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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sudah menjadi sunatullah manusia harus hidup secara berdampingan 

dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial, 

juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus 

mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Kedua hal tersebut 

berkaitan sebab untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, 

tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup 

bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum 

yang mengatur hubungan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk 

membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan 

kedudukan manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk yang 

lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa 

pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna 

melangsungkan kehidupan jenisnya.1 

Tujuan hukum itu sendiri menurut Dr. L.J. Van Apeldoorn adalah, 

mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.2 Hal ini didasari karena 

dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan 

yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi 

                                                
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm.1. 
2L. J. Van Apeldoorn alih bahasa oleh C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1986, hlm 41-42. 
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hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang 

berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam  

kedamaian. 

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu 

dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci (sakramen) berupa perkawinan. 

Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting.  

Di samping untuk meneruskan keturunan (Al Tanasul) ia juga bertujuan untuk 

manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan nista. Oleh sebab itu, 

jangkauan pernikahan lebih jauh daripada hukum-hukum sosial yang lain.3 

Kepentingan tidak hanya menyentuh kehidupan intern manusia itu 

sendiri tetapi juga menyebar luas keluar menyangkut tingkat moralitas dan 

peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Al Qur’an itu sendiri secara tegas 

menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar Rosul sejak 

Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rad (13): 38, Oleh 

karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana 

yang termaktub dalam surat An Nisa: 15. Dari ayat Al Qur’an di atas 

sangatlah jelas bahwa perkawinan sah merupakan usaha untuk mencegah 

timbulnya anak yang lahir di luar nikah atau tidak sah. Maka hukum Islamlah 

yang sangat berat hukumannya bila dibandingkan dengan hukum Perkawinan 

Indonesia. Menurut hukum Islam sanksi itu bukan hanya diberikan di dunia 

saja, tetapi para pelanggar ketentuan yang disebut zina itu juga mendapat 

hukuman di akhirat. 

                                                
3 Abu A’la Al Maududi, Pedoman Perkawinan Dalam Islam, Alih Bahasa oleh Alawiyah, 

Darul Ulum Press, Jakarta, 1994, hlm. 2. 
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Berangkat dari perspektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan 

sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syariah Islam. Pernikahan 

baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi syarat dan 

rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya Wali 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan 

perkawinan sebagai berikut: 

“Perkawinan adalah 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.” 

Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang 

mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan 

isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.4 

Menurut Mahmud Yunus, pengertian perkawinan mempunyai dua arti, 

yang pertama, perkawinan yaitu aqad calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai wanita. Sehingga keduanya diperbolehkan untuk bergaul layaknya 

suami isteri. Perkawinan dalam arti kedua adalah bersetubuh, perkawinan 

disini diartikan sebagai aqad antara calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh 

syariat.5  

                                                
4 Ali Affandi, Hukum waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-

undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 93. 
5 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 

1964, hlm. 11. 



4 
 

 

R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 6 

Dalam definisi yang lain Kamal Muhtar berpendapat bahwa 

perkawinan adalah perjanjian-perjanjian perikatan antara pihak seorang laki- 

laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, 

hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan 

agama.7  

Dari beberapa definisi tentang perkawinan di atas, setidaknya ada tiga 

segi dalam perkawinan yaitu: 

Pertama, hubungan yang melibatkan sisi dalam manusia atau batin, 

oleh karena itu perkawinan pertama-tama dilandasi oleh rasa cinta. 

Kedua, hubungan yang diikat dan disahkan secara hukum, diberi pengaturan 

mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan disebutkan tentang sahnya perkawinan, yaitu apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 

Berdasar pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa sebuah perkawinan 

akan sah jika sepasang calon suami isteri sama di dalam agamanya atau 

kepercayaannya. Untuk dapat dianggap sah secara hukum, sebuah perkawinan 

menurut undang-undang ini harus memenuhi syarat: harus didasarkan atas 

perjanjian kedua calon mempelai, harus mendapat ijin kedua orang tua yang 

masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya atau wali, 

                                                
6 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hidakarya Agung, Jakarta, 1984, cetakan 9, 

hlm. 1. 
7 Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Penerbit Bulan Bintang, 

Jakarta, 1974. 
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orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam 

garis lurus ke atas sepanjang kedua mempelai tersebut belum berumur 21 

tahun, perkawinan hanya boleh dilangsungkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. 

Ketiga, hubungan mana kemudian membolehkan pencampuran antara 

suami isteri tersebut. Karena pencampuran inilah kemudian lahir anak dan 

karena perkawinan itu muncullah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, 

isteri dan anak-anak. Yang dimaksud anak adalah anak yang sah menurut 

undang-undang perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah. Hal ini tertera dalam pasal 42 Undang-Undang 

Perkawinan Indonesia. 

Apabila kita telaah lebih lanjut bunyi pasal 1 tersebut di atas 

mengandung perumusan akan arti dan tujuan perkawinan. Adapun yang 

dimaksud dari arti perkawinan tersebut adalah “ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”, dalam artian ikatan 

lahir batin antara suami isteri ini mutlak diperlukan karena suatu perkawinan 

itu tidak dapat berdiri kokoh jika hanya ikatan lahir saja tetapi harus didukung 

oleh ikatan batin. 

Adapun pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah: 

“Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin 
antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi atas rasa ketentraman serta 
rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.”8  
 

                                                
8 Ibid. hlm. 11. 
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Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan) 

antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon istri.  

      Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si mempelai wanita dengan jelas 

berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan 

di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian 

maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dari 

Imron bin Hushaini Marfu’an yang menyatakan “ Tidak sah nikah kecuali 

dengan wali dan dua orang saksi. ”9 

Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara 

wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan 

perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang 

dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan menurut agama lain. 

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan 

agama, mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina 

keluarga rumah tangga yang damai dan tenteram. Dalam definisi yang lain 

dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk 

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga untuk memperoleh 

keturunan yang sah. 

Seorang tokoh filsafat Islam Imam Al-Ghozali membagi tujuan dari 

perkawinan kepada lima hal sebagai berikut: 

                                                
9 Rasjid H. Sulaiman, Fiqh Islam, Jakarta, Attahiriyah, 1976, hlm. 363. 
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1. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan. 

2.  Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
 

3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. 

5. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta 

mengembangkan suku-suku bangsa kemanusiaan.10 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa anak mempunyai kedudukan 

yang penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan kedua orangtuanya. 

Sehingga sudah semestinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang luhur 

serta suci tesebut seorang anak hrus dihasilkan dari sebuah proses yang suci 

dan sah menurut agama Islam. 

Pada dasarnya seorang anak adalah hasil dari sebuah perkawinan yang 

sah. Akan tetapi karena suatu hal bisa saja terjadi seorang anak dilahirkan 

tanpa melalui suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa disebabkan 

karena berbagai hal, diantaranya akibat dari pergaulan yang bebas. Gaya hidup 

masyarakat pada masa sekarang ini yang berkiblat pada kebudayaan barat 

telah menyalahi norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat kita serta 

menentang norma agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. 

Terlepas dari takdir Tuhan, seorang anak tidak pernah minta  untuk 

dilahirkan,  kalau ada faktor kesalahan dalam proses kelahiran seorang anak, 

                                                
10 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974. Liberty, Yogyakarta,  1986, hlm. 12. 
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maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan bapak 

 

     (laki-laki) yang menyebabkan anak tersebut lahir. Tidak adil rasanya bila   

seorang anak yang pada saat dilahirkan bersifat fitrah harus menderita karena 

kesalahan orang tuanya. 

Menyetarakan anak tidak sah dengan anak sah mungkin merupakan 

suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan. Namun cara ini tidak bebas dari 

dampak negatif. Bila hal ini terjadi, maka lembaga perkawinan yang 

merupakan sendi utama pembangunan masyarakat akan kehilangan makna dan 

kesakralannya. Cara ini akan melegalkan kumpul kebo, karena seorang 

perempuan tidak perlu khawatir akan akibatnya, lagi pula nantinya anak yang 

lahir akan memperoleh kedudukan yang sama dengan anak yang sah. 

Persoalan yang muncul sekarang ini adalah menghadapi fenomena 

yang akhir-akhir ini menunjukkan data peningkatan secara signifikan yaitu 

terjadinya praktik kumpul kebo akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara 

kedua jenis  kelamin yang berbeda tanpa adanya suatu ikatan yang sah.11 

Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap aturan-aturan 

hukum baik itu bersumber dari nash maupun yang bersumber dari hukum 

positif, membuat mereka menganggap enteng masalah ini. Kasus ini dari hari 

ke hari semakin banyak kita temui. Keadaan ini jika hanya dibiarkan saja tentu 

akan mengkhawatirkan bagi generasi mendatang, oleh karena itu perlu adanya 

solusi yang tepat bagi generasi muda pada umumnya agar tidak terjerumus ke 

dalam perbuatan zina. 

 
                                                

         11 Muhammad Quthb, Zahiliyah Abad Dua Puluh, Mizan, Bandung, 1985, hlm. 219. 
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Pengharaman  zina    dalam   Islam   adalah  bertujuan  untuk  menjaga     

kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan dan memelihara kesucian 

masyarakat serta menghindari dan mengantisipasi segala macam tindakan 

yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan yaitu anak yang lahir di luar 

nikah.12 

Zina dapat menyebabkan si wanita hamil sebelum menikah atau 

sebelum mempunyai suami. Dan anak yang di kandung apabila sudah lahir 

maka tidak tahu siapa ayahnya, tentunya di kemudian hari akan membawa 

beban mental bagi anak tersebut.        

 Anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak berada dalam  

perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk anak luar 

kawin adalah: 

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan. 

2. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah. 

3. Anak dari kandungan ibu karena perbuatan zina dengan orang lain. 

4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. 

Adanya anak di luar perkawinan dalam masyarakat amatlah tercela, 

maka dari itu diusahakan supaya seorang ibu yang hamil dan tidak 

mempunyai suami selekas mungkin kawin. Hal ini agar pada saat si anak lahir 

mempunyai seorang ayah. Biasanya diusahakan wanita yang hamil itu kawin 

dengan laki-laki yang menyebebkan hamil si wanita tersebut. 

                                                
12 T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Tafsir Al-Quran, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, Juz 5. 

hlm. 11 
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Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan maka sering kali 

perempuan yang hamil itu dipaksa kawin dengan sembarangan orang laki-laki 

yang mau. Mungkin dengan jalan diupah atau dengan laki-laki yang tidak 

pantas kawin dengan perempuan itu. Setelah perkawinan dilakukan dan 

perempuan tersebut telah melahirkan anak, maka laki-laki yang mengawininya 

boleh tetap tinggal sebagai suami wanita tersebut atau memilih meninggalkan 

perempuan tersebut. Namun jika hal tersebut terjadi juga maka si anak itu 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 

Hal ini memungkinkankan karena dalam Kompilasi Hukum Islam 

terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan cara untuk menghindari anak 

luar nikah yang termuat dalam pasal 53. 

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. 

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Sedangkan anak luar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang 

dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah atau 

perkawinan. Menurut Hukum islam hubungan laki-laki dan perempuan itu 

semua dianggap zina, apakah itu dilakukan oleh orang-orang yang belum 

kawin yaitu antara seorang perawan dan bujangan atau antara laki-laki dan 
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perempuan yang sudah kawin dengan sah dengan laki-laki atau perempuan 

lain. 

Permasalahan ini di sisi lain memerlukan adanya kepastian hukum 

terhadap perkawinan dikarenakan terlanjur hamil tersebut, sebab masalah ini 

akan membawa dampak yang lebih pelik lagi terhadap hubungan atau 

kedudukan hukum anak yang dilahirkan, sebab hal ini berkaitan langsung 

dengan masalah-masalah yang prinsip dalam syariat Islam antara lain tentang 

nasab anak tersebut, hak waris-mewarisi serta yang tidak kalah penting adalah 

hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan dalam hal ini jika si anak 

adalah perempuan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi 

ini mengambil judul: “KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI 

WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KOMPARASI 

ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN EMPAT 

MADZHAB BESAR)”. 

 

B. Rumusan Masalah            

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah status anak luar kawin menurut hukum perkawinan 

Indonesia dan empat madzhab besar?   
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2. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan ayah biologis sebagai wali 

nikah terhadap anak luar kawin menurut hukum perkawinan indonesia dan 

empat madzhab besar? 

 

C. Tujuan Penelitian      

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak di luar kawin menurut hukum 

perkawinan Indonesia dan empat madzhab besar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan ayah biologis 

sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin menurut hukum perkawinan 

Indonesia dan empat madzhab besar.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan dapat 

memberi sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum, 

khususnya Hukum Islam. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi dan 

masukan pada masyarakat yang berhubungan dengan kewenangan ayah 

biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar kawin. 
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3. Bagi Diri Sendiri 

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya Hukum Islam. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau 

metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode 

penelitian yang benar akan didapat validitas data serta memudahkan 

melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. 

Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

  Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan atau library research.13 Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

            Ditinjau dari pembahasan masalahnya, penelitian ini merupakan 

penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan 

menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan 

menginterpretasikannya.14 

                                                
13 M. Nasir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 53. 
14 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah  Mada 

University Press, 1991, hlm. 31. 
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research) maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya 

dan pendapat dari para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan menganalisa data. 

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah melalui metode 

deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian 

diambil kesimpulan secara khusus. Di sini akan terlihat bagaimana 

peraturan perundang-undangan yang ada (di samping teori hukum dan 

prinsip-prinsip keislaman). Dijadikan sebagai alat untuk menarik 

kesimpulan.  

   

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka di 

bawah ini akan penulis kemukakan sistematika yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

                               A.  Latar Belakang Masalah 

                               B.  Rumusan Masalah 

             C.  Tujuan Penelitian 

                               D.  Manfaat Penelitian  

             E.  Metodologi Penelitian 

                         F.  Sistematika Skripsi 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum Tentang Anak Luar Kawin  

1) Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Empat madzhab 

2) Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Empat 

Madzhab 

B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah 

1) Pengertian Wali Nikah Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Empat Madzhab 

2) Status dan Kedudukan Wali Nikah Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Empat Madzhab 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin Menuru Hukum     

Perkawinan Indonesia dan  Empat Madzhab Besar. 

B. Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap 

Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perkawinan Indonesia 

dan  Empat Madzhab Besar. 

BAB    IV         PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran                      

Daftar pustaka 
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