan dan mengerahkan rakyat supaya belajar segala macam ilmu 

pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan agama. Sesuai dengan ini maka 

Imam Syafi‟i pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu 

pengetahuan, khususnya yang bertalian dengan agama Islam sesuai dengan 

kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu. Markasmarkas ilmu pengetahuan 

ketika itu adalah di Mekkah, Madinah, Kuffah (Iraq), Syam dan Mesir. Oleh 

karena itu seluruh pemuda mengidam – idamkan dapat tinggal di salah satu kota 

itu untuk berstudi, untuk mencari ilmu pengetahuan dari rendah sampai yang 

tinggi.68 

Pada seperempat terakhir dari abad II H, kota Madinah sedang gilang 

gemilang dalam ilmu pengetahuan, karena di sana banyak menetap ulamaulama 

Tabi‟in dan ulama-ulama Tabi‟-tabi‟in. Di tengah-tengah ulama yang banyak 

ituada seseorang yang menonjol yang menjadi bintangnya, yaitu seorang ulama 

yang terkenal dengan gelar julukan‚ Imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik bin 

Anas (pembangun mazhab Maliki). 

Imam Syafi‟i seorang yang mengagumi Imam Malik bin Anas, sehingga 

pada usia 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatha‟ di luar kepala dan beliau ingin 

belajar kepada Imam Malik secara berhadapan. Oleh karena itu, beliau minta izin 

kepada gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk pergi ke Madinah menjumpai 

Imam Malik dan belajar pada beliau. Imam Syafi‟i berangkat ke Madinah pada 

tahun 170 H dengan menaiki kendaraan onta selama delapan hari delapan malam. 

Selain itu imam Syafi‟i membawa surat dari Wali Mekkah (gubernur) kepada 
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Wali Madinah agar Wali Madinah memperkenalkan Imam Syafi‟i kepada Imam 

Malik. Sesampainya di Madinah beliau langsung menemui Imam Malik bersama-

sama dengan Wali Kota Madinah dan beliaupun belajar kepada Imam Malik.69
 

Setelah 2 tahun di Madinah yakni dalam usia 22 tahun, Imam Syafi‟i 

berangkat ke Iraq (Kuffah dan Baghdad), di mana beliau bermaksud selain 

menambah ilmu dalam soal-soal kehidupan bangsa-bangsa juga untuk menemui 

ulama-ulama ahli hadist atau ahli fiqh yang bertebaran pada ketika itu di Iraq dan 

Persia (Iran). Sampai di Kufah beliau menemui ulama-ulama sahabat almarhum 

Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan di 

mana Imam Syafi‟i sering kali bertukaran fikiran dan beri-memberi dengan 

beliau-beliau ini dalam soal-soal ilmu pengetahuan agama. 

Dalam kesempatan ini Imam Syafi‟i dapat mengetahui aliran - aliran atau 

cara - cara fiqh dalam mazhab Hanafi yang agak jauh berbeda dari cara – cara dan 

aliran fiqh mazhab Maliki. Ketika itu beliau dapat mendalami dan menganalisa 

cara – cara yang dipakai oleh kedua Imam itu. 

Ketika itu beliau tidak lama di Iraq dan terus mengembara ke Persi, sampai 

ke Turki trus ke Palestina dimana beliau dalam perjalanan mencari dan 

menjumpai ulama-ulama baik Tabi‟in atau Tabi - Tabi‟in. Pada kesempatan 

mengembara ini beliau mengetahui adat istiadat bangsa - bangsa selain bangsa 
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Arab. Hal ini nantinya menolong beliau dalam membangun fatwanya dalam 

mazhab Syafi‟i.70 

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara Ahl ra'yu dan 

Ahl hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada 

Muhammad Ibn al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat 

dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, 

beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan ahl Hadis. Selain itu, beliau juga 

berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Adapun ulama 

Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i yaitu : 

a. Mutharaf Ibn Mazim 

b. Hisyam Ibn Yusuf 

c. Umar Ibn Abi Salamah 

d. Yahya Ibn Hasan 

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa 

ulama antara lain: 

a. Sufyan Ibn Uyainah 

b. Muslim Ibn Khalid al-Zauji 

c. Sa'id Ibn Salim al-Kaddah 

d. Daud Ibn 'Abdurrahman al-'Aththar 

e. Abdul Hamid 'Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi 

f. Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik 
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g. Abdullah Ibn Nafi'.
71

 

Selain dua fikih di atas (aliran ra'yu dan hadis), Imam Syafi'i juga belajar 

fikih aliran al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn 

Hasan. 

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid alam meneruskan kajian fikih dalam 

alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafi'i 

ini antara lain : 

a. Al-Muzani 

Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang 

lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan 

periwayatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 1994, al-

Muzani  menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap 

orang yang paling pandai, serdas serta yang paling banyak menyusun kitab 

untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 H. adapun kitab 

karangan beliau antara lain al-Jami' al-Kabir, al-Jami' As-Sagir, serta yang 

terkenal al-Mukhtasar as-Sagir.72 

b. Al-Buwaiti 

Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, yang berasal 

dari Bani Buwait kampung di Tanah Tinggi  Mesir. Beliau adalah murid 

sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua bekebangsaan Mesir dan 

pengganti atau penerus Imam Syafi'i, sepeninggalnya beliau belajar fikih 
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dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin 

Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam 

berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. 

Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat 

serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berdzikir kepada Allah. 

Beliau wafat pada tahun 231 H. di dalam penjara Baghdad, karena tidak 

menyetujui paham Mu'tajilah yang merupakan paham resmi negara saat itu, 

tentang kemakhlukan Al - Quran. Beliau menghimpun kitab Al-fiqh, Al-

Mukhtasar Al-Kabir, Al-Mukhtasar As-Sagir dan al-Fara'id dalam aliran 

Imam Syafi'i menjadi satu.73 

Selain mereka berdua, murid-murid Imam Syafi'i yang lain, yaitu Ar-Rabi' 

Ibn Sulaiman Al-Marawi, Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus 

Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah 

Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, 

Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn 

Muhammad As-Sahab az-Za'farani. 

Imam Syafi‟i wafat di Mesir pada tahun 204 H, setelah menyebarkan ilmu 

dan manfaat kepada banyak orang. Kitab – kitab beliau hingga kini masih dibaca 

orang. Dan makam beliau di Mesir hingga kini masih ramai diziarahi. 

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab Al – Umm 

dan Al – Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama Mazhab Syafi'i 
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dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti 

Al – Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi Saw yang dihimpun dari Al – 

Umm, serta Ikhtilaf  Al – Hadis, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam 

Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.
74

 

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam 

Istinbat hukum, antara lain : 

a. Al – Quran 

b. Sunnah 

c. Ijmak 

d. Qiyas
75

 

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi‟i 

menggunakan lima sumber, yaitu: 

a. Nash – nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi 

fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat 

terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan 

dengan Alquran atau sunnah. 

b. Ijma’, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi‟i 

menempati urutan setelah Al – Qur‟an dan sunnah. Beliau 

mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu 

terhadap satu masalah hukum syar‟i dengan bersandar kepada dalil. Adapun 
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ijma‟ pertama yang digunakan oleh imam Syafi‟i adalah ijma‟ nya para 

sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma‟ diakhirkan dalam berdalil setelah 

Al – Qur‟an dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati 

bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya. 

c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi‟i membagi pendapat sahabat kepada tiga 

bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma‟ mereka untuk 

membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh 

pemiliknya. Ijma‟ seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam 

keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat 

saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, 

maka imam Syafi‟i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka 

berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi‟i akan memilih salah 

satunya yang paling dekat dengan Al – Quran, sunnah atau ijma‟, atau 

menguatkannya dengan Qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan 

membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah 

ada. 

d. Qiyas. Imam Syafi‟i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum 

bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al – Quran dan sunnah 

yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk 

menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar 

menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang 

mujtahid. 



 

e. Istidlal. Imam Syafi‟i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, 

apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. 

Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi‟i adalah adat istiadat (Urf) 

dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). 

Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan 

oleh imam Syafi‟i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam 

Syafi‟i. 

2. Pendapat Mazhab Syafi’i 

 Pengikut mazhab Syafi‟i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang 

definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi‟i bahwa anak luar 

nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan 

dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda 

pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut 

mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya 

terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai Ajnabiyyah (orang asing), oleh 

karena itu, menurut mazhab Syafi‟i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh 

bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing 

(Ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.  

 Menurut mazhab Syafi‟i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun 

Syar‟i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun 

implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab 

seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi‟i menambahkan 

bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan 



 

syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh 

semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang 

meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan 

pihak (Mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang 

berakal dan telah baligh. 

 Penulis juga sependapat dengan mazhab Syafi‟i tentang pengakuan atas 

anak ( Istilhaq ) yang dapat menyebabkan anak dapat memperoleh waris dari 

bapak biologisnya, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak 

biologisnya dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. 

Terdapat perbedaan antara mazhab Syafi‟i, dan mazhab Hanafi dalam 

memahami nas Al-Qur‟an. Dalam memahami ayat tentang keharaman menikahi 

anak dalam Al-Qur‟an; 

,.....         

 Imam Syafi‟i melakukan takhsis.76 terhadap ayat tersebut, menurut imam 

Syafi‟i yang dimaksud oleh ayat ‚ ْبَك تُُكم‛ adalah anak yang lahir di dalam 

perkawinan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau 

anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana 

imam Syafi‟i tidak memasukkan anak luar nikah dalam ayat tentang kewajiban 

orang tua memberi nafkah kepada anaknya yaitu sebagai berikut: 
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            ...   

Artinya : “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka (QS. al-

Baqarah : 233).
77

 

Imam Syafi‟i mentakhsis ayat  ُْن ُْ دْ انْم hanya kepada anak yang lahir di 

dalam perkawinan yang sah, dalil yang digunakan untuk mentakhsis adalah hadis 

tentang firasy, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (Ajnabiyyah) bagi 

bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap 

sebagai anak dari bapak biologisnya. 

Pengikut mazhab Syafi‟i menggunakan pendekatan pemahaman mantuq78 

nas dalam memahami hadis firasy, pengikut mazhab Syafi‟i mengambil 

pemahaman secara zahir terhadap kandungan hadis firasy. 

َُ نَُد نِْهفِزَ اَ  ََ  ْن ٌِِز اَْنَحَجُز. )رَاي اِش  مسهم(نِْهَعا  

Artinya:”Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah 

batu sandungan(tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim).
79

 

Dari hadis di atas jelas bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada 

selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi tentang status anak yang 

diadukan oleh Sa‟ad bin Abi Waqqas, dan Abd bin Zam‟ah, dalam kasus ini 

meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut dengan Utbah bin 
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Abi Waqqas (Pezina), namun beliau tidak memutuskan dengannya, melainkan 

anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam‟ah, karena anak tersebut lahir dari 

firasy bapaknya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk 

memutuskan status anak tersebut dengan firasy, bukan dengan kemiripan fisik. 

Adapun menurut Mazhab Syafi‟i implikasinya terhadap hak–hak anak di 

luar nikah yaitu: 

a. Kewarisan 

Menurut Mazhab Syafi‟i tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak 

luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu 

dan keluarga ibunya. Adapun menurut Mazhab Syafi‟i terdapat 

pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak 

biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli 

warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (Mustalhiq) anak 

kepada yang meninggal (Pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab 

selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (Mustalhiq) anak tersebut 

adalah seorang yang berakal dan telah baligh. 

b. Nafkah 

Menurut Mazhab Syafi‟i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak 

memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak 

tersebut menurut pandangan Syari‟at terputus dari pihak bapak biologisnya, 

maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak 

nafkah anak luar nikahnya. 

 



 

c. Perwalian 

Menurut Mazhab Syafi‟i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak 

luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak 

biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab 

Syar‟i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. 

Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISA DATA 

A. Status Anak Di Luar Nikah Perspektif  Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Syafi’i 

Menurut Mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap Tsabit terhadap 

bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang 

anak disebut anak dari bapak nya melainkan karena anak tersebut lahir dari air 

mani bapaknya, oleh karena nya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi 

anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syari‟at adalah terputus, 

yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologisnya untuk 

memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya 

nasab syar‟i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk 

memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini mazhab hanafi membedakan antara nasab 

secara hakiki dan nasab secara syar‟i. 

Pengikut mazhab Hanafi membantah pendapat dari mazhab Syafi‟i terhadap 

dalil hadis firasy tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, 

mereka berpendapat bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadis 

firasy yang hanya mengikat kepada pemilik firasy, adalah merupakan hubungan 

nasab secara syar‟i saja yang menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk 

memenuhi kewajiban syara‟ dari memberikan waris dan sebagainya. Hal tersebut 

tidak menunjukan dinafikannya nasab hakiki dari selain pemilik firasy. Pendapat 

tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seorang lelaki untuk menikahi anak 



 

perempuan dari sepersusuannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak 

lahir) dari pemilik firasy. 

Perbedaannya bahwa mazhab Syafi‟i mengharuskan adanya indikasi 

persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam 

bulan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad 

perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara 

suami istri. 

Menurut Mazhab Syafi‟i bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya 

terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing), oleh 

karena itu, menurut mazhab Syafi‟i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh 

bapak biologisnya karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing 

(ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Menurut 

mazhab Syafi‟i, bahwa terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya 

secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), oleh 

karena itu bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya yang perempuan, 

serta sah perkawinan diantara keduanya, karena telah terputusnya nasab yang 

menyebabkan diharamkannya bapak biologis untuk menikahinya. 

Menurut mazhab Syafi‟i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syar‟i, 

maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun 

implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab 

seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, mazhab Syafi‟i menambahkan bahwa 

anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat 



 

bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau akui oleh semua 

ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang 

meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan 

pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang 

berakal dan telah baligh. 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak 

memiliki nasab dari pihak laki-laki,dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, 

meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu 

mengaku bahwa dia itu anaknya.Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak 

tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita 

yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi 

laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”.(HR: Al-Bukhari dan 

Muslim). 

Pendapat antara Mazhab Syafi‟i dan Hanafi memiliki perbedaan yang 

kontras dalam memahami status anak yang lahir di luar nikah, Mazhab Syafi‟i 

berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab 

dengan pihak bapak yang menghamili ibunya. Hal tersebut berimplikasi terhadap 

hak anak seperti waris, nafkah, serta perwalian.  

Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar 

nikah tersebut tetap memiliki nasab hakiki dari pihak ayah yang menghamili 

ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan 



 

yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara 

mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanafi dikarena adanya perbedaan dalam penggunaan 

hujjah dan istinbat hukum dalam menginterpretasi suatu problematika hukum. 

Penulis sependapat dengan mazhab Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah 

kepada bapak biologisnya adalah tetap (Tsabit), karena secara hakiki anak luar 

nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain darah dagingnya, 

oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahinya. 

B. Implikasi Terhadap Hak Anak Di Luar Nikah 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab 

timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh 

dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih 

laki – laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan 

karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (Jarimah) 

yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan 

berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuanga, selain itu 

alasan kuatnya adalah sabda nabi dalam sebuah hadist: 

 اشِ زَ فِ هْ نِ  دُ نَ َُ انْ  الَ قَ  مَ ه  سَ ََ  ًِ يْ هَ عَ  ّ للاُ ه  صَ  للاِ  لَ ُْ سُ رَ  ن  أَ  ةَ زَ يْ زَ ي ٌُ بِ أَ  هْ عَ 

ٌِِز اْنَحَجزُ هْ نِ ََ  مسهم()رَاي َعا  

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: Anak itu bagi  

yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia 

hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim) 



 

 Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan 

mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan pernah 

berpengaruh terhadap sebab – sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah 

biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab 

antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di 

mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan 

sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan 

waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya 

tidak diperbolehkan berduaan dengan nya, serta laki – laki pezina itu tidak 

menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya 

tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat islam. Karena ayah biologisnya 

tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam 

akad nikahnya adalah wali hakim. 

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka terdapat Implikasi Terhadap Hak 

– hak  Anak Di Luar Nikah menurut pendapat mazhab Syafi‟i, dan mazhab 

Hanafi, Yaitu: 

1. Kewarisan 

Menurut mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi‟i tentang kewarisan anak 

luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, 

melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Adapun menurut mazhab 

Syafi‟i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris 

dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh 

semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui 



 

(Mustalhiq) anak kepada yang meninggal (Pewaris), tidak diketahui 

kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim 

(Mustalhiq) anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. 

2. Nafkah 

Menurut pendapat mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi‟i tentang nafkah, 

yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak 

biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari‟at 

terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak 

dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya. 

3. Perwalian 

Menurut pendapat mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi‟i tentang 

perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak 

perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali 

baginya karena telah terputus nasab Syar‟i diantara keduanya yang menjadi 

syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya 

adalah wali hakim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir 

kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status 

anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan 

yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, 

maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak 

tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut 

Mazhab Syafi‟ibahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 

enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun 

status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak 

biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. 

Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar 

nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, 

dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah 

dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak 

berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali 

adalah wali hakim. Perbedaan nya terdapat dalam hal kewarisan menurut 

Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak 

biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Menurut 



 

Mazhab Syafi‟i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh 

menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut 

diakui oleh semua ahli warisnya. 

2. Implikasinya Terhadap Hak Anak Di Luar Nikah 

Dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi anak di luar nikah tidak 

mewarisi dari bapak biologisnya hanya mewarisi dari ibunya. Sedangkan 

Mazhab Syafi‟I anak di luar nikah boleh menerima waris dari bapak 

biologisnya. 

Dalam hal nafkah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i tidak 

memperoleh hak nafkah. Dalam hal perwalian menurut pendapat Mazhab 

Hanafi dan Mazhab Syafi‟I anak di luar nikah tidak mempunyai hak 

perwalian dari bapak biologisnya. Adapun yang berhak menjadi walinya 

adalah wali hakim. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai 

implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kepada para perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan 

agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari 

pernikahan di bawah tangan/nikah siri.  

2. Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya 

dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki 

yang akan melangsungkan perkawinan.  



 

3. Kepada pemerintah diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan 

yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya 

sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang  

menimbulkan banyak masalah baru dan di harapkan penegakan hukum 

serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud 
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