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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak di luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.
Putusan tersebut awalnya merupakan hasil uji materil yang dilakukan atas nama Hj.Aisyah Mochtar yang ingin anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan diberikan perlindungan hak atas perkawinan yang tidak dicatat. Hakekat dari Putusan MK tersebut adalah memberikan perlindungan hukum secara sosial dan keperdataan terhadap hak anak. 
Sebelum keluarnya Putusan MK, masalah perlindungan terhadap hak anak sudah diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 disebutkan bahwa : Baharuddin Lopa, Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 208.
Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. 
Hak ibu dan anak dalam pasal tersebut adalah untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus serta memperoleh perlindungan sosial yang sama, baik anak yang dilahirkan didalam maupun di luar perkawinan.
Jauh sebelum dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, Ajaran Islam sebagaimana tertulis di dalam Al Qur'an telah memuat berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak, antara lain sebagaimana disebutkan di dalam Surat Al Baqarah ayat 233, Surat At Tahrim ayat 6 yang selanjutnya diperkuat pula oleh Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam - Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 74.
Tidaklah dari anak (yang lahir) itu melainkan dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka kedua ibu bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi (H.R. Bukhari).
Perlindungan sosial terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tidak menjadi sumber perdebatan di kalangan para Fuqaha Islam, karena sudah jelas hak, kewajiban dan kedudukannya dalam keluarga termasuk dalam hal warisannya. Namun terhadap anak yang lahir di luar perkawinan masih merupakan perdebatan di kalangan Fuqaha Islam.
Menurut pendapat kebanyakan Fuqaha (Jumhur Ulama) : Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 97.
… anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan.
Sedangkan Ulama Mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa : Ibid.
… anak zina tidak berhak waris dari ibunya juga.
Di lain pihak, sebagian Ulama Mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah berpendapat : Ibid.
… anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam 'iddah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga.
Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi untuk menjembatani seluruh pendapat-pendapat tersebut dengan menegaskan mengenai hubungan waris anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 
Pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris dari ibu dan keluarga dari pihak ibu mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan berhak menerima warisan dari ibu dan seluruh keluarga ibu, namun Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku II yang mengatur Hukum Kewarisan tidak mengatur bagaimana cara melaksanakan pembagian warisan anak yang lahir di luar perkawinan.
Anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan.
Mengingat anak yang lahir adalah fitrah, maka hak mereka untuk mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh Ajaran Islam.
Atas dasar hal tersebut di atas, penyusun hendak mencoba membahas kedudukan anak yang lahir di luar nikah pasca Putusan MK sebagaimana telah disebut sebelumnya. Jika menggunakan analisis hukum, Putusan MK dalam kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica si pelantun lagu “Ilalang” itu, maka ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Pertama, persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari kasus Machica itu bermuara pada masalah pernikahan yang tidak tercatat. Kedua, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus posisi dari kasus Machica. Ketiga, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.
Bagaimana aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat, di sini akan menjurus pada persoalan yuridis materiil dan yuridis formil. Bagaimana pengertian anak yang lahir di luar pernikahan sebelum dan sesudah putusan MK, di sini akan tampak pergeseran makna.
Pernikahan di Indonesia, ada pernikahan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan pernikahan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sesudahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syarqawi 'ala al-Tahrir, (4) al-Mahalli, (5) Fath al-Wahab, (6) Tuhfat, (7) Tagrib al-Musytaq (8) Qawanin al-Syar'iyyat Utsman Ibn Yahya, (9) Qawanin. al-Syar'iyyat Shadaqat Di'an, (10) Syamsuri fi al-Fara'idh, (11) Bugyat al-Mustarsyidin, (12) al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, dan (13) Mugni al-Muhtaj. Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 11. Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 33. dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan pernikahan itu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang. Ibid.,hlm.69.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perlu untuk diteliti dalam penelitian ini, adalah :
	Bagaimana aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat menurut undang-undang dalam Perspektif Hukum Islam?
	Bagaimana konsep anak yang lahir di luar pernikahan sebelum dan sesudah Putusan MK?
	Bagaimana status hukum anak di luar nikah menurut Hukum Islam? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
	Untuk menjelaskan aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat menurut undang-undang dalam Perspektif Hukum Islam;

Untuk menjelaskan konsep anak yang lahir di luar pernikahan sebelum dan sesudah Putusan MK; 
	Untuk menjelaskan tentang status hukum anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam. 


Manfaat Penelitian
Secara akademis, yaitu untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang ilmu hukum tentang aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat menurut undang-undang dan status hukum anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam;
Secara praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masyarakat banyak pada umumnya dalam penyelesaian masalah di bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan status anak di luar pernikahan.
Ruang Lingkup Penelitian
Karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh penyusun dalam penelitian ini, maka penyusun membatasi penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut, yaitu mengenai aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat menurut undang-undang dan status hukum anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam, serta bagaimana konsep anak yang lahir di luar pernikahan sebelum dan sesudah Putusan MK. 

