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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

LUAR KAWIN DALAM PERWALIAN DAN MEWARIS DITINJAU DARI 

HUKUM ISLAM” secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan 

hukum terhadap anak luar kawin dalam perkawinan/pernikahan, terutama 

mengenai siapakah yang akan menjadi walinya jika anak luar kawin tersebut 

perempuan dan hendak menikah. Begitu juga guna mengetahui bagaimana hukum 

waris terhadap anak luar kawin terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan 

anak luar kawin tersebut, dan juga untuk mengurai bahwasannya anak luar kawin 

juga manusia yang memiliki kehormatan yaitu berupa hak dan kewajiban yang 

harus dia dapatkan dan yang harus dia laksanakan, agar tidak terjadi diskriminasi 

atau penghinaan terhadap mereka. 

Metode pendekatan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 

dan sekunder.Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 

permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 

ilmiah. 

Dari hasil penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa anak luar kawin juga 

memiliki hak dalam perwalian nikah, yang mana wali nikah sendiri menjadi rukun 

akan sahnya suatu perkawinan/pernikahan. Anak luar kawin juga memiliki hak 

dalam hukum waris, baik dia mewarisi ataupun sebagai pewaris. Anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan memiliki hukum yang berbeda-beda dalam hal 

mewaris dan juga perwalian nikah, bergantung pada bagaimana proses anak 

tersebut sampai dilahirkan, baik dilihat dari sisi subyek pelaku hubungan luar 

kawin, ataupun dari sisi proses terjadinya hubungan luar kawin. 

Anak luar kawin yang diakibatkan karena perkosaan ataupun hubungan 

luar kawin yang dilakukan atas dasar suka sama suka, jika anak luar kawin 

tersebut perempuan dan hendak melangsungkan perkawinan maka yang berhak 

menjadi walinya adalah Hakim, karena dia tidak memiliki wali nasab dari pihak 

bapak yang berhak menjadi walinya, sebagaimana anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah (anak sah). Hukum waris anak luar kawin seperti ini dia 

hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja, dia tidak bisa 

mewarisi dari pihak laki-laki yang menghamili ibunya, karena hubungan luar 

kawin tidak menetapkan nasab dan juga mahram. Apabila anak luar kawin yang 

dilahirkan akibat wathi syubhat maka yang berhak menjadi walinya adalah laki-

laki yang menghamili ibunya secara syubhat tersebut, dan hukum waris anak luar 

kawin akibat wathi syubhat dia bisa mewaris dari pihak ibu yang melahirkannya 

dan juga bisa mewaris dari pihak laki-laki yang menghamili ibunya, karena wathi 

syubhat menetapkan nasab terhadap laki-laki yang mewathi syubhat ibunya, akan 

tetapi wathi syubhat tidak menyebabkan mahram. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Perwalian, Mewaris 

,dalamHukum Islam  
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