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ABSTRAK 

 

Zina merupakan bentuk perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman had 

dalam kategori  jarimah hudud, yang mana dikelompokkan dengan perbuatan-

perbuatan dosa besar lainnya seperti qadszaf (menuduh orang lain berbuat zina), 

minum minuman keras, mencuri, haribah (perampokkan/gangguan keamanan), 

murtad dan pemberontakan (al baghyu). 

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan 

anak hasil zina dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dan bagaimana 

persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan anak 

hasil zina dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dan untuk 

mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan anak hasil zina dalam 

perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis 

normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder 

disamping melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. 

Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh 

seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan 

perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak hasil dari 

perbuatan zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif berbeda, 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dinyatakan bahwa anak hasil dari 

perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Kemudian 

dalam hukum Positif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, awalnya berbunyi sama 

dengan KHI Pasal 100 tersebut, kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstituai 

No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perbuatan zina 

memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan 

keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Jadi dengan demikian 

anak hasil dari perbuatan zina tersebut dilindungi hak-haknya sebagai seorang 

anak, hak-haknya berupa, pendidikan, nafkah, dan hak mewarisi dari ayah dan 

ibunya. Kemudian Hubungan hukum yang timbul dari anak hasil zina menurut 

hukum positif dari ibu dan ayah biologis adalah kekuasaan orang tua, 

pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi dan nama keluarga. Menurut 

Hukum Islam hubungan hukum anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab 

dengan ibunya dan terputus nasabnya dengan ayahnya. 
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MOTTO 

 

 

 َء َسِبياًل  َكاَن َفِحَشًة َوَسا ِإّنُه َواَلتْقَرُبوْا الِّزَنى

 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa’ : 32)
1
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tajwid, Cetakan X, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 285 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam 

memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan dan 

dijelaskan istilah-istillah dari skripsi ini yang berjudul. 

Adapun judul yang dibahas adalah “PERLINDUNGAN ANAK HASIL 

ZINA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF”, penjelasan istilah-istilah dimaksud sebagai berikut : 

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

2. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana 

salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang 

lain
.2 

3. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diturunkan 

oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum 

                                                             
2
 D.Y Witanto, Hukum Keluarga (hak dan kedudukan anak luar kawin), (Jakarta, Prestari 

Pustaka 2012), hlm 40 
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yang berhubungan dan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 

yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) 

4. Hukum Positif  adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, 

sedangkan hukum positif menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang 

berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 

tertentu.
3
 Kaitannya dalam penelitian ini, hukum positif yang digunakan 

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 

B. Alasan memilih judul 

Ada beberapa alasan yang memotivasi penulis untuk membahas masalah ini 

dalam bentuk skripsi antara lain : 

1. Alasan Objektif 

a. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya 

tingkah laku manusia, serta semakin banyak permasalahan yang timbul 

hingga membentuk peraturan-peraturan baru. Dan akhir-akhir ini banyak 

kasus hamilnya seorang wanita yang terjadi diluar pernikahan yang sah 

menurut hukum. 

b. Untuk mengkaji lebih dalam tentang kedudukan hukum serta waris 

terhadap anak hasil zina atau yang lahir diluar pernikahan yang sah 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan dengan 

disiplin ilmu pada Jurusan Ahwalus Syahksiyaj tersedianya literatur yang 

menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan 

                                                             
3
  C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1987), h.73 
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penelitian ini dan belum pernah dibahas oleh Mahasiswa di lingkungan 

Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari‟ah 

IAIN Raden Intan Lampung. 

C.      Latar Belakang 

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga 

itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari 

perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari 

kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat 

penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan 

keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan 

merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga 

sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung 

jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psykologis yang berat 

yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan  pengorbanan. 

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan 

erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, 

bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyi Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan 
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arti dan tujuan dariperkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan 

“tujuan” perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi 

seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan 

sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu 

mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang 

akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil 

dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa 

depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. 

Didalam Pasal 25 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights  

(Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 disebutkan bahwa : 

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 

children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social 

protection. yang artinya : Ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh 

perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun 

di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama. 

Dengan berkembangnya zaman serta 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 di lakukan pernikahan. 
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Banyak media masa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita 

yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi 

masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.
4
 

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.
5
 Para perempuan yang 

hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan 

kandungannya atau 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. 

Anak yang dilahirkan dari hasil zina atau sebagai akibat hubungan suami 

isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban 

nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya 

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

bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum 

Islam 

Menurut hukum perdata seorang anak sah (wetig kind) ialah anak yang 

dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan 

dengan itu, Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan 

seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Maka 

anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, suami 

                                                             
4

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

Firdaus, 1995), buku kedua, h. 5 
5
 Mahjudin,Masail Fiqhiyah, (Jakarta:Kalam Mulia, 1992), h. 79 
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berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui  bahwa 

istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir 

pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut 

ditandatanganinya. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah menerima dan 

mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.
6 
Begitu juga jika seorang 

anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, maka anak 

itu merupakan anak yang tidak sah. 

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum 

tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia 

sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama 

menjelaskan
7
: Pada pasal 100 KHI berbunyi: ”Anak yang lahir di luar hubungan 

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”.
8 

Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. 

Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang 

berbunyi: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.
9
 

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim 

berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan 

zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang 

                                                             
6
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003), h.  49 

7
 Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta;  Kencaran, 

2006), h. 29 
8
 Tim Penyusun: Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 48 
9
 Tim Penyusun : Bahan Penyuluhan Hukum, , h. 125 
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berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada 

ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat 

mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, 

orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
10

 

Perlindungan sosial terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tidak 

menjadi sumber perdebatan di kalangan para fuqaha Islam, karena sudah jelas 

hak, kewajiban dan kedudukannya dalam keluarga termasuk dalam hal 

warisannya. Namun terhadap anak yang lahir di luar perkawinan masih 

merupakan perdebatan di kalangan fuqaha Islam. 

Menurut pendapat kebanyakan fuqaha ( jumhur ) : anak zina/anak yang lahir 

diluar perkawinan tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan 

ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-

laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami 

ibunya sebelum ia dilahirkan. 

Sedangkan ulama mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa : anak zina 

tidak berhak waris dari ibunya juga. Dilain pihak, sebagian ulama mazhab 

Hambali termasuk Ibnu Taimiyah berpendapat : anak zina apabila diakui oleh 

ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi 

ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam 'iddah 

dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris 

mewaris juga. Kompilasi Hukum Islam mengadakan solusi untuk menjembatani 

seluruh pendapat-pendapat tersebut dengan menegaskan mengenaihubungan waris 

                                                             
10

 http://opi.110mb.com/faraidweb/12 
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anak yang lahir di luar perkawinan dengan Ibu kandung dan keluarga Ibu 

kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 : Anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan 

keluarga dari pihak ibunya. 

Pengakuan anak yang lahir dari hasil zina sebagai ahli waris dari ibu dan 

keluarga dari pihak ibu mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan berhak 

menerima warisan dari ibu dan seluruh keluarga ibu, namun Kompilasi Hukum 

Islam khususnya Buku II yang mengatur Hukum Kewarisan tidak mengatur 

bagaimana cara melaksanakan pembagian warisan anak yang lahir di luar 

perkawinan.   

Anak yang dari hasil zina di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena 

yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya 

tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah 

yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan.  

Mengingat anak yang lahir adalah fitrah, maka hak mereka untuk mewaris 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi 

anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh 

ajaran Islam. 

D. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana perlindungan anak hasil zina dalam Perspektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam? 

2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Perlindungan anak hasil zina dalam 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan anak hasil zina dalam 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam  

b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan Perlindungan 

anak hasil zina dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai suatu saran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu 

hukum terhadap masalah Waris, khususnya yang terhadapa anak yang 

lahir dari hasil perzinaan dalam pandangan hukum positif, terutama 

hukum Islam. 

b. Memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum Islam dibidang Al Ahwal Al Syakhsiyah. 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diabil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan alam 

menyusun skripsi ini sebagai beriku : 
11 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

                                                             
11

 Soejeno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 21-22 
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Penelitian ini termasuk dalam penelitian Library Research, yaitu 

penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, 

menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang 

sesuai dengan pokok bahasa, kemudian disaring dan dituangkan dalam 

kerangka pemikiran teoritis. 
12

 

 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat Komperatif, yaitu penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat 

objek yang diteliti berdasarkan kerangkan pemikiran tertentu. 

2. Jenis dan Sumber Data  

Sesuai dengaan jenis data yang digunakan dalam penelitian, maka yang 

menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data dalam bahan 

utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari Al-Qur‟an, Al-Hadist, kitab-kitab fiqh dan KHI.  

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. 

Adapun yang berkaitan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku 

literature yang berkaitan dengan pembahasan, seperti : sumber data yang 

                                                             
12

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 78 
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diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perlindungan anak hasil 

zina, dan buku-buku tentang Hukum Islam dan Hukum Positif. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum dan bahan hukum skunder. 

Adapun bahwa hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa Ensiklopedi hukum islam dan ilmiah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data jenis kualitatif yakni berupa ungkapan, norma, atau aturaan dari 

fenomena yang akan diteliti, oleh karena itu penuis berupaya mengupas 

dan mencermati suatu secara ilmiah dan kualitatif. 

4. Teknik Pengolahan Data 

a. Metode pengolahan data  

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut 

dengan menggunakan langka-langka sebagai berikut : 

1) Editing  

Editing adalah pengecekan terhaadap data data atau baha-bahan yang telah 

diperoleh untuk menngetahui catatan itu cuukup baik dan dapat segera 

dipersiapkan uuntuuk keperluan berikutnya.  

2) Sistematizing atau sistematisasi 
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Yaitu “menempatkan dan menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan uruttan masalah”.
13

Yang dimaksud dengan hal ini yaitu : 

mengelompokan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.     

G. Metode Analisa Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

jenis kualitatif yakni berupa ungkapan, norma, atau aturan dari fenomena 

yang akan diteliti, oleh karena itu penulis berupaya mengupas dan encermati 

suatu cara ilmiah dan kualitatif. 

b. Teknik Analisa Data 

Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya, adalah 

teknik content analisa yaitu pengolahan data dengan menganalisa ateri 

sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini masalah pokoknya adalah 

kedudukan hukum serta waris terhadap anak di luar pernikahan yang sah. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman dengan buku tentang cara 

penulisan skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan Lampung.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 29 



13 
 

 BAB II   

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Anak Zina dalam Perspektif Hukum Positif 

Dalam pembahasan mengenai pengertian anak hasil Zina ada baiknya Penulis 

menjelaskan dua macam pengertian Zina yaitu ; menurut etimologi dan 

terminologi.
14

 Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak 

syah. Sedangkan menurut terminologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang 

laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang 

menurut naluriah kemanusiaan perbuatan ini dianggap wajar, namun diharamkan 

oleh syara. 

Anak zina sebagaimana akan dibahas disini dibatasi pengertiannya sebatas 

KUHP Perdata sedangkan anak zina dalam pengertian Islam akan dibahas pada 

bab 3. Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda 

antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata barat. Menurut pandangan Islam 

semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan 

zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan 

perbuatan zina adalah “seorang pria yang telah kawin melakukan mukah 

(overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUH Perdata berlakuba baginya”. 

Sehingga dalam Hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai 

anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh 

                                                             
14

 Risalah Nasikun, Tafsir Ahkam : Beberapa Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam, 

(Yogyakarta : CV Bina Ilmu, 1984), h. 44. 



14 
 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya 

sedang terikat perkawinan dengan yang lain. 

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling 

rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang 

lain.  Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata bahwa anak zina bersama-sama 

dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga 

secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan 

memiliki ayah maupun ibudan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan 

memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu sebatas hak untuk 

mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orangtua 

biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang 

sah menurut Undang-Undang.
15

 

Seorang suami yang berhasil membuktikan tentang gugatan pengingkaran 

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUH Perdata, akan berimplikasi kepada 

status dan kedudukan si anak, yaitu dia akan berubah menjadi anak luar kawin 

(anak zina), namun meskipun demikian, perzinahan yang dilakukan oleh seorang 

isteri tidak dapat menjadi alasan untuk mengingkari seorang anak, kecuali jika 

kelahiran anak tersebut telah disembunyikan oleh si isteri dari pengetahuan 

suaminya dalam arti isteri telah menutupi dan membuat suatu keadaan agar 

kelahiran tersebut tidak diketahuioleh suaminya. Terhadap hak penyangkalan anak 

oleh suami juga diatur dalam Pasal 44 UU Perkawinan yaitu “ seorang suami 

                                                             
15

 D.Y. Witanto,Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin), (Jakarta : Prestasi 

Pustaka,2012), h. 40 
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memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya jika dia dapat 

membuktikan bahwaisterinya berbuat zina dan anak tersebut sebagai akibat dari 

perbuatan zina tersebut”.
16

 

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif 

(perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu : (1) apabila orang tua 

salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka 

melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan 

hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak Zina, bukan 

anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama 

bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, 

maka anak itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak Zina dapat 

diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat di akui 

orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat di 

cantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya. Dengan 

demikian Definisi anak diluar nikah menurut hukum positif (perdata) mempunyai 

dua pengertian, yaitu: anak diluar nikah adalah arti luas dan anak diluar nikah 

dalam artian yang sempit.
17

 

1) Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar 

pernikahan  karena perzinahan dan anak sumbang. 

a.  Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau 

dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam 

perkawinan dengan orang lain.  

                                                             
16

 Ibi, h. 41 
17

 KUHPdt, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet-II, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 

2008), h. 74 
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b.  Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang 

kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenih-kannya. 

2) Anak luar nikah dalam arti sempit adalah : anak yang lahir diluar 

perkawinan yang sah.  

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam 

Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 

disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat 

dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak 

diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak 

tersebut menjadi anak sah.
18

 Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010  

Tentang Anak diluar Nikah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknolgi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas (anak tidak 

sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat 

dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata, 

                                                             
18

 Departemen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997-1998), h. 98 
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dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan 

dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan 

seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas 

yang dianut oleh hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu 

yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, du, tiga dan empat 

orang perempuan.
19

  

B. Sebab-sebab Terjaidnya Perzinahan  

Di bawah ini akan menjelaskan perzinaan dilihat dalam 2 bentuk penjelasan, 

yaitu : 1) sebab-sebab timbulnya perzinaan, dan 2) akibat dari perzinaan.
20

 

1. Sebab-sebab timbulnya perzinaan 

Seks ialah fitrah bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan. 

Manusia antara laki-laki dan perempuan dibekali oleh dorongan seksual yang 

berbeda sifatnya, dimana antara yang satu saling membutuhkan dengan yang 

lainnya. Pada masa kanak-kanak dorongan seksualitas ini khususnya yang 

berhubungan dengan seks belum terlaksana. Tetapi setelah usia remaja 

dimana organ-organ seksualitas ini telah mulai matang maka kebutuhan seks 

itu merupakan kebutuhan yang alami, yaitu sebagai kebutuhan semangat 

kebutuhan dasar seks yang pada saat itu memerlukan sambutan dari luar. 

Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas dari luar. Hanya 

dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas ini diatur.  

                                                             
19

 D.Y. Witanto, Op.Cit, h. 41.  
20

 Muhammad Wahyuni Hafsi dkk, ed, Kontektualisasi Ajaran islam 70 Tahun Prof. 

Dr.H.Munawir Sjadzali,MA, (Jakarta : IUPHI dan Paramedina, 1995), h. 405 
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Bila pelaksanaan perbuatan seks dilakukan di luar norma-norma yang 

diatur, maka perbuatan itulah yang disebut persetubuhan di luar nikah atau 

perzinahan.
21

 

Menurut agama bersetubuh di luar akad perkawinan merupakan 

perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan 

sudah seharusnya diberi hukuman maksiat, mengingat akibat yang 

ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Lain 

lagi dengan hubungan (free sex) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya 

di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan 

mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan yang sangat nista. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, pada Surat Al-Israa‟ ayat 32 :   

 َء َسِبياًل  َكاَن َفِحَشًة َوَسا ِإّنُه َواَلتْقَرُبوْا الِّزَنى

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa’ : 

32)
22

 

Pada kasus seks misalnya pemerkosaan banyak melibatkan factor-faktor 

yang melatar belakangi timbulnya perbuatan jahat, ini berarti sudah jelas-jelas 

kita rasakan melalui tayangan-tayangan acara berbau seks yang sangat 

berlebihan, pornografi dalam segala bentuknya yang paling kotor beredar 

secara luas ataupun pengaruh obat-obatan, di samping penyebab-penyebab 

lainnya yang dapat mengikis habis nilai-nilai spiritual rusaknya mentalitas 

                                                             
21

 Zakiyah Darajat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, (Jakarta : Gunung Agung), h. 

27. 
22 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.285 
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kaum muda yang pada akhirnya banyak kasus-kasus pergaulan bebas ini hasil 

dari dampak dari factor-faktor diatas. Disamping ditinjau dari pengaruh 

modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga melahirkan 

keburukan, ada factor lain yang menyebabkan perzinahan yang timbul atau 

bersumber dari dalam diri pelaku diantaranya :
23

 

a. Berkenaan dengan keimanan dalam beragama pada dirinya. Ini 

merupakan salah satu factor pengaruh seseorang pelaku berbuat 

kejahatan. Biasanya seseorang yang tidak memiliki keimanan atau 

ekstrimnya seseorang itu, tidak memiliki agama akan mudah sekali 

untuk terjerumus ke dalam lembah kemiskinan. Karena tidak ada 

sesuatu dalam dirinya yang menghalangi untuk berbuat kejahatan. 

Berbeda jika seseorang memiliki keimanan pada dirinya. Ini sesuai 

yang keimanannya telah menguasainya, walaupun yang terjadi tidak 

akan mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan 

itu akan membawanya kepada ketentraman dan ketenangan batin.
24

 

b. Berkenaan dalam kepribadian. Keperibadian seseorang akan 

mempengaruhi segala tindak-tanduknya dimana pribadi ini biasanya 

menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacauan pada 

kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang 

tersebut untuk melakukan perbuatan kejahatan yang diakibatkan oleh 

apa saja yang menimpa dirinya itu.  

                                                             
23 Zakiyah Drajat, Op.Cit., h. 27 
24 Loc.Cit, h.27 
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c. Zaman modern misalnya; media elektronik yang menayangkan atau 

mensajikan melalui media televise yang menampilkan film-film yang 

berbau porno. Iklan yang menampilkan adegan atau dialog yang 

memancing konotasi porno. Kemudian music-musik yang membawa 

pada dunia khayalan, bahkan sekarang lebih marak lagi dengan 

adanya VCD atau Internet yang menghasilkan film-film porno dan 

menampilkan seseorang dalam keadaan telanjang. 

d. Melalui media surat kabar. Berita-berita surat kabar mulai dari gossip 

sampai kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-

majalah yang didalamnya dapat dilihat gambar-gambar porno yang 

memperlihatkan kemulusan dan kemolekan tubuh seorang wanita. 

Pornografi dalam berbagai bentuknya memang besar pengaruhnya, 

banyak kasus persetubuhan di luar perkawinan karena si pelaku 

terpengaruhi oleh adegan film-film porno, gambar porno atau 

materipornografi lainnya yang baru saja dinikmatinya.
25

  

2. Akibat dari perzinaan 

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini 

merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga 

merupakan Rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia 

melkaukan hubungan seks tidak dipermasalahkan akibat hukum yang 

dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal 
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apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang 

dihasilkan.
26

 

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu 

harus di awali dari perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan dihalalkan 

untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki 

dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh. 

Dari keterangan di atas penulis ingin mengungkapkan bahwa akibat dari 

persetubuhan di luar perkawinan ialah : 

a. Perzinaan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit 

menular yang sangat membahayakan, dan itu akan turun-menurun dari 

anak ke anak ke cucu dan seterusnya, misalnya penyakit syphilis, 

gonorhoe, Iympogranuloma ingunale, geanuloma venereum dan 

ulcusmole. 

b. Hubungan seks di luar perkawinan merupakan salah satu sebab 

terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu memang sudah 

menjadi watak manusia yang alami. Bahkan sangat sedikit laki-laki 

yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja 

penyelewengan hubungan kelamin. 

c. Hubungan seks di luar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah 

tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali perkawinan 

dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal 
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ini tak menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, 

melakukan penyelewengan dan melanggar hukum. 

d. Dalam perzinaan terselip unsure menyia-nyiakan keturunan dan 

pemilikan harta/warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, 

yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah (anak 

hasil perzinaan). 

e. Hubungan seks di luar perkawinan merupakan pembebanan yang justru 

menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang 

dizinahinya, maka sang pezina terpaksa mendidik atau mengasuh anak 

yang secara hukum bukan anaknya. 

f. Hubungan seks di luar perkawinan ialah hubungan kelamin sesaat yang 

tak bertanggung jawab, perbuatan semacam ini merupakan prilaku 

binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang 

menyadarinya. 

g. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (insting seks ) 

perkawinan juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang 

tidak dikehendaki agama. Perkawinan mengandung artu larangan 

menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau 

menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dans-

dansa, gambar-gambar porno dan nyayian-nyayian yang merangsang 

seksualitas serta cara-cara yang dapat mendorong hawa nafsu atau 

menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan 

oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga 
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tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya sehingga suatu 

keluarga tidak dilandai broken home. 

h. Hubungan seks di luar perkawinan adalah salah satu di antara sebab-

sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran 

peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, 

mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek 

perkawinan, dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada 

kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran. 
27

 

C. Kedudukan Anak Hasil Zina dalam Perspektif Hukum Positif 

Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, 

diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari 

kedua orang tua yang sama, sebutlah si istri seorang janda dan ia membawa anak 

dari suami peratama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari 

isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang 

bersaudara kandung disamping anak saudara tiri. kedudukan anak demikian pada 

umumnya tidak sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang 

juga kelak dengan pembagian harta waris.  

Masih tentang kedudukan anak. Akan tetapi kemungkinan si anak lahir dari 

hubungan diluar pernikahanan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini. 

Anak seperti itu sering disebut “anak haram jaddah”. Sebutan yang tidka dikenal 
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dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak 

tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.
28

 

Didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan 

seorang anak di atur dalam Bab IX tentang kedudukan anak Pasal 42-44. 

Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat 

dari perkawinan yang sah”.  

Pasal 43 “(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 di atur dalam peraturan 

pemerintah. 

Pasal 44 “ (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh 

istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina 

dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan 

memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak 

yang berkepentingan.  

Dalam Pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang 

dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara 

anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah 

dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum 

itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak 

luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, status anak luar nikah yang 

mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun 

mengenai hubungan hukum anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai 

hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur lebih lanjut 

melalui Pasal 43 ayat (1) UU Monor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang 
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anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan 

keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana 

hanya yang ditentukan dala Pasal 280 KUHPerdata. Akan tetapi pengakuan 

seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerdata itu tetap diperlukan untuk 

menciptakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hal inilah 

yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan hukum atanra anak 

luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak sah demi hukum 

mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tanpa perlu adanaya 

pengakuan terlebih dahulu. 

Dalam Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) 

selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai 

dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah 

tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang 

kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang 

kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 

43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan 

keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi 

sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. 

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, 

anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya 

saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi 

tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung 
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ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut 

dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. 

Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, 

maka hubungan keperdataannya itu menjadi terputus dengan si ayah, padahal 

hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak 

pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.
29

 

Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

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

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Penulis menyimpulkan 

bahwa kedudukan anak zina dalam Hukum Positif mempunyai kedudukan yang 

sama dengan anak hasil dari perkawinan yang sah, selagi ayah biologisnya 

mengakui bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan dengan ibunya dan dapat 

dibuktikan dengan alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah 

dengan ayah biologisnya.  

D. Hak-hak Anak Hasil Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif 

Anak merupakan Anugerah Tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya, 

setiap anak yang lahir mempunyai hak menjadi kewajiban orang  tua untuk 

memberikannya. Dalam Hukum Positif yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan di bedakan adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah, 
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seperti diatur dala Pasal 42 dan 43, dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan 

tidak menimbulkan sebagai persoalan anak yang sah dalam memperoleh haknya 

dari orang tuanya, demikian pula kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setiap 

anak yang lahir ke dunia ini baik itu yang di kenal sebagai anak sah, anak luar 

kawin, anak zina maupun anak subang pada dasarnya mempunyai hak dan 

kewajiban sebagai subyek hukum serta mempunyai kedudukan yang sama dimata 

hukum. 

Tentang kewajiban orang tua seperti diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud 

berlaku sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri. 

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan 

pertimbangan dengan menyebut bahwa Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas” 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28B ayat (1) 

menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.  Akan tetapi 

menurut Mahkamah Konstitusi hak tersebut telah dirugikan akibat berlakunya 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974.  

 Penduduk yang mayoritas mendiami Negara Republik Indonesia beragama 

Islam yang bermazhab Imam Syafi‟I, sehingga Pasal 42,43, dan 44 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum Islam 
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Mazhan 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) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 44  

(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.  

Kalau memperhatikan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak yang 

lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. 

Namun, tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat 

perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu 

hamil. 

Pada prinsipnya hak-hak dan kewajiban anak seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 

4 s/d 19 serta diikuti kewajiban serta tanggung jawab keluarga dan orang tuda 

dalam Bab IV bagian keempat.  

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan 

bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
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1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 

2. Mencgah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. 

Kalau selintas difahami anak yang lahir dalam perkawinan akan disamakan 

antara yang lahir dalam perkawinan, dengan saat akad nikah terjadi kehamilan 

yang terjadi setelah akad nikah, padahal berbeda, yang membedakan adalah 

kecermatan dan dengan menerapkan dengan menggunakan batasan “masa 

kehamilan” apakah dapat dinisbatkan dengan laki-laki yang dikenal. 

Menurut pendapat penulis tentang sah dan tidaknya anak, sepanjang aturan 

atau dasar yang digunakan dalam hal ini Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, 

maka pasal tersebut tetap menjadi pedoman/ dasar karena tidak termasuk dalam 

materi putusan Mahkaman Konstitusi, yang berbeda adalah tentang asal-usul 

seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang biasa disebut anak alami. 

Kalau seorang anak secara alamiyah, sebagai anak ibu “alwaladun lil firosy” 

sementara dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 103 KHI 

mengatur asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat 

bukti lainnya selanjutnya bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya maka 

Pengadilan Agama dapat mnengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 

anak, setelah melaksanakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

sah.  

Hubungan darah sebagai sunatullah menjadi dasar adanya hubungan hukum 

yang meliputi hubungan nasab, mahrom, hak dan kewajiban, kewarisan, dan wali 

nikah. Ketiadaan hubungan perkawinan orang tua atau perkawinan yang tidak 
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tercatat tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan ayahnya dan 

keluarga ayahnya sebagai sunatullah. 

 Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 

hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti 

hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, 

pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan 

dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat 

(KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.  

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan 

perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan 

belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap 

anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum 

perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat 

(KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau 

keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, 

sebagaimana dalam ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Pasal 43 ayat 

(1)). 

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan 

luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, 
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seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. 

Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan 

keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti 

dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di 

dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan 

perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya 

ke muka bumi ini. 

Dalam Pasal 43 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkaiwnan menentukan bahwa seorang anak di luar nikah secara otomatis 

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, 

dengan adanya pengakuan yang sah, seorang anak luar nikah atau anak hasil 

perzinahan pun dapat mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan kata 

lai, akibat hukum dari adanya suatu pengakuan ini adalah munculnya hubungan 

hukum yang terbatas yaitu hanya antara orang yang mengakui yaitu bapak dan 

orang yang diakui yaitu anak. Hubungan hukum tersebut diartikan sebagai 

hubungan kekeluargaan serta hakhak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara 

seorang anak dengan orang tuanya. Hubunganhukum yang dimaksud disiniakan 

membawa akibat-akibat hukum tertentu antara lain dalam hal : 

a. Kekuasaan Orang Tua 

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat luas di dalam 

hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan demikian, timbullah suatu 

ikatan hak dan kewajiban untuk bertempat tinggal bersama dan kewajiban 
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untuk mengurus rumah tangga.
30

 Kewajiban untuk mengurus rumah tangga 

yang dimaksud disini menurut penulis termasuk juga kewajiban dalam hal 

pelaksanaan kekuasaan sebagai orang tua. 

Menurut penulis kekuasaan orang tua ini tidak hanya terbatas pada hak dan 

kewajiban terhadap diri pribadi si anak akan tetapi termasuk juga kekuasaan 

terhadap harta si anak. Pasal 307 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap 

pemangku kekuasaanorang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, 

harus mengurus harta kekayaan anak itu. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 

308 KUHPerdta bahwa pemangku kekuasaan orang tua ini harus bertanggung 

jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi maupun atas segala hasil dari 

barnag-barang yangmana ia diperbolehkan menikmatinya. Jadi menurut penulis 

selainbertanggung jawab atas kepemilikan harta kekayaan si anak, orang tua 

yng dibebani kewajiban mengrusu anak tersebut juga diberi hak untuk 

menikmati yaitu menerima dan memanfaatkan pendapat anakmya yang belum 

dewasa itu. 

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak 

Dalam Pasal 371 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa anak wajib 

dilindungi keselamatannya, kesehatannya serta moralitasnya. Berdasarkan 

ketentuan Pasal tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa orang tua 

mempunyai hak dan kewajiban atas pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan 

anaknya. Selain itu Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pun juga 
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menentukan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan 

mendidik sekalian anak mereka dengan sebaik-baiknya.  

Bagi anak sah, pemeliharaan dan pendidikan ini wajib dilakukan oleh 

kedua orang tua si anak, sedangkan bagi anak luar nikah pemeliharaan dan 

pendidikan ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar nikah 

tersebut telah “diakui” oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan 

pendidikan anak luar nikah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah 

yang mengakuinya itu. Secara yuridis, ayah yang mengakui sak anak luar nikah 

itu terikat untuk memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuinya itu 

sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan dalam pasal 383 KUHPerdata. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan 

pemeliharaan dan pendidikan terhadap si anak yang belum dewasa sesuai 

dengan harta kekayaannya, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan 

perdata.
31

 

c. Hak Mewarisi 

Pada dasarnya, mereka yang berhak mewarisi adalah mereka yang 

mempunyai hubungan dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi 

ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah dan si suami 

atau istri yang hidup terlama.
32

 Jadi pada asasnya menurut Pasal tersebut, untuk 

dapat mewarisi, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si 
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pewaris. Hubungan darah ini dapat dibagi menjadi hubungan darah yang sah 

dan hubungan darah yang tidak sah atau hubungan darah luar nikah. Hubungan 

darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat 

hubungan anatara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan adanya 

pengakuan anak secara sah.
33

 

Bagi anak sah, hak untuk mewarisi ini bisa ia dapatkan secara langsung 

dari kedua orang tuanya. Sedangkan bagi anak luar nikah, hak mewarisi ini 

hanya ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sebagai pihak yang secara 

langsung mempunyai hubungan hukum dengan si anak luar nikah. Anak luar 

nikah baru dapat mewarisi dari ayah biologisnya apabila ayahnya tersebut 

melakukan pengakuan sah terhadap dirinya. Jadi pada asasnya, syarat agar 

anak luar nikah itu dapat mewaris adalah bahw aanak tersebut harus diakui 

dengan sah.
34

 Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 862 KUHPerdata yang 

pada dasarnya menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui biasa 

mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang mengakuinya secara sah, jadi 

khusus untuk anak luar nikah, hak untuk mewaris tersebut bisa ia dapatkan 

secara otomatis dari ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hak mewaris dari 

ayahnya baru bisa ia dapatkan apabila ayahnya tersebut mengakui dirinya 

sebagai anak sahnya. Dengan kata lain, seorang anak luar nikah tidak dapat 

mewaris dari ayahnya yang tidak mengakuinya. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan hukum antara anak 

luar nikah dengan ayah yang mengakuinya itu bersifat terbatas, dalam arti 
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hubungan tersebut hanya ada antara anak luar nikah dengan ayah yang 

mengakuinya saja.
35

 Dengan demikian hak mewaris itupun hanya dapat 

diperoleh dari ayah yang mengakuinya itu. Dengan demikian dapat penulis 

simpulkan dari apa yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa 

hubungan darah yang merupakan salah satu syarat bagi sesorang untuk dapat 

mewaris ini tidak hanya merupakan hubungan darah secara nyata namun juga 

dapat lahir dengan adanya pengakuan sah terhadap anak luar nikah. 

d. Nama Keluarga 

Pasal 5a KUHPerdata menyatakan bahwa anak tidak sah yang tidak diakui 

oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya. Sedangkan anak-anak seperti 

halnya anak-anak tidak sah namun telah diakui oleh ayahnya, memakai nama 

keturunan si ayah.
36

 Dengan demikian, seorang anak sah yang sudah diakui 

oleh ayahnya berhak untuk memakai nama keturunan atau nama keluarga ayah 

yang mengakuinya itu, sama halnya dengan anak-anak sah yang dilahirkan 

dalam perkawinan yang sah. Sedangkan khusus untuk anak luar nikah yang 

tidak atau belum diakui sah oleh ayahnya, ia hanya berhhak untuk 

menggunakan nama keluarga atau nama keturunan ibunya.  
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BAB III 

ANAK HASIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

 

A. Pengertian Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam 

Pengertian anak zina atau anak yang lahir diluar nikah secara umum adalah 

anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada 

dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan 

pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita 

yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam 

ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan. 

Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Mengatakan bahwa anak di luar 

kawin adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu 

tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 

menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang 

pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan 

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif 

dan agama yang di perlukan. 

Yang dimaksud anak zina dalam Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan 

bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai 

anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak 

menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut 

dengan walad gairu syar’i (anak tidak sah).
37
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Pembicaraan tentang anak hasil zina atau bisa disebut anak luar kawin dalam 

konsepsi hukum Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya akan masuk 

pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak luar kawin dalam 

konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya perbuatan zina, kecuali 

anak luar kawin dalam katagori syubhat karena perbuatan zina menurut hukum 

Islam termasuk bagi mereka yang telah/pernah menikah maupun bagi mereka 

yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan.
38

 

Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh 

seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan 

perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar 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 dianutnya.
39

 

Konsep zina dalam pengertian hukum barat sangat dipengaruhi oleh adanya 

asas monogami yang berlaku dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 KUH Perdata yang rumusannya berbunyi : 

Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan 

dengan satu orang perempuan saja seorang perempuan hanya dengan satu 

orang lelaki saja.
40

 

 

Menurut Pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUH Perdata seseorang dapat 

dikatakan telah berbuat zina jika salag seorang atau kedua-duanya sedang terikat 
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oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsure 

yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsure yang menentukan 

seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda 

dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam 

perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si 

perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, 

namun setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak 

dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan 

yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai 

perbuatan zina. 
41

 

Menurut Abdurrahman Doi bahwa zina menurut pengertian istilah adalah 

hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu 

sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
42

 Dari beberapa definisi di 

atas, dapat ditarik unsur/elemen dari perbuatan zina antara lain : 

1) Adanya hubungan kelamin. 

2) Yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 

3) Yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. 

Rumusan perbuatan zina menurut konsepsi Islam sebagaimana disebutkan di 

atas tidak memperhitungkan apakah si pelaku sedang dalam ikatan perkawinan 

dengan pihak lain atau tidak, yang penting bahwa diantara pelaku (si laki-laki dan 

si perempuan) tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Perbedaan zina 

                                                             
41
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berdasarkan ikatan perkawinan dengan yang lain hanya berlaku bagi penentuan 

berat ringannya sanksi dimana hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat bagi 

pelaku perzinahan dibandingkan perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang 

berstatus perjaka dan gadis.  

Dalam terminologi hukum Islam perbuatan zina merupakan bentuk perbuatan 

dosa yang diancam dengan hukuman had dalam kategori  jarimah hudud, yang 

mana dikelompokkan dengan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya seperti 

qadszaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, 

haribah (perampokkan/gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (al 

baghyu). 

Pengertian Zina dalam pandangan umum mazhab, seperti ulama malikiyah 

mendefinisikan zina adalah seorang mukallah mewath‟I (menyetubuh) faraj yang 

bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan sengaja. Sementara ulama 

Syafi‟iyah memandang lain yaitu zina ialah memasukan zakar ke faraj yang haram 

dengan tidak subhat dan secara naluri memasukan hawa nafsu.
43

 

Senada pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum 

Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, 

bukan karena pernikahan yang meragukan (subhat) dan bukan karena kepemilikan 

hamba.
44
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Sedangkan Wabah Al-Zuhali menyatakan bahwa pengertian zina dalam 

bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan pada faraj (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah subhat.
45

 

Dari sekilas penjelasan di atas dapa penulis sarikan definisi sebagai berikut ; 

Zina ialah memasukkan hasafah dalam faraj dilakukan di luar nikah atau tanpa 

akad, dan itu melanggar aturan dan norma agama dan hukum yang sah. 

Dengan demikian Nampak jelas pengertian zina dalam berbagai definisi, 

sebagaiamana pandangan dari ulama mazhab itu, yang sedikitnya harus memiliki 

dukungan tiga unsure yaitu; Pertama, Al-Amil, Al-Ma‟mul „Alaih dan dengan 

tidak adanya nikah yang syah. Al-„Amil artinya seorang yang melakukan 

perzinahan, baik laki maupun perempuan. Sedangkan Al-Ma‟mul Alaih artinya, 

alat fital yang digunakan untuk berzina, baik milik laki-laki (penis) ataupun 

perempuan (vagina), tidak dilakukan dengan pernikahan yang sah maksudnya 

melakukan persetubuhan bukan merupakan pasangan suami istri bagi masing-

masing pihaknya atau dengan kata lain melakukan senggama di luar perkawinan.
46

 

Walaupun dari pendapat para ulama mazhab berbeda dalam mendefinisikan 

zina tetapi mereka sepakat terhadap unsure yaitu wathi‟ haram dan sengaja atau 

ada I‟tikad jahat. Adapun kadar persetubuhan yang dianggap zina ialah wathi‟ 

haram yaitu maksudnya kelamin laki-laki (penis) ke dalam faraj (vagina) wanita, 
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misalnya sebagaimana masuknya timba ke dalam sumur, meskipun masuknya 

hanya sedikit saja, maka sudah digolongkan pada pengertian persetubuhan. 

Proses modernisasi yang tidak dilandasi dengan agama telah membawa 

integritas manusia menurun. Anak manusia sudah tidak lagi memikirkan oleh 

siapa ia dilahirkan dan dikandung selama Sembilan bulan, setiap keinginannya 

hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain 

bahkan orang tuanya sekalipun. Al-Qur‟an menjelaskan bahwa ridhanya Allah ada 

pada ridhonya orang tua. Dengan proses modernisasi ini juga menyebabkan tidak 

patuhnya atau tidak taatnya anak manusia terhadap hukum atau norma-norma 

yang mengatur manusia untuk hidup lebih bermoral dan beradab yang 

membedakan dengan makhluk lain ciptaan-Nya.  

Hubungan seks misalnya,  yang dijadikan sebagai ungkapan kasih sayang 

untuk mempersatukan yang dipersatukan. Merupakan curahan dari semua 

keakraban antara dua anak manusia, dua pribadi yang bertekad untuk hidup 

bersama. Bersama dalam suka maupun duka (karena itulah muncul istilah 

bersetubuh-menjadi satu tubuh), ia adalah milik saya dan saya adalah miliknya, ia 

adalah saya dan saya adalah dia.
47

 Perzinahan merupakan salah satu contohnya. 

Banyak kaum muda-mudi melakukan hal tersebut demi kepuasan keinginannya, 

bahkan ada juga yang sudah lanjut usia pun ikut-ikutan demi memenuhi 

kebutuhan biologisnya. 
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Hubungan biologis atau hubungan badan antara lawan jenis yang tidak 

didahului dengan akad nikah yang sah  merupakan suatu perbuatan dosa besar 

yang sangat dilarang oleh Agama. Rasulullah mengajarkan manusia agara 

menjauhi dari perbuatan zina. Dalam firman Allah SWT Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ 

ayat 32 : 

 َء َسِبياًل  َكاَن َفِحَشًة َوَسا ِإّنُه َواَلتْقَرُبوْا الِّزَنى

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa’ : 32)
48

 

 

Penyaluran cinta dan kasih sayang di ekspresikan melalui bersetubuh tanpa 

adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu merupakan perbuatan zina. Menurut 

KUHP Pasal 284 Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang 

bukan dengan istrinya atau suaminya dengan dasar suka-sama suka. Sedangkan 

menurut para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan 

hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina 

wanita yang dinyatakan haram, bukan karena shubhat, dan atas dasar syahwat.
49

 

Persepsi miring terhadap anak luar kawin diakibatkan oleh adanya pandangan 

dalam agama dan adat istiadat yang menggolongkan perbuatan zina atau 

persetubuhan diluar perkawinan itu merupakan suatu perbuatan dosa besar, 

sehingga anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan dosa. 

Menurut Al Qur‟an Surat An-Nur ayat 2 disebutkan sebagai berikut : 
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“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.”(QS. An-Nur : 2)
50

 
 

Perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan, dan 

menimbulkan banyak kemudharatan lainnya, sehingga pandangan Islam terhadap 

perbuatan zina sangatlah tegas dan keras, dan hal ini berdampak secara social 

pada anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut. Rasanya 

tidak aka nada yang keberatan dari siapapun tentang akibat hukum dan sanksi 

yang harus diterima oleh para pelaku perzinahan, namun jika akibat hukum itu 

harus juga diterima oleh anak-anak yang lahir dari perbuatan tersebut, rasanya 

kurang adil karena anak-anak yang dilahirkan tidak pernah turut andil atas  dosa 

yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.
51

 

B. Kedudukan Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam 

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat 

dengan ibu dan bapaknya (double unilateral/bilateral), sehingga kalau salah 
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satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang 

lainnya.
52

 

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan 

mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan 

melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, 

baik dalam perkawinan atau dalam perzinaan. Kalau kita menggunakan kata “anak 

sah” sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya 

adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara 

ilmiah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa yang dilahirkan karena 

hubungan suami istri didalam perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum 

nasab anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya. 

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan 

UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan 

yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang 

anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.
53

 

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat diakui 

oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai 

hubungan hukum dengan ibunya.  

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikutip oleh Neng 

Djuabedah dari kitab Al-Fara’id yang ditulis oleh A. Hassan Bahwa antara anak 
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hasil zina dengan ayah biologisn beserta keluarganya tidak terjadi hubungan 

keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan 

tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang 

diriwayatkan Jama‟ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh 

istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, 

maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak 

tersebut dengan ibunya.
54

 

Menurut ajaran Islam itu sendiri, memang mengenal “pengakuan anak” tetapi 

dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan terhadap 

anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis 

Rasulullah SAW. Bahwa ia mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. 

Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula bahwa ia atau 

mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang 

tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.
55

 

Syarat-syarat pengakuan anak menurut hukum Islam, sebagai berikut :
56

 

1) Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui. 

2) Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum 

adanya pengakuuan. 

3) Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku 

memang orang yang pantas untuk itu. 
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4) Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu 

karena zina. 

Menurut syarat-syarat tersebut jelas bahwa ajaran Islam mengenal lembaga 

pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi menurut Neng 

Djubaedah tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan 

seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan 

perkawinan yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan hubungan 

hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya 

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
57

 

Kedudukan anak luar kawin dalam konsepsi Islam harus dilihat secara 

menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua 

orang tuanya. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan 

zina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan sebuah dosa besar, 

namun menyangkut anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut tidaklan 

sepantasnya juga harus menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh kedua 

orang tuanya.  

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang artinya agama yang 

memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam 

sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman 

pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muhshan, namun bukan 

berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan 

orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama 
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dihadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak 

yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar 

konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah 

diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara Islam anak luar kawin tidka 

memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah 

biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak 

hasil dari benih yang ditanamnya.
58

 

Zina menurut Ensiklopedia Hukum Islam adalah “Hubungan seksual antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam 

perkawinan tanpa disertai unsure keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Zina 

menurut neng Djubaedah, S.H., M.H. adalah hubungan seksual yang dilakukan 

oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua 

belah pihak, tanpa ada keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina 

bersangkutan. 

Berdasarkan definisi makna “zina” diatas,  maka yang dimaksudkan dengan 

anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya 

merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. 
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C. Hak-Hak Anak Hasil Perzinahan Dalam Persepktif Hukum Islam 

Asal usul anak adalah untuk menunjukkan adanya hubungan nasab 

(kekerabatan) dengan ayahnya. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang 

paling tinggi dan sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam 

kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang 

diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi 

diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan 

mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak 

alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalah akta kelahiran dan hak-

hak lainnya. 

Masih tentang hak anak. Akan terjadi kemungkinan si anak lahir dari 

hubungan diluar pernikahan. Banyak factor penyebab demikian sekarang ini, anak 

sepertiitu sering disebut “anak haram jaddah”. Sebutan yang tidak dikenal dalam 

masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa 

hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.
59

 

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat 

dengan ibu dan bapaknya, sehingga kalu salah satunya meninggal dunia maka 

yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.
60

 Sejak lahi, anak 

mempunyai hak nasab pada orang tua sebagai buah perkawinan maka, firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 : 
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...                        

                       

“... Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma’ruf ...”.(Al-Baqarah : 233) 

Menurut pandanga Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan 

mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan 

melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, 

baik dalam perkawinan atau perzinahan. Kalau kitemenggunakan kata “anak sah” 

sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya 

adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara 

alamiah. 

Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa anak yang dilahirkan karena 

hubungan suami isteri di dalam perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum 

nasak anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya. 

Untuk masalah anak zina hukum Islam tidak membatasinya apakah pelaku 

zina itu salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain 

atau tidak. Karena setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka 

hukum dari anak tersebut juga tidak sah. Karena dalam Islam yang dinamakan 

sina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad 

yang sah.  
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Para ulama sepakat, bahwa anak yang lahir karena perzinahab tetap 

mempunyai hubungan keturunan dengan ibu .
61

 anak hasil zina tidak memiliki 

nasab dari pihak laki-laki. Dalam arti si anak itu tidak memiliki bapak. Meskipun 

si laki-laki yang menzinainya, mengaku bahwa yang dikandung itu adalah 

anaknya. Tetap pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan di 

luar nikah. Karena dalan Hukum Perdata Islam status anak tersebut abadi dan 

permanent tidak bisa diubah karena perkawinan, jadi anak itu tidak berbapak. 

Untuk anak yang lahir dari perempuan akibat perzinahan, mempunyai 

hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang 

berhubungan nasab dengan ibu itu, sedangkan dengan laki-laki yang berzina 

dengan si ibu yang menyebabkan lahirnya anak itu, ia tidak mempunyai hubungan 

nasab. Dengan demikian status hak anak dalam kandungan sebelum terjadinya 

pernikahan, dengan suaminya sudah jelas yakni bernasab kepada ibunya dan tidak 

bernasab kepada laki-laki manapun. 

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang 

dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, 

tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya 

memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.
62

 

Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI 

bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
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dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
63

 Dikarenakan anak di luar nikah tidak 

dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut: 

a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. 

secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada 

anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. 

Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, 

bukan secara hukum. 

b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari 

pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan 

saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu. 

c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah 

kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak 

dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.
64

 

Hak anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi 

Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU 

Perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan 

yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang 

anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan 
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oleh isterinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li’an. Pasal 102 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :
65

 

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari 

sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau 

sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada di tempat 

yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.” 

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang 

dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan 

menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata 

dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas memberikan 

batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 

180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan 

atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan 

tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke 

Pengadilan Agama.  

Hak anak luar kawin dalam konsepsi Islam harus dilihat secara menyeluruh, 

tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. 

Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan zina 

(persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan sebuah dosa besar, namun 

menyangkut anak yang dilahrikan dari perbuatan tersebut tidaklah sepantasnya 

juga harus menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. 

Karena jika setiap anak diberikan pilihan terhadap kelahirannya, maka sudah 
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dapat dipastikan tidak akan ada seorang anak pun yang mau dilahirkan dari hasil 

perbuatan zina.  

Banyak orang berfikiran sempit, yang menyatakan bahwa anak yang 

dilahirkan dari hubungan yang haram tetap akan menjadi “anak haram” padahal 

dalam terminologi Islam tidak pernah dikenal istilah “anak haram” dan hal 

tersebut jelas akan bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam 

Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 : 

                             

    ِعْنَد اهلِل      إَّن اهلَل        

“Wahai manusia sungguh, kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.”
66

 

Dari ayat tersebut kita bias memahami bahwa Sang Pencipta sendiri tidak 

pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya. Kedudukan 

manusia dihadapan Tuhan hanya dibedakan berdasarkan nilai ketaqwaannya. 

Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orang tua dapat 

diwariskan/diturunkan kepada anaknya atau harus turut ditanggung oleh 

keturunannya. 

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum 
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menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan 

ayah/bapak biologisnya, yaitu : 

a) Hubungan Nasab 

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, 

dinyatakan bahw aanak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara 

hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada 

ayah/bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya 

tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. 

Menurut Bagir Manan jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka 

segala akibat hukumnya pun mesti sah pula. Dengan demikian, kedudukan 

anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar 

perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan.
67

   

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimban 

antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saj, tanpa 

menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak 

tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhan 

lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga 

perkawinan.  
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b) Nafkah 

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib 

memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis 

merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal 

sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak 

mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkan kepada anak tersebut. 

Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan 

hukuman ta’zir berupa kewajiban memberikan biaya nafhkah, pendidikan, 

kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain 

hukuman had tetap berlaku atas dirinya.
68

 

Hal itu berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, maka ayah tetap 

dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan 

kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf 

(d) Kompilasi Hukum Islam. 

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang 

memberi nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya 

hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum 

sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum 

anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.  
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c) Hak –Hak Waris 

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, 

maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan 

ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 

Kompilasi Hukum Islam bahw aanak yang lahir diluar perkawinan mempunyai 

hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai 

hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya. 

d) Hak Perwalian  

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina 

(di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut 

akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atai tidak sah 

unbtuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali 

nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:
69

 

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. 

- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. 

- Ketentuanhukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap 

anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua 

anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan 

diatas. 

 

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa nikah 

terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam 

kemudian menjelaskan mengenai wali nasab : 
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(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabata laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

(2) Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang 

yang sama-sam berhak menjadi wali, maka yang paling berhak 

menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan 

calon mempelai wanita. 

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabata 

yang hanya seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni 

sama-sama derajat kandung atau sama-sama berhak atau sama-sama 

derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat 

wali. 

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali nikah baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali 

adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 

setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang artinya agama yang 

memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam 

sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman 

pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muhshan, namun bukan 

berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan 

orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama 
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dihadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak 

yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar 

konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah 

diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara keperdataan naka luar kawin 

tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa 

ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap 

anak hasil dari benih yang ditanamnnya.
70
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

 Menurut analisis penulis perzinaan merupakan permasalahan yang sensitif, 

karena terkait dengan persoalan perempuan sebagai korban utama dan persoalan 

hubungan Negara dan agama. Perzinaan sejauh ini hanya diselesaikan dengan 

penetapan pernikahan (itsbat nikah), di mana penetapan tersebut harus bersamaan 

dengan sanksi hukum. Sedangkan ketentuan dasar tentang pencatatan dalam 

khazanah fiqhiyah Indonesia adalah hal yang baru. Model pernikahan seperti ini 

sebelumnya tidak ada. Mereka yang beragama Islam yang hendak kawin sebelum 

adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan, cukup dengan 

melangsungkan ijab kabul dihadapan penghulu. Pencatatan ini bersumber dari 

pandangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebijakan public, yang erat 

kaitannya dengan kepentingan umum (dalam hal ini kepentingan Negara untuk 

mengaturnya). Konsep yang digunakan adalah maslahah mursalah, yaitu suatu 

cara pengambilan keputusan hukum (ijtihad) yang didasarkan pada kepentingan 

umum, dimana dikembangkan peratama kali oleh mahzab Maliki dan Syafi‟i. 

A. Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam 

 Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 

hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti 

hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, 

pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan 
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dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat 

(KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.  

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan 

perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan 

belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap 

anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum 

perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat 

(KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau 

keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, 

sebagaimana dalam ketentuannya Pasal 43 ayat (1) “Anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh 

besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan 

hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk 

mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya 

dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum 

seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. 

Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama 

sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang 

menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.  
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Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua 

orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh 

dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar 

nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi 

anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung 

jawab. 

Status anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), 

sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam sejumlah 

ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dipandang 

kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai anak yang 

lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang 

menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran bayi, dan 

lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup 

dan melanjutkan kehidupannya.  

Permasalahan status hukum anak di luar nikah dapat diatasi secara hukum 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 

Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 

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

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut di satu sisi di nilai sebagai tonggak (landmark) hukum, tetapi 
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di sisi lain dipandang sebagai bentuk legalisasi perzinahan. Bagi kalangan pemuka 

agama yang umumnya digolongkan kaum konservatif, putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut “menggagetkan” bahkan “terlalu maju”. Namun, bagi pihak 

lainnya, putusan itu adalah putusan bersejarah yang membawa implikasi hukum 

luas dan kompleks terhadap sejumlah peraturan perundang konvensional dan 

pemikiran konservatif. 

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan 

dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan 

dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka 

anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah. 

Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut 

hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena 

ia adalah seorang anak (orang). Di dalam KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 1 

bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung padahak kenegaraan. 

Berdasarkan pada Pasal 1 KUHPerdata tersebut, hak-hak keperdataan berbeda 

dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga 

mengatur hak-hak keperdataan.  

Hak-hak kenegaraan seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lain-

lainnya yang menurunkan antara lain hak untuk dijamin persamaan kedudukan di 

hadapan hukum (equality before the law), berkaitan erat dengan hak keperdataan 

bahwa jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum berlaku bagi semua 

orang, semua suku, semua agama tanpa adanya ketentuan yang diskriminatif oleh 

negara dan praktiknya dalam masyarakat. 



63 
 

Hak-hak keperdataan berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Sri 

Soedewi Masjchoen Sofwan merumuskan bahwa Hukum Perdata ialah hukum 

yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara 

yang lain.
71

 Hak senantiasa berpasangan dengan kewajiban, dan merupakan 

hubungan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hak itu memberi 

kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan 

kewajiban merupakan pembatasan dan beban.7 Hak juga dapat dibedakan atas 

tidak mutlak dan hak relatif. Salim HS menjelaskan, yang termasuk hak mutlak 

ialah segala hak publik, yaitu: 

a. hak menyatakan pikiran dan perasaan, dengan perantaraaa pers;  

b. hak-hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada yang 

berhak/berwenang;  

c. hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing-

masing secara bebas.
72

 

Sedangkan sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang bersandar 

pada Hukum Perdata dalam arti objektif, misalnya ialah: 

a. hak-hak kepribadian (persoonlijkheidsrechten), adalah hak-hak manusia 

atas dirinya sendiri, seperti hak-hak manusia atas jiwanya, raganya, 

kehormatan, nama kecil, dan nama keluarganya;  

b. hak-hak keluarga (familierechten), adalah hak-hak yang timbul dari 

hubungan keluarga. Yang termasuk hak-hak keluarga adalah hak marital, 

yakni kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap 

                                                             
71

 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 

1981), h. 1. 
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anaknya, dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampu terhadap 

yang diampunya;  

c. hak-hak harta benda (vermogensrechten), adalah hak-hak yang mempunyai 

nilai uang;  

d. hak-hak kebendaan (zakelijkerechten), adalah hak-hak harta benda yang 

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. 

e. Kekuasaan langsung berarti, bahwa terdapat sesuatu hubungan langsung 

antara orang-orang yang berhak atas benda tersebut;  

f. hak-hak atas barang-barang tak berwujud (rechten opimmateriele 

gorderen), adalah hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia seperti Hak 

Cipta dan Hak Oktroi”.  

Pembahasan tentang hak-hak tersebut di atas, menemukan hak-hak keluarga 

(familierechten) sebagai bagian penting yang akan menjelaskan kedudukan dan 

status hukum anak di luar nikah, karena berpangkal tolak dari perlindungan 

hukum terhadap orang-perorangan yang tidak dimulai dari status hukumnya 

apakah sebagai anak sah atau anak tidak sah.  

Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa 

terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi 

ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan 

konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1). 
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B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Anak Hasil Zina 

Jika dicermati antara hukum positif dan hukum Islam terdapatlah sebuah 

perbandingan hukum diantaranya persamaan dan perbedaan perspektif dalam 

masalah perlindungan hak anak hasil zina. Rudolf B.Schlesinger mengatakan 

bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. 

Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan 

bukan suatu cabang ilmu merupakan tehnik untuk mengahadapi unsure asing dari 

suatu masalah hukum.
73

 

Sedangkan menurut penulis tujuan melakukan komparasi antara kedua hukum 

yang berbeda dan menyikapi atau memandang suatu masalah, merupakan sebuah 

metode yang mempermudah memahami hukum dan menerapkan hukum karena 

dengan membanding-bandingkan kedua hukum yang berebda kita akan 

memperoleh perbedaan dan persamaan kedua hukum. 

Adapun persamaan perlindungan hak anak hasil zina antara hukum positif 

(Perdata Indonesia) dan hukum Islam diantaranya, adalah : Adanya kesamaan dari 

kedudukan nasab yaitu nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat 

didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak 

dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Sedangkan seorang anak, 

dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia secara lansung memiliki hubungan 

nasab dengan ibunya. Ini dapat di pahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 

1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki 
                                                             

73 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana,  (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 7 

 



66 
 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kemudian Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan 

bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan alat bukti 

sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam masalah 

nazab anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan pihak keluarga dengan ibunya. 

Sedangkan dalam masalah perlindungan hak anak zina dalam perspektif 

hukum positif dan hukum Islam tidak adanya titik kesamaan masing-masing 

hukum mempunyai perspekif yang berbedah dalam memandang perlindungan hak 

anak hasil zina. 

Hukum Positif dan hukum Islam punya persamaan dan perbedaan dalam 

memandang suatu objek yaitu hak waris anak diluar nikah, Adapun perbedaanya  

yakni Jika dalam hukum positif sandaran yang dijadikan acuan hukum hanya ada 

pada Kitab Undang-undang hukum Perdata, sedangkan dalam hukum Islam 

sandaran hukumnya beracuan pada Al-Qur‟an, Al Hadits dan pendapat-pendapat 

para Ulama (Ijtihad). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari  uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perlindungan anak hasil zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 

adalah hukum Positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran 

konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak 

(alimentasi) oleh orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-

lainnya, kemudian Hukum Islam tidak membahas masalah perlindungan 

anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya 

memiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan. 

2. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Anak Hasil Zina adalah 

persamaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa anak zina 

memiliki hak dari orang tuanya yakni hak kekuasaan orang tua, hak 

pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi, dan hak nama keluarga, 

sedangankan perbedaannya terletak pada hubungan keperdataan anak zina 

tersebut Hukum Islam berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan 

perdata dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya, dan Hukum Positif 

berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya, dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan 

alat bukti sesuai hukum yang berlaku.  
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B. Saran  

1. Saran dari penulis kepada pemuda dan pemudi yang belum menikah, 

dianjurkan jangan melakukan perbuatan zina karena akan mempunyai 

akibat hukum yang merugikan. 

2. Saran dari penulis bagi semua orang yang membaca skripsi ini jauhkanlah 

perbuatan zina karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Dan 

mempunyai sanksi hukuman bagi pelaku perbuatan zina.  
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