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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA 

PERKAWINAN SIRRI  

 

Oleh: 

ANGGYKA NURHIDAYANA 

Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan sirri sebagai perkawinan yang 

sah secara Hukum Islam tetapi  tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), 

sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setiap 

perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah 

satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan sirri adalah tidak adanya 

kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, negara menganggap 

bahwa perkawinan sirri tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti 

berupa akta nikah. Perkawinan sirri dapat menimbulkan beberapa masalah 

berkenaan dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri seperti 

bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri 

menurut hukum negara, bagaimana akibat hukum dari anak pada perkawinan sirri 

terhadap pewarisan menurut hukum negara, dan bagaimana penyelesaian hukum 

dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut hukum negara. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data 

yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi 

data dan sistematika data. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan berkenaan 

dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri, anak yang lahir dari 

perkawinan sirri pada dasarnya merupakan anak yang sah. Hal ini didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri telah diselesaikan 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-

VIII/2010. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dari 

perkawinan sirri dapat memperoleh warisan apabila kedua orang tuanya 
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melakukan itsbat nikah atau apabila ayahnya memberikan wasiat kepada anak 

tersebut.  

 

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Hak Waris Anak, Undang-Undang 

Perkawinan. 
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MOTO 

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang 

mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani, atau majusi. 

 

(H.R. Muslim) 

 

 

 

Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama 

daripada budi pekerti yang baik 

 

(H.R. Tirmidzi) 

 

 

 

Untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, juga harus 

bermimpi; tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. 

 

(Anatole France) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Bagi umat muslim, perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk 

Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.  

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat 

berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta 

hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari 

Rasul-Nya.
2
 

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur‟an: 

ُ َجعََل لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا َوَجعََل لَكُْم ِمْن أَْزَواجِ كُْم بَنِيَن َوَحفَدَةً َوَرَزقَكُْم ِمن الطَّيِّبَاتِ ...  َواَّللَّ

“Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik . . .” 

                                                           
1
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2
 Abdul Rahman I., Perkawinan dalam Syari’at Islam, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 1. 
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Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu 

perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari’at 

Islam. 

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum 

Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum 

agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan pula perlu dilindungi oleh 

hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar 

perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada 

kenyataannya tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada diantara 

masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di 

bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin sirri.  

Istilah sirri berasal dari Bahasa Arab yakni “sirr” yang berarti rahasia. 

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau 

sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah. 

Sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yaitu 25 persen masyarakat 
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di Indonesia melakukan perkawinan sirri pada tahun 2012. Sensus ini dilakukan 

di 111 desa dari 17 provinsi.
3
 Data anak dari perkawinan sirri atau perkawinan 

yang tidak dicatat di kabupaten/kota di Lampung yaitu berjumlah 50 anak.
4
 

Dengan rincian tabel sebagai berikut: 

No Pelaku 

Jumlah 

anak dari 

perkawin

an tidak 

dicatat 

Lokasi 

keterangan 

Bentuk 

perkawinan 

tidak dicatat 

1 
A,B,D 

15 anak 
Kampung Jawa, Kecamatan 

Kedondong, Kabupaten 

Pesawaran. 

Poligami 

2 Hen 

Sak 

7 anak 

2 anak 

Desa Hajimena, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Poligami 

3 
Bnd 

A 

T 

3 anak 

1 anak 

1 anak 

Desa Hajimena, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Perceaian sirri 

4 
HS 3 anak 

Kelurahan Teluk Betung, 

Kecamatan Teluk Betung 

Barat, Kota Bandar 

Lampung. 

Poligami 

5 
Z 

Mb 

K 

3 anak 

5 anak 

3 anak 

Desa sabah Balau, Kecamatan 

Sukarame, Bandar Lampung 
Monogami 

6 Sut 

Ru 

2 anak 

5 anak 

Desa Reksobinangun,  

Kecamatan Rumbia, 

Kabupaten Lampung Tengah 

Monogami 

Total 
14 

50 anak  

 

 

 

                                                           
3

 Henny Rachma Sari, 25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri, 

https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/25-persen-masyarakat-Indonesia-

melakukan-nikah-siri.html, (diakses pada 23 Maret 2017 Pukul 21:02) 
4
 Amnawaty, Disertasi Doktor, Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi 

Warga Muslim Dalam Rangka Perlindungan Hukum Anak Pada Perkawinan Tidak Dicatat, 

Semarang, Undip, 2015,  hlm. 16. 

https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/25-persen-masyarakat-Indonesia-melakukan-nikah-siri.html
https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/25-persen-masyarakat-Indonesia-melakukan-nikah-siri.html
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Beberapa faktor penyebab perkawinan sirri antaralain sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat. 

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya 

seberapa pentingnya pencatatan perkawinan. 

2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

faktor lain penyebab terjadinya perkawinan sirri, masih ada masyarakat yang 

bersifat tidak perduli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berkenaan dengan perkawinan. 

3. Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas akan hukuman bagi 

seseorang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menjadi faktor 

masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. 

Sehingga masyarakat sangat menyepelekan akan peraturan yang berlaku 

tanpa adanya  sanksi. Asas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang pencatatan 

perkawinan tanpa disertai sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan 

perkawinannya.
5
  

Perkawinan sirri merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan 

perkawinan yang terjadi saat ini, akan tetapi perkawinan sirri yang dilaksanakan 

tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan Hukum Islam, dengan kata lain berdasarkan Hukum Islam 

perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah. Akan tetapi berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

                                                           
5
 www.kompasiana.com. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016 Pukul 19.20 WIB.  
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menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat harus dicatat dan ayat (2) yang 

berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

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

1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Kompilasi Hukum Islam, 

sebagaimana isi dari kedua pasal ini yaitu suatu perkawinan harus dilakukan 

secara sah menurut hukum agama dan juga harus dicatatkan oleh pejabat yang 

berwenang. Sehingga, perkawinan sirri yang merupakan perkawinan yang tidak 

dicatatkan pada petugas pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum 

ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak 

merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak 

dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan 

harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus 

senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
6
 

Anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian 

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7

 Hak anak dalam suatu 

keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan 

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 

                                                           
6
 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. vii. 
7
 Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan 

jenazah (Tajhis), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
8
 

Pembagian waris terhadap anak terdapat tiga kelompok, sebagaimana Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an: 

ُ ِف َأْوََلدُِكْم  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ ْْيِ  فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق  يُوِصيُكُم اَّللَّ

 اثْ َنتَ ْْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك  َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها النِّْصفُ ...﴿النساء:١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta . . .” (Q.S. An-Nisa : 11) 

 

Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah SWT. menetapkan pembagian 

waris terhadap anak menjadi tiga bagian, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, 

serta pembagian waris dimana terdapat anak laki-laki dan perempuan.
9
 

Berdasarkan Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 11 jelas bahwa seorang anak laki-laki 

maupun perempuan berhak mendapatkan warisan.  

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis 

terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang 

berwenang. Istri yang melakukan ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan 

sirri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami 

atau istri yang melakukan perkawinan sirri tidak tercatat dalam daftar 

kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta 

                                                           
8
 Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. 

9
 Komite Fakultas Syari‟ah, Hukum Waris, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 

15 
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kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak 

dapat menuntut hak warisnya. 

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan tidak 

memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini 

termasuk anak yang lahir dari perkawinan sirri karena anak tersebut lahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berakibat anak yang lahir 

dari perkawinan sirri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya 

termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak. 

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak waris anak pada 

perkawinan sirri, penulis akan memberikan pemaparan berupa perlindungan 

hukum, akibat hukum dan penyelesaian hukum dalam pewarisan terhadap hak 

waris anak pada perkawinan sirri yang ditinjau dari hukum negara yang berlaku. 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dibidang hukum perkawinan dan pewarisan, khususnya berkenaan dengan akibat 

hukum dari perkawinan sirri yang disusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan menyusunnya dalam skripsi yang 

berjudul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan 

sirri menurut hukum negara? 

2. Bagaimana akibat hukum dari anak pada perkawinan sirri terhadap pewarisan 

menurut hukum negara? 

3. Bagaimana penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri 

menurut hukum negara? 

 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. 

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan murni, 

khususnya hukum perkawinan dan hukum waris dalam lingkup hukum 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan lingkup kajian 

penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut tentang perlindungan hukum 

terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian 

ini antara lain untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis 

mengenai: 

1. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara. 

2. Akibat hukum dari anak pada perkawinan sirri terhadap pewarisan menurut 

hukum negara. 
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3. Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pengetahuan tentang 

hukum perkawinan dan hukum waris dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak 

waris anak pada perkawinan sirri. Penelitian ini juga dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata murni 

khususnya mengenai hukum perkawinan dan pewarisan dalam Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

hukum perkawinan dan pewarisan, khususnya terkait perlindungan hukum 

terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri. 

b. Sebagai lahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi 

sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait perlindungan hukum 

terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri. 

c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat 

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
10

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis.
11

 

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para 

ahli, yakni sebagai berikut: 

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
12

 

2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

                                                           
10

 Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Surakarta,  Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,  2004,  hlm. 3. 

 
11

 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 10 September  2016 pukul 19.22 WIB. 

 
12

 Ibid. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
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asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan.
13

 

3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun.
14

 

4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut.
15

 

5. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.
16

 

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, 

yaitu sebagai berikut: 

 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
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1. Sarana perlindungan hukum preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi.
17

  

2. Sarana perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 

prinsipperlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.
18

 

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yakni bahwa anak yang 

lahir di dalam perkawinan sirri adalah anak yang sah karena ada pengakuan dari 

ayahnya dan harus disertai putusan pengadilan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan  Pasal 186 Kompilasi Hukum 

Islam mengenai waris yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar 

pekawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan 

keluarga dari pihak ibunya. 

Sedangkan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yang 

tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh pewaris, berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal 

tersebut berbunyi, anak yang dilahirkan diluar 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.  

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat pada perombakan 

hukum keluarga di Indonesia secara signifikan. Hukum positif selama ini 

menempatkan status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Setelah 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka 

kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat 

perkawinan yang sah. 
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B. Hukum Perkawinan 

 

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan 

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 

hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual 

sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam 

Pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
19

 

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah sebagai berikut: 

a. Pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik yaitu saling menjaga rahasia 

masing-masing. 

b. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram) 

                                                           
19

  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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c. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah atau saling mencintai terutama di 

masa muda. 

d. Pergaulan yang disertai rahmah atau rasa santun-menyantuni terutama setelah 

masa tua.
20

 

Dasar hukum perkawinan dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat dihukumkan sebagai berikut: 

a. Mubah (Jaiz), sebagai asal hukumnya; 

b. Sunnah, bagi yang mau kawin dengan cukup mental dan ekonomi; 

c. Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatirkan 

terjebak dalam perbuatan zina (HR. Bukhari dari Abdullah bin Mas‟ud); 

d. Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang dinikahinya; 

e. Makruh, Pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut 

dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah.
21

 

 

2. Tujuan dan Hikmah Melakukan Perkawinan 

Salah satu tujuan dari perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah 

tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 

menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta 

                                                           
20

 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm. 4. 
21

 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 74 
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ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat.
22

 

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

manusia; 

b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 

c. Memperoleh keturunan yang sah; 

d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, memperbesar rasa tanggung jawab; 

e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga 

yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang); 

f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah 

Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at Hukum 

Islam.
23

 

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. Menghindari terjadinya perzinahan; 

b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang 

diharamkan; 

                                                           
22

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Jakarta, Graha Ilmu, 2010, 

hlm. 11 
23

 Mardani,  Bunga Rampai Hukum Aktual, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 248. 
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c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibakan oleh perzinahan 

seperti AIDS; 

d. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta 

tanggung jawab kepada keluarga;  

e. Nikah merupakan setengah dari agama; 

f. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat 

menimbulkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada 

keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan menghubungkan silaturahmi, 

persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam 

kehidupan masyarakat dan sosial.
24

 

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

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

Perkawinan mengatur mengenai rukun dan syarat-syarat melaksanakan 

perkawinan.  

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan kabul. 

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 

yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 

istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perkawinan hanya didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai 

wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau 

isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 

tegas. Karena sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang 

saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 

mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Apabila calon 

mempelai tidak dapat menyampaikan secara lisan atau dengan kata lain tuna 

rungu atau tuna wicara maka persetujuan dapat dilakukan dengan cara tulisan. 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan 

tetapi dijelaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan. 

pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan 

pegawai pencatat nikah, apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
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4. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan 

Hak dan kewajiban suami-istri yakni sebagai berikut: 

a. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, 

pangan, dan papan; 

b. Suami wajib melindungi istrinya; 

c. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya; 

d. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna; 

e. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama; 

f. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta 

nafkah suaminya dijalan yang lain
25

. 

Selain hak dan kewajiban antara suami dan istri terdapat pula kewajiban bersama 

antara keduanya yakni sebagai berikut: 

a. Suami-istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah 

yang bahagia; 

b. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi 

bantuan lahir batin; 

c. Suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama; 

d. Suami-istri wajib menjaga kehormatannya.
26
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5. Kedudukan Anak dalam Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 

menjelaskan tentang kedudukan anak, bahwa anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.  

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, 

bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat 

dari perbuatan zina tersebut.  

6. Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Sah 

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara 

suami istri tersebut; 

b. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri; 

c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala 

rumah tangga, dan istri menjadi ibu rumah tangga; 

d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; 

e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan 

istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama; 

f. Berhak saling mewarisi antara suami  istri dan anak anak-anak dengan orang 

tua; 

g. Timbulah larangan perkawinan karena hubungan semenda; 
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h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya; 

i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya 

berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.
27

  

 

C. Perkawinan Sirri 

 

1. Pengertian Perkawinan Sirri 

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak 

dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan 

tidak di daftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri ini juga lazim 

disebut dengan nikah di bawah tangan. 

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang 

dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-

undangan.
28

 

Menurut Hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, 

asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan 

perundangan perkawinan sirri ini belum lengkap dikerenakan belum dicatatkan. 

Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak 

berpengaruh pada sah atau tidak nya perkawinan.
29

 

Perkawinan sirri terdapat dua pengertian, yakni: 

a. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Perkawinan yang seperti ini 

sudah jelas haram dan tidak sah baik secara hukum positif yang berlaku 
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maupun Hukum Islam. Perkawinan sirri yang dipahami oleh masyarakat 

adalah perkawinan dibawah tangan, yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan 

Agama. Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa perkawinan sirri 

sepanjang terpenuhinya syarat hukum perkawinan, maka perkawinan itu 

adalah sah. 

b. Nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau 

anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk 

melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. MUI 

merekomendasikan agar perkawinan sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada 

korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
30

 

 

2. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Sirri  

Sebab-sebab atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan sirri 

yakni sebagai berikut: 

a. Tidak ada biaya 

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan 

oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu 

membayar biaya pencatatan perkawinan. 

b. Karena perkawinan dibawah umur 

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon 

mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun 

sedangan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan sirri terjadi karena kedua 

pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang 

Perkawinan melangsungkan perkawinan. 
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c. Karena poligami 

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 55 sampai 

dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
31

 

Jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1990, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari 

atasannya.
32

 

 

3. Akibat Hukum Perkawinan Sirri 

Terdapat beberapa akibat hukum dari perkawinan sirri, yaitu: 

a. Perkawinan sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat Pencatat 

Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga 

pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal. 

b. Perkawinan sirri dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari 

perkawinan sirri tersebut, misalnya ketika mengurus akta kelahiran 

mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa 

memproses perkaranya seperti harta gono-gini atau nafkah iddah yang 

diberikan mantan suami kepada mantan istrinya ke pengadilan agama karena 

pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 
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c. Perkawinan sirri dapat merugikan istri dan anaknya bila suami atau ayahnya 

meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya oleh pengadilan 

agama, karena tidak ada bukti bahwa ia adalah istri dari suami yang 

meninggal dunia, atau anak tersebut adalah anak dari ayah yang meninggal 

dunia.
33

 

Perkawinan sirri dapat diajukan penetapan (itsbat) nikah ke Pengadilan Agama, 

agar perkawinan yang telah dilangsungkannya secara sirri dilegalformalkan. 

Apabila Pengadilan Agama menerima permohonannya itu, maka akan keluar 

surat penetapan dari Pengadilan Agama dan berdasarkan penetapan itu Kantor 

Urusan Agama dapat mencatat atau meregistrasi perkawinannya dan memperoleh 

akta nikah.
34

 

Perkawinan sah yang disembunyikan dalam hal ini perkawinan sirri yang 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah perkawinan yang sah. Anak-anak 

yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah. Hubungan hukum antara 

anak tersebut dengan kedua orang tuanya adalah terjadi hubungan nasab dan 

dapat saling mewaris.
35

 

 

D. Hukum Waris 

 

1. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris 

a. Pengertian Waris 

Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata adalah kumpulan peraturan yang 

mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai 
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peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibat dari 

peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan 

antara mereka atau dengan pihak ketiga.
36

 Pengertian tersebut sama halnya 

dengan pewarisan berdasarkan kewarisan Islam. 

Kekayaan adalah sejumlah harta benda yang ditinggalkan seseorang yang 

meninggal dunia yang dapat dinilai dengan uang. Beralihnya harta kekayaan 

seseorang kepada ahli warisnya disebut proses pewarisan. 

Unsur-unsur terjadinya pewarisan karena kematian atau rukun mewaris menurut 

kewarisan Islam adalah: 

1) Adanya pewaris, yakni seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki 

ataupun perempuan dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan dan hak-hak 

yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama 

hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat pada orang 

yang masih hidup. 

2) Adanya ahli waris yakni seseorang yang berhak menerima harta warisan. Di 

dalam kewarisan Islam, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris 

dzul faraid, ahli waris ashabah, dan ahli waris dzul arham. 

Ahli waris Dzul faraid adalah ahli waris yang mendapat bagian menurut 

ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur‟an dan Hadits. 

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, 

tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris 

Dzul faraid, dan mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah 
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dibagikan kepada ahli waris dzul faraid, atau tidak menerima apa-apa, karena 

harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzul faraid. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris dzul arham adalah ahli waris 

yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga 

perempuan.
37

 

Sedangkan ahli waris menurut hukum perdata dalam KUHPerdata dibagi 

dalam empat golongan yakni golongan I terdiri dari Janda/Duda dan anak-

anak serta keturunannya, golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-

saudara serta keturunannya, golongan III terdiri dari kakek dan nenek dalam 

garis lurus keatas, golongan IV terdiri atas sanak saudara dalam garis 

kesamping sampai derajat keenam.
38

 

3) Adanya harta warisan yakni harta kekayaan yang dapat dinilai oleh uang 

milik pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris.  

Sesuai dengan hukum adat dan Hukum Islam, pada dasarnya pewarisan 

adalah berpindahnya harta dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua 

ahli waris, berupa barang-barang peninggalan  dalam keadaan bersih. Artinya 

sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang 

meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang 

disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.
39
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b. Dasar Hukum Waris 

Dasar hukum waris perdata yakni didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata atau disebut KUHPerdata. Dasar hukum waris Islam yakni antara lain 

didasarkan atas ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis-hadis yang berkaitan dengan 

masalah pewarisan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan anak 

secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur‟an dapat dijumpai 

dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut: 

1) Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam Al-Qur‟an 

surat 2 ayat 233. 

2) Menyangkut harta pusaka dan pewarisannya di temui dalam Al-Qur‟an surat 

4 ayat 33, surat 8 ayat 75, surat 33 ayat 6. 

3) Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemukan dalam Al-Qur‟an 

surat 4 ayat 7-4, 34, dan ayat 176. 

4) Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi 

pengertian pembantu).
40

 

Dasar hukum dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah kewarisan yakni 

hadis-hadis yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan (hadis dari Abbas); 

2) Orang yang berbeda agama tidak saling waris-mewarisi (hadis dari Usmah 

Putra Zaid); 

3) Bagian anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan (hadis dari 

Ibnu Mas‟ud); 

4) Bagian datuk dari harta warisan cucunya (Hadis dari Imam Putra Hushain); 
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5) Bagian nenek dari cucu yang tidak punya ibu(Hadis dari Ibnu Buraidah); 

6) Paman menjadi ahli waris ponakannya (Hadis riwayat Miqdam putra Ma‟di 

Kariba); 

7) Bayi sama haknya dengan orang dewasa (Hadis dari Jabir); 

8) Pembunuh pewaris tidak menjadi ahli waris (Hadis dari Amr Putra Syu‟aib); 

9) Tentang Ashabah (Hadis riwayat Al-bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah); 

10) Tentang „Aul (Abbas bin Abdul Muthalub); 

11) Tentang waktu untuk menetapkan kematian (Hadis riwayat Al-Bukhari dan 

Asy-Syafi‟i); 

12) Tentang anak zina dan Li‟an (Hadis dari Ibnu Umar).
41

 

Meskipun Al-Qur‟an dan Al-Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci 

mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya 

ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur‟an maupun Al-

Hadis. Misalnya mengenai pembagian warisan banci (waria), diberikan kepada 

siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-

sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.
42

 

 

2. Tirkah dan Hak-Hak yang Terkait 

 

a. Definisi dan Unsur Tirkah 

Tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang 

tetap secara mutlak. Tirkah mencakup empat hal, yaitu sebagai berikut: 
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1) Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tidak 

bergerak; 

2) Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk 

memberdayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air 

minum, dan lain sebagainya; 

3) Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti 

khamar yang telah menjadi cuka setelah ia meninggal dunia, dan jerat 

yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. 

Keduanya diwariskan kepada ahli waris si mayit. 

4) Diyat atau denda yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan 

pembunuhan karena khilaf.
43

 

 

b. Hak-Hak yang Terkait dengan Tirkah 

Apabila seseorang meninggal dunia, tentunya tidak terlepas dari apakah si mayit 

mempunyai tirkah atau tidak. Seandainya ia mempunyai tirkah, maka tirkah  

tersebut berkaitan erat dengan lima hak, yaitu sebagai berikut: 

1) Biaya-biaya perawatan si mayit 

Biaya-biaya perawatan si mayit adalah biaya harta peninggalan si mayit. 

Perawatan si mayit yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dibutuhkan si 

mayit sejak ia meninggal dunia sampai berbaring di dalam kubur, yakni 

berupa biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, menggali 

kuburan, dan menguburkannya.
44
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2) Hak-hak yang terkait dengan harta warisan 

Hak-hak yang termasuk adalah utang yang digadaikan, diyah janayah (denda 

tindakan kriminal) seorang budak, dan zakat yang diwajibkan pada harta 

benda sebelum menjadi tirkah.
45

 

3) Utang-utang mursalah 

Utang-utang mursalah adalah utang-utang mutlaqah, yakni utang yang tidak 

berkaitan dengan wujud harta peninggalan, tetapi berkaitan langsung dengan 

tanggungan si mayit.
46

 

4) Wasiat 

Wasiat untuk selain ahli waris, hukumnya boleh dan sah, dengan jumlah 

maksimal sepertiga dari harta waris atau kurang dari sepertiga. 

5) Harta waris 

Harta waris adalah pergantian yang berhubungan dengan si mayit dalam harta 

dan haknya, baik secara kerabat, perkawinan, maupun seseorang yang sangat 

dekat dengan pewaris. 

 

3. Rukun, Sebab-Sebab Mewaris, dan Syarat Kewarisan. 

 

a. Rukun Mewaris 

Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan satu 

sama lain, dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu 

menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu 

yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.
47
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Rukun-rukun untuk mewaris ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1) Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki 

maupun hati hukmiy yakni kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim 

atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya belum mati, yang 

meninggalkan harta atau hak; 

2) Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai 

hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang; 

3) Al-Muuruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh 

menyebutkannya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam kategori warisan 

adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak 

qaishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi 

pembayarannya, dan hak manahan barang gadaian. 

 

b. Sebab-Sebab Mewaris  

Ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari 

seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut: 

1) Hubungan perkawinan 

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika suami 

meninggal dunia, maka istrinya mewarisi harta suaminya. Demikian juga 

seorang istri meninggal dunia maka suaminya mewarisi harta istrinya. 

2) Hubungan kekerabatan (nasab) 

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau 

hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi 

jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. 

Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan 
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dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal dunia 

maka orang tua mewarisi warisan anaknya. 

3) Wala’ (pemerdekaan budak) 

Wala’ yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh Hukum 

Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan 

mengembalikan hak asasi  kemanusiaan  kepada budaknya.
48

 

4) Hubungan sesama Islam. 

Hubungan sesama Islam dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang 

meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu 

diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang 

akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang 

tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.
49

 

 

c. Syarat-Syarat Kewarisan 

Ada tiga syarat kewarisan yaitu pertama, meninggal dunianya pewaris yang 

dimaksud disini adalah meninggal dunianya baik secara hakiki, meninggal secara 

hukmi, dan meninggal dunia taqdiri. Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris 

meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Kedua, hidup 

ahli waris juga harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris 

merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggal oleh pewaris. 

Perpindahan harta warisan diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, 

setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup. Ketiga, 

mengetahui status kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang 

meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan 
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suami-istri, hubungan orang tua dan anak serta hubungan saudara, baik 

sekandung, sebapak, maupun seibu.
50

 

4. Penggolongan Ahli Waris 

Ahli waris di dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh 

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan 

yang sudah ditentukan oleh Al-qur‟an, Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian 

yang sudah ditentukan adalah ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.  

b.  Ashabah 

Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi 

mendapatkan bagian sisa dari ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau 

mendapat bagian semuanya jika tidak ada ahli waris yang mendapat bagian 

pasti. 

c. Dzawil Arham 

Dzawil Arham, adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan 

Ashabul Furudh ataupun Ashobah, ahli waris golongan ini baru mewaris jika 

tidak ada ahli waris yang termasuk dalam kedua golongan tersebut. 

 

Ahli waris dalam KUHPerdata dapat dikelompokkan menjadi empat golongan 

yaitu sebagai berikut:
51
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a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak 

beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang 

hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan atau hidup paling lama 

ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya 

suami atau istri tidak saling mewarisi; 

b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan 

saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi 

orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak 

akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka 

mewaris bersama-sama saudara pewaris; 

c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari 

pewaris; 

d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan 

sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. 

 

5. Anak Luar Kawin 

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak luar 

kawin. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

tentunya hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan 

keluarga ibunya.
52

 Anak yang lahir diluar perkawinan tersebut lazim disebut anak 

luar kawin, sebenarnya kembali dalam pengertian semua anak yang dilahirkan 

oleh seorang perempuan dan perempuan tersebut tidak terikat oleh perkawinan 

yang sah yang dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang dibuat oleh 
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Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan 

karena tidak memiliki akta nikah dengan demikian bahwa berarti perkawinan 

tersebut tidak di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut 

tidak sah menurut hukum meskipun sah menurut Hukum Islam. 

KUHPerdata mengatur tentang pembagian anak luar kawin yang diatur dalam 

Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 BW.  Apabila pewaris meninggalkan 

keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin akan 

mewaris sepertiga bagian. 

 

6. Wasiat dan Wasiat Wajibah 

Terdapat beberapa hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, 

sesuai dengan objek wasiat tersebut.
53

 

a. Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak 

Allah SWT. seperti zakat, fidiah dan kafarat; demikian juga halnya apabila 

berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa 

diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman dan utang; 

b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian 

warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan; 

c. Mubah (boleh), apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau 

balas jasa; haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat 

maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau menuman keras; dan makruh 

apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya 

banyak. 
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d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan 

maksiat; 

e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci oleh agama, misalnya 

membangun masjid di atas kuburan.
54

 

Ulama fikih mensyaratkan bahwa lembaga atau pribadi penerima wasiat harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak 

menerima wasiat; 

b. Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan 

kepadanya; 

c. Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh; 

d. Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat; 

e. Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam), akan tetapi 

diperbolehkan wasiat kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil; 

f. Wasiat tidak dimaksudkan untuk merugikan umat Islam atau suatu maksiat; 

g. Penerima wasiat bukan ahli waris.
55

 

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris 

atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, 

karena adanya suatu halangan syara’ . 
56

 

Wasiat di dalam KUHPerdata dikenal dengan istilah testament. Pasal 875 

KUHPerdata memberi definisi terhadap surat wasiat atau testament yaitu suatu 
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akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan 

terjadi setelah ia wafat, dan juga olehnya dapat dicabut lagi sebelum ia wafat. 

Surat wasiat adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian 

dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. 

 

E. Prinsip-Prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan prinsip-

prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan
57

. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan ialah sebagai berikut: 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa 

suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatan-

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta 

resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dalam 

penelitian ini disebut Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. 

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan 

agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri 

lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 

dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai pesyaratan 

tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

4. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

percaraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah 

adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. 

Perkawinan mempunyai hubungan dengan kependudukan. Bahwa batas umur 

yang  lebih rendah bagi wanita untuk melakukan perkawinan, mengakibatkan 

laju kelahiran lebih tinggi jika dibanding dengan batas umur yang lebih 

tinggi. 

Masalah kependudukan tersebut mengakibatkan Undang-Undang Perkawinan 

menentukan batasan umur untuk melakukan perkawinan baik bagi pria 

maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan16 tahun bagi wanita. 

5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal 

dan sejahtera, oleh sebab itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip 

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian 
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Undang-Undang Perkawinan memberikan syarat-syarat alasan tertentu 

dilakukannya perceraian, serta harus dilakukan di depan Pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 

bersama oleh suami.
58

 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam, rahasia, 

dan tidak dicatatkan. Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan ini 

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dimana pasal ini mengatur bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak mengikuti peraturan yang 

berlaku karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Perkawinan sirri adalah 
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suatu bentuk perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, karena perkawinan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam syari’at 

Islam. Perkawinan sirri adalah bentuk perkawinan yang sah menurut hukum 

Islam akan tetapi tidak sempurna karena tidak mengikuti aturan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu aturan negara. Sehingga perkawinan 

sirri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 

Perkawinan sirri yang tidak sempurna karena tidak dicatatkan ini memiliki akibat 

yuridis terhadap anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan memiliki 

hak terhadap kedua orang tuanya kelak. Hak seorang anak salah satunya adalah 

hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya apabila kelak salah satu 

dari kedua orang tuanya meninggal dunia. Terutama jika ayah nya meninggal, 

maka anak yang terlahir dari perkawinan sirri tersebut berhak mendapatkan hak 

waris sebagaimana layaknya anak yang terlahir dari perkawinan sempurna. 

Hukum negara sebagai petunjuk arah atau jalan keluar terhadap masalah yang 

timbul dari perkawinan sirri  serta dapat  memberikan solusi dan keterangan yang 

jelas terhadap perkawinan sirri  agar terlindungi hak waris anak dalam 

perkawinan tersebut menurut hukum negara. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah jalan keluar terbaik 

untuk dapat memecahkan masalah yang ditimbulkan dalam perkawinan sirri serta 

memberikan solusi dan keterangan yang jelas terhadap perkawinan sirri dan hak 

waris terhadap anak pada perkawinan sirri tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang 

diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh 

data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

secara ilmiah.
59

 

 

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 

disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum 

dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.
60

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan 

perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris 

anak pada perkawinan sirri dalam hal ini yang menyangkut permasalahan 

perkawinan, pewarisan dan hak anak yang harus dipenuhi yakni salah satunya 

adalah hak waris anak. 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
61

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas 

mengenai hak waris terhadap anak pada perkawinan sirri, perlindungan 

hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut hukum 

negara, dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri 

menurut hukum negara. 

 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
62

 

 

C. Sumber dan Jenis Data 

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, 

maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat 
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bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder 

ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

c. Kompilasi Hukum Islam; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum 

perkawinan dan pewarisan serta konsep-konsep yang ada hubungannya 

dengan penulisan skripsi ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder 

dilakukan melalui studi kepustakaan. 

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 
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sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

E. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
63

 

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari 

berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai 

dengan masalah. 

2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahan berdasarkan urutan masalah. 

 

F. Analisis Data 

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif termasuk di 

dalamnya adalah teknik untuk memuaskan kebenaran dan memperoleh 

pengetahuan. 

Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

1. Metode Deduktif 

Metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dalil-dalil umum atau 

generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar pikiran untuk 
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disetujui ataupun ditolak. Metode ini dipakai untuk menganalisa data-data 

umum dan kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

Maksudnya dimulai dari menerangkan perlindungan hukum terhadap anak 

pada perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, akibat hukum 

dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut terhadap hak waris 

anaknya. 

2. Metode Induktif 

Metode Induktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu 

yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang kuasa. Kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
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V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penulisan ini yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara ini dilihat dari kedudukan perkawinan sirri, bahwa 

perkawinan sirri adalah sah menurut Hukum Islam karena dilaksanakan 

sesuai dengan syari‟at Islam. Perkawinan sirri  adalah perkawinan yang sah 

secara Hukum Islam dan hukum negara, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menyatakan bahwa sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada 

dicatat atau tidaknya suatu perkawinan.  

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara dapat dilihat pula dari Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum 

Islam, yang mengatur bahwa seorang ahli waris adalah orang yang 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  

2. Akibat hukum dari anak pada perkawinan sirri menurut hukum negara 

bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dimana perkawinan sirri 

tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak dicatatkan. Maka, anak 

yang lahir dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin meskipun 
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anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syari‟at Islam. 

Konsekuensi yang didapatkan adalah, anak yang lahir dari perkawinan sirri 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.  

3. Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan 

bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri adalah sama kedudukannya 

dengan anak luar kawin. Anak yang lahir diluar perkawinan menurut hukum 

negara hanya bisa memperoleh warisan dari ayahnya dengan cara diberi 

wasiat yang ditujukan kepadanya. 

Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut 

hukum negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan 

bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri berhak mendapatkan waris dari 

ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya. 

 

B. Saran 

Banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri memberi dampak 

bahwa anak yang lahir di dalam perkawinan sirri sulit untuk membuktikan 

bahwa anak tersebut adalah anak yang sah. Salah satu penyebab banyaknya 

masyarakat yang melakukan perkawinan sirri adalah kurangnya pengetahuan 

masyarakat akan hukum. 

Maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah atau pemuka 

agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan sirri. KUA (Kantor Urusan 
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Agama) sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan 

perkawinan harus berperan aktif dalam masyarakat yaitu mensosialisasikan 

bagaimana tata cara pencatatan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan 

apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan. Menghimbau kepada perempuan, 

agar perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan perkawinan sirri, 

karena dampak hukum dari perkawinan sirri sangat merugikan pihak perempuan 

dan anaknya kelak. 
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