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BAB III 

AKIBAT HUKUM KAWIN SIRRI DARING DAN UPAYA HUKUM BAGI 

PELAKU KAWIN SIRRI DARING 

 

3.1 Akibat Hukum Kawin Sirri Daring 

Pengertian kata ‘kawin’ dan ‘nikah’ pada masyarakat umum adakalanya 

berbeda-beda. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa kawin itu tidak sah, 

karena dianggap sebagai hubungan seks di luar nikah dan hanya dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan seks belaka. Sedangkan kata nikah diartikan sebagai kawin 

yang sah. Kata kawin dan nikah memang merupakan dua kata yang berbeda, akan 

tetapi sebenarnya memiliki pengertian yang sama. Kata kawin dan nikah tidak 

dapat disebut sebagai perbuatan untuk menyatakan perbuatan persetubuhan atau 

seks bebas. Perbuatan tersebut lebih lazim disebut sebagai perbuatan zina. 

Hal ini dipertegas dengan  pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI 

yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mistaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakanya merupakan ibadah”. Dalam UUP, walaupun digunakan kata 

perkawinan akan tetapi maknanya sama dengan pernikahan. Hal ini dapat dilihat 

dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 UUP bahwa: “Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
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Dari pengertian perkawinan menurut UUP tersebut, perkawinan itu 

memiliki beberapa unsur yaitu:  

1. ikatan lahir batin 

2. antara seorang pria dengan seorang wanita 

3. bertujuan untuk membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal 

4. berdasarkan Ketuhanan YME. 

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan bukan hanya merupakan sebuah 

perjanjian biasa. Karena berdasarkan UUP, perkawinan merupakan ikatan lahir 

bathin sedangkan menurut KHI merupakan mitsaqaan ghalidzan. Pengertian 

perkawinan ini dilandasi oleh QS. An Nisa [4]: 21 yang bunyinya:   

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian 

yang kuat.” 

Ibnu Katsir menafsirkan QS. An Nisa [4]: 21 tersebut dengan menyatakan 

bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said ibnu Jubair, bahwa yang 

dimaksud dengan mi’tsaq atau perjanjian ialah akad nikah, Sufyan as-Sauri juga 

meriwayatkan dari Habib ibnu Abu Sabit, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud 

dengan mitsaqaan ghalidzan ialah memegang dengan cara yang patut dan 

melepakan dengan cara yang baik. Sedangkan Abu Ja’far ar-Razi meriwayatkan 

dari ar-Rabi’ ibnu Anas, yang dimaksud dengan mitsaqaan ghalidzan ialah kalian 

telah menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian 

telah menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimah Allah.
87
 

                                                             
87
Asmuni Syukir, “Perkawinan Sah, Keabsahan Perkawinan Di Indonesia”, 

https://asmunistkip.wordpress.com/. 
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Berdasarkan uraian di atas, perkawinan yang tidak memenuhi aturan hukum 

tidak bisa disebut sebagai perkawinan. Tetapi hanya bisa disebut sebagai 

perzinahan. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan bahwa: 

“Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu”, dan pada ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUP, yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUP, terdapat beberapa ketentuan yang ada 

dalam UUP yang dituangkan ke dalam ketentuan yang terdapat dalam KHI, yaitu: 

1. Pasal 4 KHI, perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, 

2. Pasal 5 ayat (1) KHI, perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam, 

3. Pasal 5 ayat (2) KHI, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU 

No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, 

4. Pasal 6 ayat (1) KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan 

dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, 

5. Pasal 6 ayat (2) KHI, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, 
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6. Pasal 7 ayat (1) KHI, akta nikah hanya bisa dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975. 

KHI tidak menentukan secara tegas mengenai ketentuan pada Pasal 5, Pasal 

6, dan Pasal 7 ayat (1), apabila tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah 

menurut hukum Islam. Akan tetapi, KHI hanya menyatakan dua hal penting yaitu: 

yang pertama adalah ‘agar terjadi ketertiban perkawinan’(terdapat dalam Pasal 5 

ayat [1] KHI) dan yang kedua adalah ‘tidak mempunyai kekuatan 

hukum’(terdapat dalam Pasal 6 ayat [2] KHI).  Tidak ada sama sekali ketentuan 

jika tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinannya. 

Ketentuan yang kurang jelas tersebut mengakibatkan ada lebih dari satu 

tafsiran. Menurut Asmuni Syukir, dosen STKIP PGRI Jombang, ketentuan 

tersebut memiliki tafsiran: 

1. apabila perkawinan tidak memenuhi semua ketentuan KHI maka 

perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Ini dikarenakan KHI 

merupakan hasil ijma’ ulama Indonesia sehingga menjadi syarat sahnya 

perkawinan. 

2. apabila ketentuan Pasal 4 KHI terpenuhi maka perkawinan tetap sah, 

menurut hukum Islam. Ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) 

KHI hanya merupakan ‘rativikasi’ hukun negara, bukan merupakan syarat 

sahnya perkawinan menurut hukum syar’i. 

3. apabila ketentuan Pasal 4 KHI terpenuhi, maka perkawinan sah menurut 

hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan 
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hukum karena menurut hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah.
88
 

Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum syariat agama Islam. 

Rukun dan syarat tersebut berasal dari Al Qur’an dan Al Hadist yang merupakan 

sumber utama hukum Islam. 

Menurut ketentuan UUP, perkawinan yang tidak tidak memenuhi rukun dan 

syarat-syarat perkawinan didapat diajukan pembatalan perkawinan. Dalam perihal 

pembatalan sebuah perkawinan dikenal istilah ‘batal demi hukum’ dan ‘dapat 

dibatalkan’.  

‘Batal demi hukum’ (nietigheid van rechtswege) mengakibatkan suatu 

perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada 

(dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim, untuk menentukan 

batalnya perkawinan tersebut. Sedangkan ‘dapat dibatalkan’ (verniegbaar) bahwa 

perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan 

oleh hakim.
89
 Ketentuan perkawinan ‘batal demi hukum’ diatur dalam Pasal 70 

KHI, sedangkan perkawinan yang ‘dapat dibatalkan’ diatur dalam Pasal 71 KHI. 

Perkawinan batal demi hukum dianggap tidak diperlukan, ini dikarenakan 

pembatalan perkawinan yang tidak sah hanya dapat dilakukan oleh hakim yang 

berarti tidak mungkin terjadi ketetapan perkawinan batal dengan sendirinya tanpa 

pernyataan batal dengan akibat hukumnya.
90
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89
Andi Lesmana, “Batal Demi Hukum”, www.kompasiana.com, 19 Oktober 2013. 
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Dalam fikih Islam dikenal dua istilah yang mempunyai hukum yang sama 

yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Kedua hukum al-fasid dan al-batil adalah 

tidak sah menurut syariat Islam. Menurut Al-jaziry nikah yang tidak terpenuhi 

syarat-syaratnya disebut nikah al-fasid, sedangkan nikah yang tidak terpenuhi 

rukun-rukunnya disebut nikah al-batil.
91
  

Berdasarkan Pasal 22 UUP, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UUP, pengertian kata “dapat” pada pasal 

tersebut memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, yaitu ‘dapat batal’ dan 

pengertian kedua, ‘dapat tidak batal’ (dianggap sah), apabila menurut hukum 

agamanya tidak ditentukan lain.
92
 

Menurut Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul Beberapa 

Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan 

Islam, akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah sebagai berikut: 

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

suami isteri tersebut 

b. Mahar (maskawin ) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik isteri 

c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri 

d. Suami menjadi Kepala Keluarga dan isteri menjadi Ibu Rumah Tangga 

e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi 

anak yang sah 

f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya 

g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda 

h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya 

i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi 

wali bagi anak-anak maupun harta bendanya 

                                                             
91
Ius Yusep, “Makalah Pembatalan Perkawinan”, http://iusyusephukum.blogspot.com/ 

Selasa, 23 april 2013. 
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j. Antara suami isteri berhak saling mewarisi, demikian pun antara anak-anak 

yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat pula 

saling waris-mewarisi.
93
 

Kawin sirri daring yang dilakukan secara sah menurut hukum agama Islam 

memiliki akibat hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban suami isteri dan 

anak yang dilahirkan. Hak suami dan isteri adalah seimbang sebagai landasan 

tiang penegak bagi kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah sesuai dengan 

tujuan perkawinan menurut hukum agama Islam.
94
 Hak dan kewajiban suami 

isteri tersebut diatur dalam Pasal  30 sampai dengan Pasal 34 UUP. 

 

3.1.1 Kedudukan Suami dan Isteri 

Perkawinan yang sah yang diakui oleh negara yaitu perkawinan yang 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 

ayat (2) UUP. Perkawinan yang dicatatkan mempunyai bukti otentik berupa akta 

nikah (disebut juga buku nikah). Akta nikah ini digunakan untuk menjelaskan 

status suami dan isteri sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. Bukti otentik ini memberi kepastian hukum kepada  

pasangan suami isteri, karena hak-hak yang mereka miliki sebagai pasangan 

suami dan isteri dilindungi oleh negara. 

Akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang sah adalah timbulnya hak 

dan kewajiban sebagai suami dan isteri yang diatur dalam Bab VI (Bab Hak Dan 

Kewajiban Suami Isteri), Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP. Hak dan 

kedudukan suami isteri yang sah adalah seimbang, dengan pihak suami sebagai 

                                                             
93Mohd. Idris Ramulyo II, Op.cit, h. 22-23. 
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kepala rumah tangga dan pihak isteri sebagai seorang ibu rumah tangga. Oleh 

karenanya, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Dalam suatu perkawinan yang sah pihak suami berkewajiban tidak hanya 

untuk melindungi pihak isteri, tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi nafkah 

lahir dan bathin kepada pihak isterinya yang sah. Dalam perkawinan yang sah dan 

dicatatkan, negara memberi perlindungan yang sama terhadap hak dan kewajiban 

yang dimiliki baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Apabila pihak suami 

melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami, 

maka pihak isteri berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri. 

Penuntutan hak-hak ini akan sangat sulit untuk dilakukan apabila 

perkawinan suami dan isteri tersebut tidak dicatatkan. Hal ini dikarenakan tidak 

adanya bukti secara otentik berupa akta nikah yang menjadi alat bukti adanya 

suatu perkawinan yang diakui oleh negara. Ini mengakibatkan Pengadilan Agama 

tidak bisa mengeluarkan putusan  untuk memberikan hak-hak yang seharusnya 

didapatkan oleh seorang isteri yang sah. 

 

3.1.2 Kedudukan Anak 

Pasal 42 UUP mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang lahir di 

dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. 

Sedangkan anak yang tidak sah atau disebut juga anak luar kawin adalah anak 

yang lahir tidak dalam suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan undang–

undang yang berlaku.  
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 Pengertian anak yang sah menurut definisi KHI memiliki dua pengertian, 

yaitu: 

1. anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat pekawinan yang sah, 

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

isteri tersebut.
95
 

Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. 

Anak yang sah memiliki hubungan perdata baik dari pihak ibu maupun ayahnya. 

Sebagai pembuktian sebagai anak yang sah adalah adanya akte kelahiran.
96
 Akte 

kelahiran ini dibuat berdasarkan buku nikah kedua orang tuanya. Buku nikah atau 

akte nikah merupakan alat bukti otentik yang membuktikan keabsahan 

perkawinan orang tuanya secara hukum positif. Sehingga tanpa adanya akta nikah  

dari orang tuanya maka surat keterangan lahir yang dimiliki anak itu hanya tertulis 

sebagai anak kandung dari pihak ibunya dan sama sekali tidak tercantum nama 

ayah.
97
 Padahal akte kelahiran menunjukkan status anak yang berimplikasi 

langsung terhadap hak-hak anak menurut hukum yang bisa didapat dari orang 

tuanya terutama hak waris. Ini dikarenakan pembuatan surat keterangan ahli waris 

yang dikeluarkan oleh notaris haruslah didasari oleh akte kelahiran yang 

membuktikan anak tersebut merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya
98
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Kompilasi Hukum Islam, ps. 99. 

 
96Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ps. 55 jo Kompilasi Hukum 

Islam, ps. 103. 
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Syafran Sofyan, “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
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Pernikahan yang dilakukan secara sirri dianggap sah menurut hukum agama 

Islam, sehingga anak yang dilahirkan juga sah menurut hukum agama Islam. 

Hadist sahih  yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 

ra, Rasulullah bersabda
99
: “Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur 

suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman”. 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika anak dilahirkan dari perkawinan yang 

sah, maka anak tersebut bernasab kepada ayah dan ibunya, sedangkan anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya bernasab kepada ibunya.
100

 

Penentuan nasab kepada seorang ayah menjadi sangat penting dalam hukum 

Islam. Terutama jika anak tersebut adalah anak perempuan. Ini dikarenakan 

seoarang ayah kandunglah yang memiliki  hak utama terhadap wali nikah anak 

perempuannya. Hubungan nasab juga menentukan silsilah keluarga dari pihak 

ayah yang sah. Selain itu, hubungan nasab dari pihak ayah kandung  

mengakibatkan seorang anak memiliki hak waris dari ayahnya. 

Menurut hukum agama Islam, seorang suami dapat menolak mengakui anak 

yang dilahirkan oleh isterinya. Alasan yang dapat diberikan oleh seorang suami 

agar dapat menolak anak tersebut ialah: 

1. suami belum pernah menyetubuhi isterinya, lalu seorang isteri tiba-tiba 

melahirkan, 

2. seorang anak lahir kurang dari 6 bulan sejak seorang suami menyetubuhi 

isterinya, 

                                                             
99Ibid. 
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3. seorang anak lahir 4 tahun setelah seorang suami berhenti menyetubuhi 

isterinya.
101

 

Ketentuan anak di luar perkawinan terdapat pada Pasal 43 ayat (1) UUP 

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

hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya”. Akan tetapi 

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010, ayat 

tersebut harus dibaca sebagai: ”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 yang mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
102

 

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

walaupun anak yang lahir akibat dari dilakukannya kawin sirri yang sah menurut 

hukum agama Islam dan bernasab tidak hanya kepada ibunya akan tetapi juga 

kepada ayahnya,  akan tetapi menurut hukum positif hal ini tidak diakui. Anak-

anak yang dilahirkan dari kawin sirri dianggap sebagai anak luar kawin dianggap 

tidak sah oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan perdata dengan 

ayahnya.
103

 Hal ini dikarenakan akte kelahirannya hanya menunjukkan hubungan 

keperdataan kepada ibunya. Anak hasil nikah sirri tidak memiliki hak untuk 

                                                             
101
Yulanti Lalata, “Akibat Hukun Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak”, 
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menuntut pemberian nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari pihak 

ayahnya.
104

 

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

memungkinkan seorang anak yang lahir dari pernikahan sirri dapat menuntut hak-

haknya sebagai anak yang sah menurut hukum positif. Karena berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hak-hak keperdataan tersebut dapat 

dituntut dan diakui. Asalkan bisa dibuktikan bahwa anak tersebut memang benar-

benar anak biologis ayahnya. Hal ini menyebabkan anak dapat menuntut hak-

haknya untuk diberi nafkah, biaya pendidikan maupun warisan dari pihak 

ayahnya. 

 

3.1.3 Hak Waris 

Secara etimologi, kata waris berasal dari kata warasa-yarisu-warisan yang 

berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. 

Kata warasa berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, 

dan menerima warisan.
105

 Menurut istilah, al-miras berarti berpindahnya hak 

kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik 

legal secara syar’i.
106

 

                                                             
104Ibid. 

 
105
Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan”, http://badilag.net/, 
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Ahli waris menurut system hukum waris BW, Islam dan Adat berbeda-beda. 

Akan tetapi pada umumnya yang menjadi penentu seseorang menjadi seorang 

wali waris adalah pertalian darah atau pertalian perkawinan.
107

 

Ketentuan Pasal 832 BW menentukan bahwa menurut undang-undang yang 

berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun 

luar kawin, dan suami isteri yang hidup lama. Sedangkan menurut hukum Islam, 

ahli waris ialah orang yang mamiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan 

perkawinan atau hubungan keturunan. Anak luar kawin tidak termasuk sebagai 

ahli waris.
108

 

Menurut Pasal 171 huruf c KHI, bahwa seseorang yang memiliki hak waris  

harus memiliki syarat-syarat, yaitu: 

1. orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, 

2. beragama Islam, 

3. tidak terhalang karena hukum atau menjadi ahli waris.
109

 

System hukum Islam tidak mengenal penggolongan ahli waris, akan tetapi 

menurut KHI terdapat tiga macam ahli waris, yaitu:  

1. dzawil furud, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam 

syariat, 

2. ashobah, yaitu ahli waris yang menerima sisa bagian yang tidak ditentukan, 
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3. mawali, yaitu ahli waris pengganti. Bagian yang diterima tidak boleh 

melebihi bagian ahli waris yang digantikan.
110

 

Tujuan hukum waris menurut Islam, ialah  

1. agar keturunannya tidak menjadi lemah dan miskin (QS. An Nisa [4]: 9), 

2. manifestasi terhadap konteks kehidupan ekonomi sekarang yang semakin 

ketat dan menetapkan sistem bilateral (QS. An Nisa [4]: 7).
111

 

Berdasarkan kedua ayat di atas, yang dianggap sebagai ahli waris yang 

utama adalah anak-anak dan keturunan pewaris. 

Dalam pembahasan ahli waris yang memiliki akibat langsung dengan kawin 

sirri daring adalah isteri dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut. Hal 

ini menjadi sangat penting dikarenakan isteri dan anak merupakan ahli waris 

dzawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannnya ditentukan dalam syariat agama 

Islam.
112

 

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam hukum agama Islam, anak yang 

lahir dari perkawinan yang sah dinasabkan kepada ayah dan ibunya, sedangkan 

anak  yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada ibu dan 

keluarga ibunya.  

Tujuan perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP yang dikutip A. Mukti Arto adalah 

memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, 

memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang 

                                                             
110
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adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak 

dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban 

ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak 

anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki 

harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena 

perbuatannya.
113

 

Hubungan perdata dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarah 

pada satu hak, yaitu hak waris. Putusan ini didasari oleh permohonan hak waris 

Muhammad Iqbal oleh ibunya Machicha terhadap ayahnya yang bernama 

Moerdiono yang telah meninggal. Putusan tersebut merupakan konstektualisasi 

hukum terhadap norma yang mengatur hak waris anak luar perkawinan. 

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

walaupun kawin sirri daring yang dilakukan sah menurut agama Islam, dan anak 

yang lahir sebagai akaibat dari pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam 

akan tetapi menurut UUP, anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari 

pihak ayahnya karena tidak diakui sebagai anak yang sah oleh negara. Ini 

dikarenakan perkawinan sirri tidak dicatatkan sehingga suami isteri tidak 

memiliki akta nikah, dan anak yang dilahirkan tidak memiliki akte kelahiran 

sebagai bukti otentik anak tersebut merupakan anak yang sah dari kedua orang 

tuanya. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan sirri bisa 

menuntut hak warisnya. 
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3.1.4 Alimentasi 

Alimentasi, dalam bahasa Inggris disebut alimony, livelihood yang artinya 

pemeliharaan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan alimentatie, 

levensonderhoud yang berarti pemberian nafkah.
114

 Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Online pengertian alimentasi yaitu, pemeliharaan, 

pemberian makan.
115

 Alimentasi adalah kewajiban orang tua, pada umumnya 

bekas suami, untuk memberikan nafkah (penghidupan kepada bekas isteri maupun 

anak-anaknya setelah terjadinya perceraian untuk menjamin kehidupan dan 

kesejahteraan (lahir dan bathin) mereka.
116

 

Ketentuan mengenai pemberian alimentasi terdapat pada Pasal 45 UUP, 

yang bunyinya: 

Pasal 45 UUP 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya 

 

(2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Dalam pasal tersebut diuraikan kewajiban orang  tua terhadap anak yaitu: 

1. kewajiban ‘memelihara’ yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik 

secara fisik seperti pemberian nafkah maupun secara psikis dengan 

memberikan kasih sayang, 

                                                             
114
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2. kewajiban ‘mendidik’ yaitu memberi nilai-nilai ajaran agama yang 

memadai kepada anak serta memberikan pendidikan formal secara layak. 

Konsep alimentasi dalam BW memiliki konsep timbal balik yang artinya 

orang tua wajib memberi nafkah anak dan juga sebaliknya. Kewajiban timbal 

balik ini juga tersirat dalam Pasal 46 terutama pada ayat (2) UUP. Akan tetapi, 

hubungan timbal balik alimentasi pada ketentuan UUP ini didasari pada suatu 

keadaaan misalnya telah dewasa atau menikah, mampu secara ekonomi dan kedua 

orang tua tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya sendiri.
117

 

Dasar hukum Islam pemberian alimentasi untuk membiayai kehidupan anak 

dan isteri terdapat pada QS. Al Baqarah [2]: 233, yang bunyinya:  

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak 

dan isterinya.”
118

 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk 

member nafkah anak baik selama masih terikat tali perkawinan dengan ibunya 

maupun ketika sudah bercerai.
119

 Dasar ketentuan mengenai pemberian nafkah 

setelah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh ayahnya terdapat pada Pasal 

105 huruf (c) dan Pasal 106 KHI. 

Perwujudan penerapan alimentasi Pengadilan Agama didasari pada 

kekhususan antara lain: 

1. Nafkah iddah, nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri 

yang sedang menjalani masa iddah, 
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2. Nafkah anak (hadlanah), nafkah yang diberikan mantan suami kepada 

mantan istri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pendidikan anaknya, 

3. Nafkah madhi (lampau), nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh 

mantan suami, nafkah ini bersifat li’tamlik dan bisa dituntut oleh mantan 

isteri, 

4. Mut’ah, nafkah yang diberikan oleh mantan suami menghibur mantan isteri 

yang merasa sedih akibat terjadinya perceraian. 

5. Maskan atau kiswah, pemberian mantan suami kepada mantan isteri untuk 

memenuhi kebutuhan sandang dan papan mantan isteri. Wujudnya sering 

berupa uang. 

Dalam masyarakat dikenal frasa “ada mantan suami dan mantan isteri, tetapi 

tidak ada mantan ibu dan mantan bapak”. Frasa tersebut memiliki arti bahwa 

sekalipun ayah dan ibunya telah melakukan perceraian, anak tersebut tetap 

memiliki nasab kepada ayah dan ibunya. Sehingga walaupun sudah terjadi 

perceraian maka ayah dan ibunya keduanya masih berkewajiban memberi nafkah 

anak pada anaknya. 

Di satu sisi kewajiban alimentasi pada dasarnya melekat pada pihak suami 

kepada pihak isteri dan anaknya. Di sisi lain, alimentasi merupakan pembebanan 

oleh pihak pengadilan kepada pihak mantan suami untuk melindungi hak-hak 

mantan isteri dan anaknya. Putusan pemberian alimentasi ini bersifat mengikat 

(binding) dan dapat dieksekusi (executorialee kracht).
120
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Landasan pokok putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

yang berisi perubahan ketentuan yang ada pada Pasal 43 ayat (1) UUP ialah ‘tidak 

tepat’ dan ‘tidak adil’. Hukum seharusnya tidak dapat membebaskan laki-laki 

yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan 

kelahiran seorang anak dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan 

meniadakan hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.
121

 

Dalam putusan tersebut terdapat substansi “hubungan keperdatan”. Yang 

dimaksud sebagai hubungan keperdataan menurut putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah hak-hak perdata anak luar kawin secara umum, 

sehingga hak-hak perdata yang lain (seperti nafkah, hak asuh, pendidikan yang 

layak, rasa aman, kasih sayang dan hak-hak immaterial lain) selain hak waris juga 

dapat diterima oleh anak dari ayah biologisnya, sama halnya seperti hak waris.
122

 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak luar kawin yang 

memiliki nasab kepada ibu dan kekuarga ibunya, ayah dan keluarga ayah 

biologisnya, maka seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut. 

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini anak hasil perkawinan sirri yang 

sebelumnya tidak bisa mendapatkan hak-hak alimentasi dari pihak ayahnya, bisa 

menuntut hak-haknya  sama seperti anak-anak  yang sah lainnya yang diakui oleh 

negara. 

3.2 Upaya Hukum Bagi Pelaku Kawin Sirri Daring 

Kawin sirri walaupun dilakukan secara sah menurut agama Islam akan 

tetapi nikah sirri tidak diakui oleh UUP sehingga keabsahannya masih 
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dipertanyakan. Agar kawin sirri ini mendapat pengakuan keabsahannya ada dua 

cara yang dapat ditempuh oleh para pelaku kawin sirri untuk mendapatkan 

keabsahan pernikahannya yaitu pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau 

melakukan pembaharuan nikah. 

1. Pengajuan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama 

Pengajuan pengesahan nikah atau yang dalam bahasa KHI disebut 

sebagai itsbat nikah, dalam UUP tidak ada ketentuan yang mengaturnya. 

Ketentuan mengenai dapat dilakukannya itsbat nikah terdapat pada Pasal 7 

KHI yang bunyinya sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

(b) Hilangnya Akta Nikah; 

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawian; 

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dan; 

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; 

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu.  

Berdasarkan pasal tersebut, pengajuan itsbat nikah yang dilakukan 

karena perkawinan sirri yang tidak dicatatkan hanya dilakukan dalam 
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rangka penyelesaian perceraian.
123

 Akan tetapi, sekarang ini pengajuan 

isbat nikah juga dilakukan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran 

anak, pengurusan kelengkapan haji dan umrah pengalihan hak pensiun dan 

lain sebagainya.
124

 

Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama pada Buku II Edisi Revisi 2010, permohonan pengesahan nikah 

atau isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu 

dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 

dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal.
125

 Dalam 

pengajuan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan 

kepentingan yang jelas serta konkrit.
126

 

Proses pengajuam itsbat nikah dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 

a. Pengajuan permohonan itsbat nikah (voluntair) 

Proses pengajuan itsbat nikah yang dilakukan suami dan isteri 

bersifat voluntair, sehingga hasil produknya berupa penetapan. Jika 

upaya pengajuan isbat nikah ditolak maka upaya hukum yang dapat 

dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
127
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b. Pengajuan gugatan itsbat nikah  (konstiteus) 

Hasil produk pengajuan gugatan  itsbat nikah berupa putusan dan 

terhadap putusan tersebut dapat diajukan  adalah banding ke 

Pengadilan Tinggi Agama. Pengajuan gugatan itsbat nikah ini 

dilakukan karena : 

i. Merupakan pernikahan poligami 

Pengajuan gugatan dilakukan oleh pihak suami atau isteri 

yang menempatkan pihak suami dan isteri yang tidak mengajukan 

permohonan gugatan sebagai pihak termohon.
128

 

ii. Karena adanya hak waris 

Pengajuan gugatan itsbat nikah ini dilakukan oleh pihak 

anak, wali nikah atau pihak lain yang memiliki kepentingan 

terhadap harta warisan suami atau isteri yang sudah meninggal, 

dengan menundukkan suami dan isteri yang masih hidup serta ahli 

waris yang lain sebagai pihak termohon.
129

  

2. Pembaharuan Nikah (Tasjidun Nikah) 

Perkawinan  ulang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama 

Islam dan juga dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pencatatan 

perkawinan (KUA). Perkawinan ulang yang dilakukan bagi non Islam selain 

wajib dilakukan menurut ketentuan agamanya juga wajib dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil. 
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Pencatatan ini sangat penting agar perkawinan mendapat kejelasan 

status. Akan tetapi, anak yang lahir sebelum dilakukan pembaharuan 

perkawinan yang sah tetap disebut sebagai anak luar kawin, walaupun telah 

dilakukan pembaharuan nikah oleh orang tuanya. Ini dikarenakan akibat 

hukum perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan 

sebelum terjadinya pembaharuan nikah. Agar anak luar nikah tersebut diakui 

sebagai anak yang sah maka ayah tersebut harus melakukan pengakuan anak 

dengan mendapat persetujuan dari pihak ibunya seperti yang diatur dalam 

Pasal 284 Burgerlijk Wetbook(BW). 
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