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MOTTO

           

 
“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah
orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka
Itulah orang-orang pendusta”.
QS.An-Nahl {16}: 1051
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Kemntrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya, Halim
Publishing, 2013). QS. An-Nahl ayat 105, hlm .279

iii

PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena
sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya. Yang
selalu memberi semangat dan do‟a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan
dengan baik. Dan tidak henti-hentinya kita kirimi Shalawat dan Salam kepada
junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW.
Dengan rahmat allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada orangorang yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatiannya serta motivasi
dalam menuntut ilmu.
Untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul kadir dan Rosna yang telah
mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya
menyelipkan namaku dalam setiap do‟anya, berkat do‟a dan dorongan motivasi
beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua
yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi
hadiah terindah bagi ayah dan ibu.
Untuk kakak dan adik-adik yang saya sayangi, Nur Holiza, M. Alif
Napandi, dan Sapina Aulia , yang selalu ada memberikan semangat dan
mendo‟akan keberhasilanku. Walaupun tidak tumbuh bersamaan kami punya
tujuan yang sama untuk kebahagiaan orang tua.
Dan tak lupa pula untuk teman-teman seperjuangan terutama jurusan hukum
pidana islam yang telah berjuang bersama selama 3 tahun lebih yang memberikan
semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga silaturrahmi
kita tetap terjaga sampai kapanpun.
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ABSTRAK
PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRRI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Oleh
HUSNI RAHIM
pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolaholah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi
kerugian-kerugian tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang baik dan
tegas agar kedisiplinan terjaga dan terarah. Proses penegakan hukum terhadap
tindak pidana pemalsuan identitas dan lainnya diatur dalam Pasal 263 KUHP,
diharapkan mampu mengatasi dan menekan maraknya tindak pidana pemalsuan
identitas baik perubahan identitas diri maupun lainnya, dengan ancaman pidana 6
tahun, dengan tujuan dapat membuat terdakwa/pelaku jera akan perbuatannya.
Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum pemalsuan identitas
anak menurut hukum Islam ? (2) Bagaimana hukum pemalsuan Identitas anak
menurut hukum positif ? (3) Bagaimana relevansi ketentuan hukum positif dan
perbandingan identitas anak dengan hukum Islam ?
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan
yuridis normatif, penelitian kepustakaan (Library reseach) yaitu metode yang
menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan,
teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang
kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan
digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Setiap perbuatan memalsukan adalah
melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta,
penipuan, dan pengelabuan. (2) Tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke
dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP,
yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh
macam kejahatan pemalsuan. (3) Hukum adalah hubungan diantara suatu persona
dan suatu hal (benda, urusan) yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu
hubungan tertentu dengan persona, seperti menjadi miliknya.
Bardasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa: Dampak dari
pemalsuan identitas anak dari hasil nikah sirri menjadi perhatian bagi pemerintah
karna bersangkutan dengan pembuatan akta kelahiran seorang anak tersebut.
Maka dari itu perlu sosialisasi hukum dari pihak pemerentah kepada masyarakat
untuk tidak malaksanakan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri).
Kata kunci : Pemalsuan identitas anak dari nikah sirri
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesasaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan
shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad
SAW.
Skripsi ini diberi judul “Pemalsuan identitas anak hasil nikah sirri
menurut hukum Positif dan hukum Islam” merupakan suatu pelanggaran
hukum. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
ilmu syariah dalam bagian hukum pidana dan juga memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan
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penulis akui tidak sedikitnya hambatan dan rintangan yang penulis temui baik
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pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:
1.

Bapak Prof Dr. H. H Su‟aidi Asy‟ari, M. A, Ph.D sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang saleh dan saleha yang
taat pada Allah SWT dan orang tua.2 Sabagaimana firman Allah SWT yang
berbunyi:

         
     
            
   
   
      
 
   
Artinya: “dan Rabb-mu telah memerintahkan agarkamu jangan beribadah
melainkan hanya kepada-Nyadan hendaklah berbuat baik kepada
ibu bapak. Jika salah seoarang diantara keduanya atau keduaduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekalikali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
“ah” dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah
kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu
terhadap keduanya dengan penuh kasih saying dan ucapkanlah, „Ya
2

Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga
Alauddin University Press, 2013). hlm. 15
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Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar:
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Rabb-ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik
aku pada waktu kecil”. (QS. Al-Isra‟:23-24)3
Mengucapkan kata-kata ah kepada kedua orang tua tidak dibolehkan oleh
agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka lebih
kasar dari pada itu. Dibalik kecerian dan kelucuan sang anak sesungguhnya
dia membutuhkan perhatian dan bimbingan dengan orang tuanya, dan begitu
pula dengan kedua orangtua segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda
cinta bagi sang buah hati, karena sibuah hati yang tak ternilai harganya.
Identitas merupakan jati diri seseorang yang terdapat pada setiap orang
tetapi dengan adanya pemalsuan identitas seseorang dapat memalsukan data
dirinya sendiri, karena untuk suatu kepentingan, yang lebih parah lagi
memalsukan data diri seorang anak karena untuk melakukan suatu
perkawinan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah biasa (lumrah)
dalam masyarakat agar perkawinan anak mereka tidak menjadi kendala
dikemudian hari dalam masalah umur. Maka dari itu hakikat rukun nikah
adalah persetujuan antara kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua
belah pihak untuk saling mengikatkan.4

3
4

Kemntrian Agama RI, Op cit, QS. Al-Isra‟ ayat 23-24.hlm.284
M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
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Secara umum Kartu Identitas Anak memiliki kegunaan yang sama
dengan KTP, menurut permendagri Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan Kartu
Identitas Anak dapat melindugi pemenuhan hak anak, menjamin akses serana
umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga
dapat menjadi bukti Identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami
peristiwa buruk. Tak hanya itu Kartu Identitas Anak juga berguna untuk
memudahkan anak mendapat pelayanan publik di sbidang kesehatan,
pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.5
Selain itu pada dasarnya Kartu Identiitas Anak (KIA) merupakan
dokumen kependudukan. Kartu tersebut akan berfungsi dan bermakna sama
seperti KTP pada orang dewasa, setiap kepribadian memiliki dokumen
kependudukannya sendiri sehingga identitas dirinya sah secara hukum.
Dokumen tersebut diperlakukan untuk kebutuhan pengurusan sekolah anak,
keimigrasian, dan pelayanan kesehatan melalui BPJS serta transaksi keuangan
yang melibatkan kepentingan anak. Disamping itu, Kartu Identitas Anak
merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program mewujutkan Kota
Layak Anak, dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak. Karena dengan adanya KIA Identitas anak secara
hukum manjadi jelas.

5

Risky Candra Swari, Pentingnya Buat Orang Tua Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)
http://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/syarat-kartu-identitas-anak/di akses pada
28-juni 2019 15:24.
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Di zaman sekarang sering terjadi pemalsuan identitas, tindak pidana
pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, dan merugikan bagi diri kita sendiri.
Menipulasi/pemalsuan identitas adalah suatu penyelewengan atau
penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik
berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati
diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada
pejabat Negara yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. 6 dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat yang terdapat
dalam pasal 263 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud
untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat
masalah ini menjadi objek kajian penelitian dan melakukan bimbingan,
dengan judul “PEMALSUAN IDENTITAS ANAK HASIL NIKAH SIRRI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
A. Bagaimana Hukum Pemalsuan Identitas Anak menurut hukum Islam ?
B. Bagaimana Hukum Pemalsuan Identitas Anak menurut hukum positif ?
6

Adresau Sipayung, Perbuatan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis
Kalamin Menurut No.1 Tahun 1974 KHI, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
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C. Bagaimana Relevansi ketentuan Hukum Positif dan Perbandingan Identitas
Anak dengan Hukum Islam ?
C.

Batasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan serta tidak menyalahi sistematika
penulisan karya ilmiyah sehingga membawa hasil yang di harapkan, dan juga
agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini lebih terfokus serta tidak
menyimpang dari ruang lingkup penelitian, maka penulis perlu membatasi
permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak keluar dari topik
pembahasan dimana pembahasan didalam penelitian ini yaitu pemalsuan
identitas anak hasil nikah siri, seperti memalsukan data atau akta kelahiran
anak dan menipu atau berbuat kecurangan dalam membuat akta kelahiran
tersebut.

D. Tinjauan dan Kegunaan penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum positif dan hukum islam
tentang pemalsuan identitas anak hasil nikah sirri.

2.

Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya pemalsuan
identitas anak hasil nikah sirri.

2.

Kegunaan penelitian
Kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini antara lain:

6

1.

Menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang pemalsuan identitas
anak hasil nikah sirri yang di peroleh untuk diketahui secara langsung dan
nyata.

2.

Memperluas gagasan berpikir penulis dan memberi sumbangan pemikir
bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan referensi kepustakaan
dan bahan acuan bacaan khususnya jurusan Hukum Pidana Islam dan
dosen Fakultas Syariah.

4.

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sarjana Setrata Satu
(S1) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sultan Thaha Syaifuddin
Jambi.

E. Karangka Teoritis dan Konseptual
Dalam penelitian ini ada dua karangka yaitu karangka teoritis dan
karangka konseptual.
1. karangka teoritis
Dalam rangka pelaksanaan suatu penelitian diperlukan adanya suatu
karangka teoritis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Roni Hanitijo Soemitro,
penggunaan teoritis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan,
dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.
Teori perbandingan hukum yaitu pada dasarnya menunjukan suatu
rangkaian kegiatan membandingkan suatu sistem hukum yang satu dengan
yang lain dengan kata lain membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem
hukum dengan lembaga hukum dari sistem yang lain.

7

Perbandingan hukum pidana yaitu metode umum dari suatu perbandingan
dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.
Hukum pidana adalah suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu Negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk:7
1. Menetukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, yang
disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana
sebagaimana yang telah diancam.
3. Menetukan bagaimana pegenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada
orang yang disangka telah melanggar tersebut.
Tahadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum yang umumnya,
berupa hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, setelah melalui
proses pengadilan.
2.

karangka koseptual.

1.

Pemalsua Identitas

Pemalsuan menurut hukum Indonesia dalam kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1
dan 2, yang berbunyi:
3) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud
untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

7

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cita, 1997). Hal.8
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karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.
4) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 264 ayat 1, yang berbunyi:
1) Pemalsuan surat dincam dengan penjara paling lama delapan tahun, jika
di lakukan terhadap:
a. akta-akta otentik.
b. surat hutang atau sertifikat hutang dri sesuatu Negara atau bagiannya
ataupun dari suatu lembaga umum.
c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu
perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai.
d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, tau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai
peganti surat-surat itu.
e. surata kredit atau surat dagang yang diperuntukkan uantuk
diedarkan.
Dari KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan suatu
bentuk pelanggaran pidana, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi
sesuai dengan bunyi ayat diatas. Dari itulah, dapat dikatakan bahwa hukum
Pemalsuan Identitas adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Sedangkan
Pemalsuan menurut hukum Islam adalah merupakan salah satu perbuatan
tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk
pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu,
perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang
apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar
aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam AlQur‟an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh;
Sungguh dahsyat siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang
dzalim itu pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut yang tidak dapat
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terlukiskan. Dan pada waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk
merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras.
Dalam surat Al-A‟raf ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

            
      
          
   
           
 
 
Yang artinya:
“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta
terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan
memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh
Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat)
untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: Di mana
(berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah? orang-orang musyrik
itu menjawab: Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan
mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang
yang kafir”. (QS. Al-A‟raf: 37).8
Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya
adalah pekerjaan yang paling dzalim. Mengada-ngadakan dusta dan
kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah,
memutarbalikkan hokum-hukum, yang halal dikatakan haram dan sebaliknya
atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. Mendustakan
ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan
mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling dzalim, mereka akan
8

Kemntrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya, Halim
Publishing, 2013). QS. Al-A‟raf ayat 37, hlm . 154
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menikmati kesenangan dunia yang bersifat sementara, namun di akhirat kelak
mereka akan di adzab dengan siksa yang sangat pedih.
Dalam surat Al-Ankabut ayat 68:

                
 
     
Yang artinya:
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan
kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu
datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi
orang-orang yang kafir? (QS.Al-Ankabut:68).9
Pada ayat diatas tercermin sekian banyak penekanan tentang keburukan
kaum musyrikin. Pertama, kata  ا ْفت ََزي/mengada-ada, yakni berbohong, kedua,
bahwa kebohongan itu bukan terhadap makhluk, tetapi kepada Allah sang
pencipta, dan bukan kebohongan kecil tetapi  َك ِذتًا, kebohongan yang besar.
Kebohongan tersebut terjadi spontan tanpa di pikirkan, sebagaimana dipahami
dari kata نَ َّما. Akhirnya, ia mendustakan sesuatu yang telah bermurah hati َجا َءه
datang kepadanya.10
Ayat Al-Qur‟an diatas memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan
dusta (bohong). Dan Allah juga mengancam bagi orang yang berdusta dengan
berbagai macam kehinaan di dunia dan siksa di akhirat kelak. Selain ayat
tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang buruknya sifat bohong
atau dusta, diantaranya.

9

Ibid, QS. Al-Ankabut ayat 68, hlm. 404
M. Quraish Shihab, Tafsir Al mishbah volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
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Hadits Rasulullah SAW Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu
Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa‟i:
.علَ َّى ُمتَعَ ِ ّمدًا فَ ْليَت َ َب َّوأْ َم ْقعَ َدهُ ِمهَ النَّ ِاز
َ ب
َ ََم ْه َكر
Barang siapa yang dusta padaku (atas namaku) dengan sengaja, maka
hendaklah menyiapkan tempatnya di dalam neraka.(HR.Bukhori).11

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:
َ ث إِذَا َحد
ٌ
َق ثَل
َ ب وإذا ائْت ُِمهَ َخانَ وإِذَا َو
َ ع َد أ َ ْخ َل
َ ََّّث َكر
ِ ِف آيَاتُ ا ْل ُمنَاف
Tanda-tanda orang munafik ada tiga : Apabila berbicara, ia dusta apabila
berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat.(HR.
Bukhori dan Muslim).12
Nah begitu banyak Sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat dusta,
diantaranya;
1. Dusta akan membawa orang ke neraka.
2. Dusta merupakan tanda sifat munafiq.
3. Pendusta di hari Qiyamat telinganya akan dituangi timah.
4. Pendusta akan dijauhi oleh Malaikat.
Jadi pada intinya, sifat dusta yang didalam ayat dan Hadist diatas ini
membahas tentang pemalsuan identitas pada dasarnya tidak diperbolehkan.
Karena pemalsuan tersebut merupakan bentuk suatu sifat buruk yang akan
berdampak buruk pula.
2. Pengertian Anak
Menurut Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan
dengan anak adalah keturunan dari ayah dan ibu ( keturunan keduanya).13
11
12

Muslim, Shahih bukhori, (Dar Al-Fikr, 1983).hlm 254
Ibid,hlm.376
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Pengertian anak pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perubahan anak. “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.14
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
menjelaskan, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.
Menurut pandangan penulis, anak yang dilahirkan diwilayah territorial
Indonesia harus dibuatkan akta kelahiran tanpa melihat asal-usul anak tersebut
dilahirkan, memang pada kenyataan anak yang dilahirkan dari orang tua yang
perkawinannya tidak dicatatkan pastinya akan bermasalah dalam keabsahan
status dalam keluarga tersebut, tapi disini hakim harus melihat kedepan
begaimana kondisi dan masa depan dari anak itu sendri.
Dan juga pada pasal 27 ayat 1 samapai dengan ayat 4 dijelaskan mengenai
identitas anak yang harus diberikan pada saat kelahiran, Karena kebutuhan akta
kelahiran sangatlah penting bagi status hukum seorang anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat
dalam pasal 55 dijelaskan mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh penjabat yang
berwenang, maksud penjabat yang berwenang di sini adalah Kantor Catatan
Sipil, karena Kantor Catatan Sipil tidak membuatkan akta kelahiran bagi seorang
anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
13

Tanti Yuniar, Kamus Hukum Bahsa Indonesia (Jakarta: Agung Media Mulia, tt).
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
14
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Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian
tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, karena tidak memiliki dokumen
formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis
dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena
rezim hukum administrasi kependudukan versi UU Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda)
maupun Peraturan Bupati mengenai akta kelahiran menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu
Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran,
membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi
sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.15

Jika ditelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas
atas akte kelahiran16, yaitu:

1.

Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”.

2.

Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte perkawinan,
KK, KTP).

3.

Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi
hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan
menjalani prosedur lebih panjang.

15

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
KPAI,
Perkawinan
tidak
dicatatkan
dampaknya
bagi
anak,
http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak diakses tanggal
28-juni 2019 15:24
16
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4.

Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.

5.

Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.

6.

Tidak adanya tindakan affirmatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak
berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang
mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri.

3. Nikah Sirri
Kedudukan hukum perkawinan sirri menurut hukum Islam yaitu
Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa
ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi
perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang
meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin.
Perkawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut
hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan sirri yang tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga
jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan
rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan,
perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan
agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka
berdua yang sedang punya masalah.17

Sedangkan kedudukan hukum nikah sirri menurut hukum positif yaitu
dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri
17

Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)
(Surabaya: Khalista,2010)
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merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku.

Sebagaimana

kita

pahami

bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan
Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan
secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang
berwenang.18

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah
sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah. Bagi kalangan umat Islam
Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat
kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif,
yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua,
setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh
PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak
terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan
perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang
diteliti penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan di teliti, a dapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

18

Cik Hasan Basri , Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
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1) Skripsi karya Muhammad yang berjudul “Pernikahan Sirri Dan Akibat
Hukumnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHperdata
(BW). Skripsi ini dari Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi (2014), pada penelitian ini lebih terpokus pada pernikahan sirri dan
akibat hukumnya ditinjau dari hukum islam dan KUHperdata.
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
sama-sama membahas tentang akibat hukumnya dari pernikah sirri,
sementara yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah salah satu
akubatnya dari pernikahan sirri yaitu “Pemalsuan Identitas Anak Hasil
Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” dalam skripsi ini
penulis mengkhususkan mengenai proses penyelesaian pemalsuan identitas
anak hasil nikah sirri.
2). Skripsi karya Rita Sartika yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Pemalsuan Buku Nikah Persepektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana
Islam”. Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(2018). Pada skripsi ini lebih pokus kepada pemalsuan identitas diri untuk
nikah sirri dan sanksi hukumnya.
Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebalumnya yaitu
sama-sama membahas tentang pemalsuan identitas, sementara yang penulis
bahas dalam penelitian ini adalah tentang “Pemalsuan Identitas Anak Hasil
nikah Sirri. Dalam skripsi ini penulis lebih mengpokuskan tentang
pemalsuan identitas anak sedang kan skripsi diatas membahas tentang
pemalsuan diri untuk menikah sirri.
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3). Skripsi karya Nurasma Hudong yang berjudul “Pemlsuan identitas data diri
anak dibawah umur dalam perkawinan dan akibat hukumnya” skripsi di
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2017). Pada skripsi ini lebih
fokus pemalsuan identitas diri anak dibawah umur. Adapun kesamaan
penelitian ini dengan penelitian sebalumnya yaitu sama-sama membahas
tentang pemalsuan identitas, sementara yang penulis bahas dalam penelitian
ini adalah tentang “Pemalsuan Identitas Anak Hasil nikah Sirri.

Adapun kesamaan skripsi ini yaitu akibat dari nikah sirri serta hukumnya
baik itu hukum Islam maaupun hukum Positif, sekripsi yang diatas lebih
mengpokuskan tentang pernikahan sirrinya sedangkan skripsi penulis lebih
mengpokuskan tentang pemalsuan identitas dari keturunan suami istri yang
nikah sirri, maka pandangan hukum islam dan hukum positifnya terlihat
perbedaan keduanya, karna itu penulis ditakutkan plagiarisme skripsi yang telah
sudah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta. Maka dari itu penulis mengambil judul pemalsuan
identitas anak hasil nikah sirri menurut hukum Positif dan hukum Islam.

BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.19 Penelitian
merupakan sebuah kerya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan
baik. Maka dalam penulisan ini penulis mengunakan metodologi sebagai
berikut:

1.

Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer
(perundang-undangan) bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum
tersier (opini masyarakat) Berkaitan dengan pemalsuan identitas dan UndangUndang perlindungan anak dan perempuan.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber
data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan
pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalis

19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods),
(Bandung: Alfabeta, 2011). hlm.12

17

18

serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk
menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.20
3. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini, Yuridis Normatif yaitu penelitian
kepustakaan (Library reseach) Penelitian ini menggunakan menganalisis,
meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan pemalsuan
identitas anak hasil nikah sirri dengan cara membaca dan mempelajari berbagai
literatur.
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3
macam yaitu bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat serti
Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungsn Anak dan Perempuan. Bahan
hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya denganbahan
hukum primer serepti Artikel, Jurnal, Koran dan Internet yang erat kaitannya
dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum
skunder antara lain ialah Ensikolpedia, Kamus hukum sebagai penunjang dan
pelengkap data skunder.

20

23Ronny Hanitijo Sumitro, Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri, (CV. Ghalia
Indonesia, Semarang, 1998),hlm.27
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4. Jenis Data
Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian
perpustakaan, maka sumber data atau buku yang menjadi data baku peneliti
untuk diolah, data ini merupakan data yang berbentuk bahan skunder.
Data skunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersipat authentic, karene sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.21
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan
penulis sangat berhubungan dengan Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian
yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data tersebut Dokumentasi, yaitu
metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen, catatan, transkip, buku,
surat kabar atau majalah notulen rapat, anggota dan sebagainya. 22 Dan juga
dokumen adalah data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang
diperoleh melalui bahan kepustakaan berhubungan dengan pemelsuan
identitas.23

21

Sayuti Una, Penndoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi. (jambi: Syariah press IAIN
STS, 2014). Hlm.26
22
Arikuto Siharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997). hlm.15
23
Ronny Hanitijo Sumitro, Op cit. hlm.32
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6. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi
Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur
maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini
berupa catatan-catatan dan inventirisasi hukum.
7. Analisis Data
Data dianalisis dengan metode kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari
sumber dari perpustakaan, yang bersumber dari Buku, Majalah, Koran dan
lainya.
B. Sistematika Penulisan
Skripsi terdiri dari beberapa bagian, dalam pendahuluan atau pada bab I,
penulis akan mengawali skripsi ini dengan alasan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
pustaka, dilanjut metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.
Pada bab II, adalah tinjauan umum tentang anak hasil nikah sirri bab ini
membahas mengenai pengertian, dasar hukum, asas-asas hukum, tentang
undang-undang perlindungan anak dan perempuan dan mengenai identitas anak
hasil nikah sirri. Pada bab selanjutnya, yakni bab III permasalahan pemalsuan
identitas anak hasil nikah sirri yaitu gambaran umum mengenai pernikahan
sirri, dasar hukum serta membahas mengenai status anak hasil nikah sirri.
Pada bab inti dari kajian skripsi ini, yakni Bab IV, dengan memberi judul
bab “Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan
Positif" bab ini diawali dengan pembahasan akibat keabsahan terhadap anak,

21

keabsahan terhadap kewarisan, dan keabsahan terhadap keluarga. Dengan
kajian ini pendekatan analisis dengan pendekatan hukum perbandingan antara
Hukum Islam dengan Hukum Positif.
Kemudian pada bab terakhir atau bab V, sebagai bab penutup berisi
tentang kesimpulan dari hasil kajian penelitian skripsi ini, diajukan dengan
saran-saran yang diharapkan terhadap hasil kajian ini, dan ditutup dengan kata
penutup, dengan ucapan terimakasih kepada allah SWT terutama yang
memberi taufik dan petunjuk-Nya.
C.

Jadwal Penelitian
NO

BULAN KE
KEGIATAN

1
2
3
4
5
6
7

8

Pengajuan judul
Bimbingan proposal
seminar proposal
Perbaikan proposal
Pengolahan data
Analisis data
Penyusunan penelitian
Kedalam bentuk penulisan
hukum
Sidang skripsi

9

Perbaikan

10
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG IDENTITAS ANAK
A. Pengertian Anak
Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak
secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia
yang belum dewasa.24
Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda
dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan
sekitarnya”.25 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh
sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah,
ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di
rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi
korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.26
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut
peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di
antara beberapa pengertian

tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak

tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang
undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang
undangan dapat dilihat sebagai berikut :
24

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko,
1984), hlm. 25
25
R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur,
2005) , hlm. 113
26
Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28
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a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b) Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai
umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap
orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya
seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai
atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia
tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.27
c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai
16 (enam belas) tahun.
d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).28
e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.29
f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demi kepentingannya".

27

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.
Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90
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Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52
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Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak,
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia
anak yang dapat di hukum. Beberapa Negara juga memberikan definisi seseorang
dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan
berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of
the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh
sebelumnya.
Dalam hukum positif, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa
(minderjarig/person under age), orang masih dibawah umur atau keadaa dibawah
umur (minderjarig heid/inferiority) atau bisa disebut juga sebagai anak yang
berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij).
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang
diartikandengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah
usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud
merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji
berbagaipersoalan tentang anak.
Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat
dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa
ahli yakni sebagai berikut :
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Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam
masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu
16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia
itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi
Gultom mengatakan bahwa : “selama di tubuhnya masih berjalan proses
pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur
anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan
belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.30
Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya
dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di
permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun
ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa
telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum
berenang kawin”.31
Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di
atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan
menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi
permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang
Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum
30

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung,
P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32
31
Ibid.
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mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum
pernah menikah.
Dalam hukum islam yang menunjukan seseorang sudah Balig atau belum
Baliq tidak didasarkan pada batas usia, melaikan didasarkan atas tanda-tanda
tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan
kewajiban melaksanakan syar‟i. Seseorang dikatagorikan Mukalaf, yaitu
seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita
muslimah berakal dan balig.32
Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila
sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun
demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa,
mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa
remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.33
Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan
dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya
mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang
dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik
terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah
mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan
sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

32
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Muhammad Amim Masdi, Kitab Qowaid Fiqih,Hlm. 503
Amin Syarif Qosim, Kibab Usul Fiqih., Hlm. 2-6
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Dan juga mempunyai tabiat akalnya yaitu selalu mengiginkan apa yang
berda di tangan orang lain, dia dengan mudahnya menuntut kepada orang Tuanya
apa yang dia lihat atau dia inginkan.34
Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan
anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak lakilaki berada diusia 16-17 tahun.35 Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat,
ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: dapat bekerja sendiri (mandiri),
cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bertanggung jawab, dan dapat mengurus harta kekayaan sendiri.36
Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung
jawaban pidana menurut syari‟at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu
kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan
anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan
para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:
1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir
Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh)
tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang
anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan
“anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada
usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul

34

Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, kaifa Takunina Zaujatan Sholihatan Wa
Umman Najihatan (pustaka Azzam), hlm. 206
35
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid
AsySyari‟ah) (NoerFikri, 2015), hlm. 56
36
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sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut
perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.
2. Masa kemampuan berpikir lemah
Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan
(baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima
belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18
(delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun.
Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
3. Masa kemampuan berpikir penuh
Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau
dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18
(delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang
dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah jarimah yang
dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.
B. Asal Usul Anak
Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai kedua orang tua,
ibu dan bapak kandungnya. Tetapi tidak semua orang tua mempunyai anak, tidak
jarang orang yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak dikaruniai seorang
anakpun. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini sudah jelas siapa ibunya, yaitu
wanita yang melahirkannya. Kalau untuk mengetahui siapa ayahnya, jika anak itu
dilahirkan dalam perkawinan yang sah sangatlah mudah, yaitu siapa yang menjadi
suami dari ibunya, itulah ayah kandungnya.
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Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukan adanya hubungan nasab
(kekerabatan) dengan ayahnya.37 Kebanyakan ulama berpendapt bahwa anak yang
lahir akibat zina dan atau li‟an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan ibu yang
melhirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum
syi‟ah, anak tidak mempunyai hubung kekerabatan baik ayahnya maupun ibu
yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari keduanya.
Namun demikian, di Negara Republik Indonesia tampak memperlakukan berbagai
system hukum dalam masyarakat muslim, sehinga prilaku mesyarakat
mencerminkan ketiga system hukum yang dimaksud. Sedangkan asal usul anak
dalam perspektif Hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan
penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.38
Dalam hukum islam nasab menjadi masalah yang sangat penting dan di
kajikan dakam kaitanya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah,
kewarisan, perwalian hubungan ke-mahram-an, dan lainnya. Nasab atau hubungan
kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga
cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui
hubungan badan secara syubhat . sedangkan nasab anak kepada ibu kandungnya
dapat terbentuk melalui proses persalinan atau kelahiran. Baik kelahiran bersifat
syar‟I maupun tidak.39 Artinya sekalipun anak lahir akibat perzinaan, tetap saja
bisa dinasabkan dengan ibu kandungnya. Namun demikian dalam masalah37
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masalah tertentu seorang anak baik laki-laki apalagi perempuan akan sangat
membutuhkan wali dari jalur nasab laki-laki, yaitu bapak kandungnya, apabila
anak perempuannya ingin menikah. Nasab anak kepada ayah kandungnya, pada
umumnya terbentuk melalui pernikahan yang sah, sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam hadist shoheh dibawah ini:
“hadis ini diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad, ia berkata, saya
mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda: anak hanya bisa
bernasab dengan laki-laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina
hanya mendapatkan batu (rajam)”.
(HR. Al-Bukhari)40
Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan
yang sah. Hasil pembuahan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut.41 Dan menurut fikih Islam tentang anak yang sah adalah anak yang
lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai
anak zina (walad al-zina) yang hanya di miliki hubungan nasab dengan ibunya.
Secara implisit al-Qur‟an, suroh 23 ayat 5-6 menyatakan:

       

    
 

40

 

Dr. H. M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah
2012), hlm. 150
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Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istriistri mereka atau budak yang merka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal
ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun:5-6)42
Selanjutnya dalam surah al- Isro‟ ayat 32 juga menjelaskan:

          
Artinya: Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji
dan seburuk-buruknya jalan.(QS. Al-Isro‟:32)43
Larangan al-Qur‟an diatas, tidak hanya agar setiap orang menjaga
kehormatan dirinya, tetapi ada yang lebih penting menghindarkan dampak buruk
dari pelanggaran pelanggaran itu. Lahirnya anak zina akibat melangar larangan
Allah tersebut. 44
Dalam hukum Indonesia anak yang sah diatur dalam UU No 1/1974 pada
pasal 42, 43 dan 44. 45
Pasal 42 yang berbunyi:
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.
Pasal 43:
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarganya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur
dalam pemerintah.
Pasal 44:

42
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(1) Seorang suami dapat menjangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan
oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah
berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang bersangkutan.
Kalau memperhatikan pasal-pasal diatas, dapat dipahami anak yang lahir
dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun,
tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau
akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang
lahir sesudah dilangsungkan akad nikah maka status anak itu adalah anak yang
sah. Demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan KHI.46
Pasal 99 KHI
Anak yang sah adalah:
(a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
(b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan
istri tersebut.
Pasal 100 KHI
Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pasal 101 KHI
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidah
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li‟an.
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpak tidak
merinci mengenai status anak yang sah. Namun bila menganalisis ayat-ayat AlQur‟an yang berkaitan proses kejadian manusia, ditemukan bahwa bayi yang
berumur 120 hari belum mempunyai roh dan sesudah 120 hari beru lah Allah
memerintah malaikat meniupkan roh kepada bayi tersebut. Apabila kajian ini
46
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dihubungkan dengan hadist yang mengungkapkan bahwa sesudah bayi yang
mempunyai roh disempurnakan bentuknya selama dua bulan sehingga batas
menimal kandungan yang dapat dikategorikan anak yang sah adalah anak yang
lahir minimal 6 bulan sesudah pelaksanaan akad nikah.47
Mengenai masalah anak li‟an firman Allah SWT menjelaskan dalam Surah
An-Nur (24) ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

 
     
         
                
   
Artinya: ”dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,
Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan
(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk
orang-orang yang berdusta”. (Q.S An-Nur:6-7)48
Maksud dari ayat 6 dan 7 adalah orang yang menuduh Istrinya berbuat
zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan
nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian
Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta.
Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an. Demikian juga bila si istri menolak

47
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tuduhan dari suaminya dijelaskan oleh Allah tata cara penolakan tuduhan didalam
Surah An-Nur (24) ayat 8 dan 9 yang berbunyi:

             
         
Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas
nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orangorang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah
atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S AnNur: 8-9).49
Hal ini dijadikan dasar hukum pasal-pasal dalam KHI seperti:50
Pasal 125 KHI
Li‟an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk
selama-lamanya.
Pasal 126 KHI
Li‟an terjadi karena suami menuduh
istri berbuat zina dan/atau
menginkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir istrinya,
sedangkan istrinya menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut.
Pasal 127 KHI
Tata cara li‟an diatur sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan berzina dan/atau
pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
“laknat atas dirinya apabila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut
dusta”.
b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah
empat kali dengan kata “tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut tidak
benar”, diiikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas
dirinya bila tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar”
c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatauan yang
tak terputus.
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka
tidak dianggap tidak terjadi li‟an.
49
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Pasal 128 KHI
Li‟an hanya sah apabila dilakuakan ditahap sidang Pengadilan Agama.
Selanjutnya pasal-pasla dalam UUP dan KHI juga menjelaskan bahwa asal-usul
seorang anak hanya dapat dibuktikan denganAkta Kelahiran yang dikeluarkan
oleh penjabat yang berwenang. Bila Akta Kelahiran tidak tidak ada pengadilan
Agama dapat mengeluarakan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan
pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat diata.
Dasar Keputusan Pengadilan Agama tersebut adalah Instansi pencatat kelahiran
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan
mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkut. Pasal 55 UU No.1
Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pembuktian asal-usul anak yang
berbunyi:51
1. Asal-usul seorang anak dapat dibukti dengan akte kelahiran yang
autentik, yang di keluarkan oleh penjabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah di adakan
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka
instansi pencatat akta kelahiran yang ada dalam daerah hukum
pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.
Pentingnya penetapan asal-usul anak adalah untuk menentukan kedudukan
anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya
seperti Waris, nafkah anak dan lain-lain.
Didalam konteks pembahruan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal yang
berkenaan dengan asal-usul seorang anak ini ada beberapa hal yang menrik.
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Pertama, pengertiana anak sah sebagai lawan anak zina atau anak luar nikah,
tidak saja dalam makna yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Artinya, anak
yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka
statusnya sebagai anak yang sah. Ketentuan ini tentu berbeda dengan Fiqh Islam.
Kedua, berkenaan dengan status anak luar nikah (anak zina) yang hanya
memiliki hubungan perdatanya dengan ibunya saja, UUP dan KHI tidak berbeda
dengan penjelasan Fiqih.
Ketiga proses li‟an yang dilakukan didepan Pengadilan Agama adalah satu
bentuk inovasi huku dengan mempertimbangkan kemaslahatan (maslahat
mursalah). Dikatan inovasi karena, Fikih Islam tidak ada menjelaskan bagai mana
proses atau teknis li‟an itu dilakukan.
Keempat, tampaknya berkenaan dengan asal-usul anak ini, baik UUP dan
KHI juga melakukan sebuah inovasi hukum yang secara metodologis mengacu
pada maslahat mursalah. Jadi, disini yang di pertimbangkan adalah kemaslahatan
anak dengan adanya akta tersebut.
C. Urgensi Kartu Identitas Anak
Peraturan Mentri dalam Negri (PERMENDAGRI) No 2 Tahun 2016,
mewajibkan semua anak berusia dibawah 17 tahun memiliki kartu idemtitas anak
(KIA). Tujuannya untuk meningkatk52an pendataan, perlindungan dan pelayanan
public, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak
Konstitusional warga Negara.
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Menurut Zudan, KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak
yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota. Untuk tahap awal
sudah ada 10 daerah yang memprogramkannya. Selanjutnya menyusul 50 Kab.
Kota dengan mengunakan dana dari APBN. Diharapkan secara bertahap seluruh
Indonesia sudah menerapkan kepemilikan KIA bagi warganya. Syarat-syaratnya
pun didesainkan tidak sulit bagi anak yang ingin mengurusnya. Bagi anak yang
baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran.
Bagi anak yang belum berusia 5 tahun, tetapi belum memiliki KIA, Orangtua
harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu menyiapkan poto copy kutipan
akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahirannya. Lalu menyiapkan kartu
keluarga asli orangtua/Wali. Selanjutnya, menyiapkan KTP asli kedua orangtua
atau wali. Kemudian, bagi anak yang telah berusia 5 tahun, tetapi belum memiliki
KIA, orangtua harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu menyiapkan poto
copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutian akta kelahiran aslinya.
Kemudian, menyiapkan kartu keluarga asli orangtua atau wali. Selain itu,
membawa KTP asli kedua orangtua atau wali. Dan membawa paspoto anak
berwarna, ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. KIA akan diterbitkan Oleh dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota setempat.
Banyak pihak mempertanyakan Urgensi Kartu Identitas Anak. Bukankah
sudah ada kartu pelajar sebagi pengenal bagi anak yang masih sekolah, memang
ada anak yang sekolah dan tidak sekolah. Menurut versi KEMENDAGRI,
penerimakartu tersebaut bakal mendapatkan sejumlah keistimewaan yang
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bermamfaat bagi pemiliknya. KIA tersebut bisa diguanakan sebagai jati diri anak
sehingga bisa melakukan trangsaksi sendiri baik di dunia perbankan atau transaksi
jual beli lainnya sesuai persetujuan pemerintah daerah dengan pihak terkait.
Pemilik KIA juga kalau belanja bisa mendapatkan diskon atau potongan harga
ditempat-tempat tertentu yang sudah menjalin kerjasam. KIA akan berjalan
parallel denga e-KTP. Penerbitan KIA akan sangat tergantung status
kependudukan orangtuanya yang notabene sudah memiliki e-KTP. Perbedaan
KIA dan e-KTP adalah dalam pengunaan Chip. E-KTP mengunakan Chip,
sedangkan KIA tidak. Perbedaan ini membuat anggaran bisa lebih hemat. Ini
diharapkan bisa membuat anak lebih mendiri dan memiliki kartu identitas sendiri.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Hukum Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Sirri dan Sanksinya
Menurut Hukum Islam.
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri
sendiri atau orang lain. Karena perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi
kelangsungan hidup dari masyralat tersebut.53 Dalam hukum Islam, pemalsuan
lebih sering di tujukan pada kesaksian palsu sehingga sulit menemukan definisi
yang tepat untuk pidana pemalsuan. Dalam hukum Islam pemalsuan adalah
perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak
pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam, namun yang paling
sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan
pelsu.
Menurut hukum Romawi, yang dipendang sebagai de eigenlijke atau
sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat
berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan
sejumlah tindak pidana yang sebanarnya tidak dapat dipandang sebagai
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pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut quasti
falsum atau pemalsuan yang sifatnya samu.54
Sedangkan pernikahan sirri menurut hukum islam adalah sah dan istri
berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan
berhak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Dan juga
menurut hukum islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta berhak atas nafkah
dan warisan dari orang tuanya.
Dalam artikel “nikah Sirri dan status anaknya menurut hukum Islam dan
hukum positif” karya Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa dalam menentukan sah
atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam dan positif harus berhatihati menggunakan dalil syar‟inya seperti Al Qur‟an, Sunnah,Qiyas, dsb maupun
dalil-dalil Qonunnya (peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia).
Sebab sah atau tidaknya perkawinan akan membawa akibat hukum yang luas
mengenai status anaknya, harta bersama selama perkawinan maupun status suami
istri itu sendiri sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang
bersangkutan apabila salah dalam menerapkan dalil-dalil syari‟inya maupun
qonuninya. Status anaknya sah menurut hukum islam dan hukum positif yang jadi
permasalahannya disini adalah pembuatan akta atau identitasnya seorang anak,
karana seorang anak yang lahir dari hasil nikah sirri tidak tercatat dalam pegawai
sipil. Maka dari itu anak dari hasil nikah sirri yang bisa melanjutkan
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pendidikannya, maka disebut anak itu dikatakan memalsukan/menupulasi
identitasnya.
Tentang pemalsuan ini dalam perkembangan hukum Islam, memang
belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh kasus pada masa
sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana
pemalsuan telah ada sejak zaaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah
terjadi kasus tentang Mu‟an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal,
lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan
mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar
memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli
seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian
di asingkannya.55
Dari contoh diatas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah
terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini
yang melarang adanya unsur penipuan dalan hal jual-beli.
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, berkata : “pada suatu ketika Rasulullah
melewati tumpukan makanan {dipasar}”, lalu beliau memasukkan tangannya
kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah.
Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”,”jawabannya” kena
hujan ya Rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah)
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supaya dilihat orang ; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.” {H.R.
Muslim}.56
Dari hadis di atas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena
penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka
Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar.
Meskipun pada saat itu Rasulullah tidak menghukum si penjual makanan secara
langsung, namun penegasan Rasulullah bahwa barang siapa yang berdusta
bukanlah bagian umat Islam menunjukkan besarnya dosa melakukan perbuatan
dusta hingga Rasulullah menyamakan pelakunya dengan nonmuslim yang
mengharuskan pelakunya bertaubat kepada Allah SWT.
Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang berbuat dusta,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis berikut:

حدىثا دمحم ته عثدهللا ته ثميز حدثتا اتىمعاية ووكيع لال حدثنا اال عمش ح وحد يثا اتى كزية
لال رسىل هللا صىهً عهيو وسهم عهيكم: حد ثتا اتىمعانىية االعمش عه شميك عه عثدهللا لال
تانصد ق فان انصدق يهدٌ انً انثز وان انثز يهدٌ انً انجثة ومايزال انز جم يصدق
ويتحزي انصدق حتً يكتة عندهللا صيك واياكم وانكذب فان انكذب يهدٌ انً انفجىر وان
انفجىر يهدٌ انً اننار وما يزال انز جم يكذ ب ويتحزي انكذ ب حتً يكتة عندهللا
)كذاتا(رواه مسهم
Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah
menceritakan abu Mu‟awiah dan Waqi‟ keduanya berkata A‟masy
dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami abu Muawiyah
56
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menceritakan kepada kami, A‟masy menceritakan Dari Abdillah ra.
Berkata Rasulullah bersabda : “hendaklah kamu berlaku jujur
membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga.
Seseorang

yang

senantiasa

berlaku

jujur

dan

berusaha

mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah
sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya
dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke
neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan
kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR.
Muslim).57
Di dalam al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas
untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, (al-Kidzb) difahami
sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering
ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah,
bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan
ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

           
            
Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan

57

terhadap

Allah.

Sesungguhnya

orang-orang

yang

Muslim bin al-Haj Ibn Muslim Al-Qusyiriy Al-Naisaburiy (Al-Muslim), Shahih al
Muslim (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz 8, hlm..29.
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mengadaadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS.
Al-Nahl: 116).58
Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan Identitas
dengan jarimah pemalsuan dokumen, maka tindakan Khalifah Umar ibn alKhattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu‟an ibn Zaidah, sebagai
pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan
hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.59 Karena
tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku
pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah
melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta,
penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu merupakan perbuatan
zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena
zhalim adalah perbuatan menganiaya.
Adapun sanksinya bagi pelaku pemalsuan identitas menurut hukum islam
yaitu:
Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang
satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga
golongan yaitu, golongan Hudud adalah golongan yang diancam dengan hukuman
had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman

58
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qishas dan diyat, dan golongan ta‟zir yaitu golongan yang diancam dengan
hukuman ta‟zir.60
Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain: Jarimah
zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah
hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas
dan diyat hanya terbagi kedalam dua macam yakni pembunuhan dan
penganiayaan.61 Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam
golongan ta‟zir, Jarimah-jarimah ta‟zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab
penentuan macam-macam jarimah ta‟zir diserahkan kepada penguasa Negara pada
suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.
Pengertian ta‟zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah,
sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya
tidak terdapat dalam Nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri
atau ijtihad hakim.62
Adapun mengenai jarimah ta‟zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada
tiga bagian, yakni:
1. Ta‟zir karena telah melakukan perbuatan maksiat,
2. Ta‟zir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan
kepentingan umum,
3. Ta‟zir karena melakukan suatu pelanggaran.
60
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Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya),
maka ta‟zir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :
1. Golongan jarimah ta‟zir yang berasal dari jarimah-jarimah Hudud dan qishas,
akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti
pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh
keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah ta‟zir yang jenisnya terdapat di dalam Nash syara‟ akan
tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan
mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah ta‟zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh
syara‟ Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk
menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam,
membagi jarimah ta‟zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:63
(1) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
(2) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan pelukaan.
(3) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak.
(4) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan harta.
(5) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
(6) Jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan keamanan umum.
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Lebih lanjut lagi, jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemashlatan
umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu64 :
(1) Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase
dan percobaa kudeta.
(2) Jarimah risywah/suap.
(3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban.
Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau
kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
(4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
(5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan,
seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan
menganiaya polisi.
(6) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
(7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahanbahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga
dengan semana-mena.
Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus
mengenai pemalsuan Identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara
jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dangan tindak pidana
pemalsuan Identitas tersebut, maka tindak pidana pemalsuan Identitas ini harus
dikatagorikan kedalam jarimah ta‟zir mengingat tindak pidana pemalsuan
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identitas ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam Nash
syara‟ secara jelas.
Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam,
pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan identitas
ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa
dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat
hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas
Nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang
berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang)
manusia.65
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana pemalsuan identitas
digolongkan kedalam jarimah ta‟zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan
jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel Baitul Maal. Oleh karenanya
terhadap tindak pidana pemalsuan identitas maka ini dijatuhkan hukuman ta‟zir
kepada setiap pelakunya. Hukuman ta‟zir adalah hkuman yang belum ditetapkan
syara‟ dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.
Sedangkan para ulama Fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib
menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak
mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.66 Hukuman ta‟zir ini
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jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok,
yaitu67:
1. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan
hukuman jilid.
2. hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti
hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan,
perampasan harta dan penghancuran barang.
4. hukum-hukuman lain yamg ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan
umum.
Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta‟zir tersebut di atas, maka hukuman
yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Identitas adalah hukuman
jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar
Bin Khattab terhadap Mu‟an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal.
Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Bin
Khattab mengangsingkan Mu‟an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan
hukuman ta‟zir. Hukuman jilid dalam pidana ta‟zir ditentukan berdasarkan alQuran, as-Sunah serta Ijma. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam Surat anNisa‟ ayat 34 yang berbunyi:
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar.(QS. An-Nisa‟ :34)68
Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas
ta‟zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para
ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta‟zir dijatuhkan
oleh Ulil Amri. Terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam materi
maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah ta‟zir. Imam Abu-Yusuf
mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas
serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive dan represif. Imam
Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan)
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kali, dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10
(sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta‟zir
boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.69
Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat
al-Maidah ayat 33 Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut
dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan
hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta‟zir. Tempat pengasingan menurut
Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non-Muslim, dan Imam Abu
Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi‟i yaitu
jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan
Qashar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu)
tahun, sedangkan Syafi‟iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu)
tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai
hukuman ta‟zir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
B. Hukum Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Sirri dan Sanksinya
Menurut Hukum Positif.
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu
masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk
mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi
identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas.
Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu

69

Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198

52

manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan. 70 Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau
perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa
orang lain itu menyadarinya.71
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma Hukum
yaitu aturan social yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu contohnya
pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk
dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.
Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda samapai hukum fisik. Dan
juga norma lain yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyaraka.
Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.
Pemalsuan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam pasal 263 KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai berikut:
Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya
adalah sebagai berikut:
Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (algemeene bepalingen)
Buku II : Mengatur tentang kejahatan (misdrivent)
70
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Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (overtredingen)
Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam
buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP)
Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan
pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263
sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan
pemalsuan, yaitu72:
1. Pemalsuan surat bentuk pemalsuan pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh

memasukkan

keterangan

palsu

kedalam

akta

otentik

(KUHP Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP pasal 267-268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP pasal 269,270 dan 271)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tantang hak milik (KUHP pasal 275)
7. menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP pasal 275).
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Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat
dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263 ayat (1) dan
(2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut73:
Ayat (1) “Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tarsebut
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam tahun”
Ayat (2)”Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam”.
Pengertian surat di sini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan,
dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan sebagainya. Membuat surat
palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya,
sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan penggunaannya
harus dapat mendatangkan kerugian. Maksudnya tidak perlu kerugian itu betulbetul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup yang
dimaksud dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil,
akan tetapi juga dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehorrmatan dan
sebagainya.
Adapun pengertian surat sebagaimana di ungkapkan Adami Chazawi dalam
bukunya yang berjudul “Kejahatan Mengenai Pemalsuan” adalah: “suatu
lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan
huruf termasuk angka yang mengandung berisi buah pikiran atau makna tertentu,
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yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer,
dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun”.74
Membuat surat palsu (valsheid in geserift) adalah membuat sebuah surat
yang seluruh atau sebagian isinya palsu, palsu artinya tidak benar atau
bertentangan dengan yang sebenarnya. Di samping isinya dan aslinya surat yang
tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak
benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tanda tangan
dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.
Maka dari itu Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata
yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang
berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau
penyelewengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan
sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan
pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.75
Nikah Sirri dan status anaknya menurut dan hukum positif” karya Masjfuk
Zuhdi menyatakan bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan
menurut hukum Islam dan positif harus berhati-hati menggunakan dalil syar‟inya
(Al Qur‟an, Sunnah,Qiyas, dsb) maupun dalil-dalil Qonunnya (peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab sah atau tidaknya
perkawinan akan membawa akibat hukum yang luas mengenai status anaknya,
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harta bersama selama perkawinan maupun status suami istri itu sendiri sehingga
bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila salah
dalam menerapkan dalil-dalil syari‟inya maupun qonuniny.
Dalam hukum positif Indonesia nikah sirri sah akan tetapi tidak
mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundangundangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak
dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan
masalah anak yang dilahirkan menurut undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 42
“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orang tuanya.
Dalam pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdat dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut
hukum islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta berhak atas nafkah dan
warisan dari orang tuanya.
Dan sanksi bagi pelaku pemalsuan identitas terdapat dalam pasal 378 KUHP
tentang penipuan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan pasal 263 ayat 1 yaitu
tentang pemalsuan yang berbunyi:
Pasal 378 KUHP: ”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkayan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang diancam karna
penipuan dengan pidana penjara palin lama empat tahun”.
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Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Pasal 263 KUHP ayat 1: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud
akan mengunakan atau menyuruh orang lain menggunakan
surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu
kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman
penjara selama-lamanya enam tahun”.
Keterangan pasal-pasal diatas adalah menunjukan sanksi hukum bagi pelaku
pemalsuan identitas akan di penjara palinglama enam tahun.
C. Bagaimana Ralevansi ketentuan hukum positif dan perbandingan
identitas anak dengan hukum islam.
Perbandingan konsep antara konsep hukum islam dengan konsep hukum
positif nampaklah jelas. Terutama hukum Islam merupakan terjemahan dari kata
„al-fiqh al-islami‟ yang dalam literatur Barat disebut „the Islamic Law‟ atau dalam
batas-batas yang lebih longgar “the Islamic Jurisprudence‟. Yang pertama lebih
cenderung kepada syariah sedangkan yang kedua kepada fiqh, namun keduanya
tidak tidak dapat digunakan secara konsisten. Begitu juga dengan hukum Islam
mengalami ambigiutas antara fiqh yaitu hukum praktis yang diambil dari dalildalil tafsili (rinci) dan syari‟ah, yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada
manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan
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sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupannya. Akan tetapi term
hukum islam ini ketika ditelusuri dalam rumusan para ulama ushul fiqh
mempunyai pengertian yang berbeda dari kedua term tersebut diatas. Hukum
Islam dalam diskursus ushul fiqh lebih sebagai al hukum asy-syar‟i yang diartikan
sebagai khitab Allah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa
taklif,tahyir (pilihan) maupun penetapan. Dalam diskursus ushul fiqh, sumber
hukum Islam dapt berupa dalil nash (tekstual) dan dalil ghairu nash (paratekstual).
Dalil nash yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah, sedangkan dalil ghairu nash yaitu
diantaranya qiyas,ijma‟, istihsan, istislah, istishab, „urf, pendapat para sahabat dan
syari‟at umat terdahulu.76
Konsep hukum Islam ini mempunyai beberapa perbedaan dengan konsep
hukum positif, namun dalam hakikatnya (hakikat hukum) mengalami persamaanpersamaan. Begitu juga mengenai sumber hukum terdapat perbedaan antara
sumber hukum Islam dan sumber hukum positif.
Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pengertian mengenai hukum yang
berbeda-beda. Diantaranya menurut E.Utrecht,seorang sarjana hukum bangsa
Indonesia yang berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk
hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat
yang bersangkutan”. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
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badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan
tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu ( sanksi ) ,serta
masih banyak definisi hukum yang berbeda-beda. Dari definisi yang berbeda-beda
itu,dapat dirumuskan bahwa hukum mengandung unsur-unsur : 1) Peraturan
mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, 2) Peraturan itu
dibuat oleh badan yang berwajib, 3) Peraturan itu bersifat memaksa 4) Ada Sanksi
yang tegas terhadap pelanggarnya.77
Pengertian hukum yang dibahas dalam ilmu hukum tersebut hanyalah
merupakan pengertian hukum secara lahiriah ( das ding furmich ), karena ilmu
hukum melihat hukum sebagaimana adanya. Adapun hakikat hukum merupakan
suatu yang tidak terpapar dalam ilmu hukum, melainkan terdapat dalam
pembahasan filsafat hukum. Kedua disiplin tersebut sama-sama menjawab
pertanyaan tentang apakah hukum itu? Namun jawaban yang diberikan oleh ilmu
hukum dan filsafat hukum berbeda. Ilmu hukum menjawab pertanyaan tersebut
dengan melihat kepada hukum positif. Sedangkan filsafat hukum mengkaji hukum
secara mendalam, komperhensif dan radikal, menjawab pertanyaan tersebut
dengan melihat kepada hakikat hukum ( das ding unsich ). Karena itu untuk
mengetahui tentang hakikat hukum perlu membahas hukum secara filosofis.
Dari segi hakikatnya, hukum dapat dilihat sebagai :
1. Perintah dan Penilaian
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Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai
cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan,maka
hukum dapat digolongkan kepada norma kultur . Norma adalah sarana yang
dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan
tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannnya satu sama lain. Untuk bisa
menjalankan fungsi tersebut, norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa. Dengan demikian hukum juga mempunyai caranya sendiri untuk
menerapkan ciri khas dari norma tersebut ( yaitu sifat memaksa ). Norma hukum
bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, sesuai dengan
keinginan

dan

kehendak

masyarakat

itu.

Kehendak

masyarakat

untuk

mengarahkan tingkah laku anggotanya itu dilakukan dengan membuat suatu
pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang ditolak, maka norma hukum
merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.78 Oleh karena itu norma hukum
bukan hanya merupakan perintah melainkan mempunyai nalar-nalar tertentu, yaitu
penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatanperbuatan orang dalam masyarakat. Adapun penilaian tersebut tidaklah berdiri
sendiri melainkan merupakan bagian dari ide yang lebih besar yaitu masyarakat
bagaimana yang diinginkan. Hal ini sesuai sesuai dengan pendapat bahwa hukum
merupakan alat untuk mengatur masyarakat ( law is tool of social engineering ).
Dari paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa norma hukum dalam dirinya
mengandung dua hal yaitu patokan penilaian ( dimana hukum menilai kehidupan
masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik ) dan
78
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patokan tingkah laku ( petunjuk tentang perbuatan mana yang harus dikerjakan
dan yang harus ditinggalkan ).
2. Hubungan
Terdapat beberapa pandangan tentang hukum diantaranya :
a. Hukum adalah hubungan diantara suatu persona dan suatu hal ( benda, urusan )
yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan
persona, seperti menjadi miliknya.
b. Hukum adalah undang-undang atau suatu perundang-undangan.
c. Hukum adalah suatu ilmu yang memberikan pengetahuan tentang hukum,
pengetahuan tentang undang-undang ,dan pengetahuan tentang hubungan
tersebut.
Dari beberapa pemahaman tentang hukum tersebut, menurut Lili Rasjidi
lebih cenderung bahwa arti utama dari hukum adalah hubungan. Menurutnya
undang-undang disebut hukum karena undang-undang menjadi penyebab dan
norma dari hubungan-hubungan tersebut di atas. Sedangkan arti ilmu adalah arti
turunan dari hukum, yaitu ilmu yang subjeknya adalah hukum atau undangundang.
Hukum mengatur perbuatan jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan
terhadap orang lain, dan jika kita mempunyai hak berarti kita mempunyai hak
terhadap orang lain atau suatu persona. Karena itu dapat dikatakan bahwa objek
dari hak adalah perbuatan orang lain. Dari paparan diatas dapat ditetapkan bahwa
hukum adalah suatu hubungan diantara seseorang dengan suatu perbuatan (sesuatu
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atau tidak melakukan sesuatu) dari seseorang yang lain, yang membuat orang ini
menghubungkan dirinya dengan perbuatan ini (tidak melakukan ini) sebagai
dengan kepunyaannya sebagai sesuatu yang menjadi miliknya.
Konsep Hukum Islam ( al hukm asy syar‟i ), hukum berasal dari bahasa
arab „al-hukm” ( tanpa u antara huruf k dan m ) yang berarti norma atau kaidah
yakni ukuran, tolak ukur, patokan,pedoman yang dipergunakan untuk menilai
tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda . Hukum juga merupakan kategori
dan penilaian tingkah laku. Hukum sebagai titah Allah berakibat pada
pengkategorian terhadap perbuatan. Misalnya titah Allah untuk menepati janji,
berakibat pada tuntutam perbuatan menepati janji yang berarti perbuatan menepati
janji termasuk tuntutan atau wajib. Maka sering terjadi penyebutan hukum sebagai
wajib, haram dan sebagainya.
Dari pengertian hukum syar‟i (secara umum) diatas, dapat diketahui
bahwa hukum secara syar‟i terdiri dari hukum taklifi,tahyiri,dan hukum wad‟li.
Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah,larangan dan
pilihan untuk menjalankan sesuatu dan meninggalkannya. Adapun hukum wadl‟i
yaitu berupa sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan man‟i.
Sebab adalah sesuatu yang lahir dan jelas batasan-batasannya, yang oleh karena
itu (syar‟i) dijadikan sebagai tanda bagi wujudnya hukum.79
Dalam sistem hukum islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan
sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun
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dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah
atau penggolongan hukum lima ( Sayuti Thalib,1986:16 )80 yaitu :
1. Ja‟iz atau Mubah, 2. Sunnat, 3. Makruh, 4. Wajib,dan 5. Haram.
Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga kategori hukum
atau lima jenis ini, didalam kepustakaan Islam disebut juga hukum taklifi. Hukum
taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk
menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan bentuk perintah dan
larangan itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Jika bentuk perintah itu pasti
maka disebut wajib ( yaitu suatu perintah yang harus dilakukan dan jika orang
meninggalkannya berdosa ) dan jika tidak pasti maka disebut mandb atau sunnah (
yaitu suatu perintah yang dianjurkan oleh syar‟I, jika dikerjakan mendapat pahala
dan jika ditinggalkan tidak berdosa ). Demikian pula jika larangan berbentuk pasti
maka disebut makruh. Adapun tahyir ( pilihan ) adalah hukum mubah. Mubah ini
adalah suatu hukum yang memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk
memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya.
Dari uraian diatas nampak perbedaan konsep penilaian menurut Hukum
Romawi yang melandasi hukum barat pada umumnya,dengan konsep hukum
islam. Hukum Islam mempunyai penilaian sunnah dan makruh. Sunnah sebagai
pengaman wajib,sedangkan makruh sebagai pengaman haram. Kalau seseorang
sudah membiasakan diri melakukan sunnah, maka ia tidak akan pernah
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meninggalkan kewajibannya, sebaliknya kalau ia sudah biasa meninggalkan
makruh, maka ia tidak akan pernah melakukan yang haram.
Perhatikan bagaimana Islam menganjurkan supaya jangan berduaan antara
yang berlainan jenis pria dan wanita tanpa mahram (Khalwat). Hal itu dilarang
dalam rangka menjauhi perbuatan Zina. Perhatikan pula Islam (Qur‟an)
menggunakan kata-kata jangan melakukan zina.81
Dari perbedaan konsep itu, menimbulkan produk hukum yang berbeda.
Umpamanya tentang pengertian dan sanksi hukum zina. Hukum barat/positif
memandang hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh mereka yang samasama tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukan merupakan zina, jadi
bukan delik, tidak dapat dihukum selama tanpa paksaan dan tidak mengganggu
ketertiban umum. Menurut hukum Barat ( termasuk yang dianut KUHP dan BW )
yang dikatakan zina adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukakn oleh
mereka ( atau salah satu dari mereka ) yang sedang terikat perkawinan dengan
orang lain. Perbuatan zina tersebut termasuk delik aduan ( klachtendelik ), artinya
tidak secara otomatis bisa dituntut, apabilla ada pengaduan dari pihak yang
merasa dirugikan, yaitu suami atau istrinya.
Konsep Islam berbeda dengan konsep hukum Barat. Islam memandang
bahwa setiap hubungan seks di luar nikah secara mutlak adalah terlarang.
Hubungan seks di luar nikah, apakah dilakukan oleh mereka yangs sedang terikat
perkawinan dengan orang lain atau tidak, apakah dilakukan secara sukarela atau
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tidak, perbuatan tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana (jarimah hudud)
yang diancam hukuman.82
Sumber Hukum Syar‟i, Sumber hukum biasanya disebut dengan dalil.
Secara bahasa dalil yaitu menunjukan kepada sesuatu yang baik yang konkret
maupun abstrak. Dalil secara benar tentang hukum syar‟i amali ( praktis ) baik
secara qath‟i maupun dhanni. Dalil yang disepakati oleh jumhur ulama yaitu AlQu‟ran, Sunnah, Ijma dan Qiyas . Disamping itu terdapat beberapa dalil yang
masih menjadi ikhtilaf bagi umat islam yaitu istihsan , maslahah mursalah ,
istishab , syaddu ad-dari‟ah , urf , pendapat sahabat, dan syari‟at umat terdahulu.83
Sumber hukum (dalil – dalil) tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu dalil nash (tesktual) dan ghairu nash (paratekstual). Dalil nash (tekstual)
yaitu Al-Qur‟an dan As – sunnah, sedangkan dalil-dalil yang lainnya termasuk
dalil ghairu nash (paratekstual). Dalil nash (tesktual) adalah teks yang merupakan
sumber hukum atau tempat dimana hukum ditemukan. Sedangkan dalil-dalil
ghairu nash ( paratekstual ) tidak berupa teks. Dalil – dalil ghairu nash
(paratekstual) seperti qiyas, istihsan, istishlah dan sebagainya, nampak lebih
merupakan metode penetapan hukum atau pengambilan hukum dari sumber
tekstual., disamping metode kebahasaan yaitu metode ta‟lili. Hal ini telah
diperbedatkan sejak masa formasi hukum awal. Oleh karena itu, terdapat
pembedaan pengertian antara – misalnya- qiyas sebagai sumber hukum dan qiyas
sebagai metode penemuan hukum. Qiyas dalam pengertian al-istiwa‟ (dalam
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bentuk kerja atau masdarnya) yang berarti menyamakan, merupakan metode
penemuan hukum. Sedangkan qiyas dalam pengertian at-taswiyah (dalam bentuk
kata benda) yang berarti persamaan, merupakan sumber hukum. Begitu juga
istishlah merupakan metode penemuan hukum sedangkan mashlahah merupakan
sumber hukum.84
Unsur – unsur dalam hukum positif berbeda dengan unsur-unsur hukum
Islam, di antaranya adalah:
1. Pembuat Hukum
Dalam hukum Islam pembuat hukum ( al-hakim ) atau Syar‟i yaitu Tuhan
Allah sendiri, maka hukum merupakan titah Allah. Sedangkan hukum positif
dibuat oleh badan yang berwajib sebagai Representasi masyarakat dimana hukum
itu berlaku. Dalam perspektif sejarah hukum Barat, di abad pertengahan
berkembang hukum agama seperti hukum Islam dan hukum Kristen. Pada masa
ini yang berlaku adalah hukum Tuhan ( kedaulatan Tuhan ). Hukum agama ini
yang bersumber dari wahyu. Dalam perkembangan zaman selanjutnya muncul
pandangan bahwa hukum dari Raja atau kedaulatan Negara, kemudian masa
Renaissance bahwa hukum adalah kedaulatan rakyat, sampai abad 19 muncul
pandangan positivisme yuridis bahwa hukum sama dengan undang-undang.
Adapun konsep hukum positif yang dianut Indonesia merupakan adopsi dari
konsep hukum Barat Modern yang telah mengalami perubahan dari masa ke masa
tersebut.
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2. Subjek Hukum
Subjek hukum ( mahkum „alaih ) dalam hukum Islam adalah mukallaf
yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum
( ahliyah al-ada‟ ). Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek
hukum dalam hukum positif dengan adanya pengecualian atau perihal cacat
hukum yaitu karena paksaan ( dwang, dures ), kekhilafan ( bedrog, fraud ), dan
penipuan ( dwaling, mistake ).
Dalam hukum positif, terdapat subjek hukum selain orang yaitu badan
hukum. Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum,
seperti adanya Baitul Mal.
3. Wilayah Hukum ( objek yang diatur oleh hukum )
Hukum positif merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakatnya. Sedangkan hukum Islam mengatur perbuatanperbuatan mukallaf ( sebagai subjek hukum ). Hukum Islam mengatur semua
perbuatan mukallaf baik dalam hubungnannya dengan Tuhan ( Allah ), manusia
dan lingkungan sekitarnya atau semua makhluk Tuhan, sedangkan hukum positif
hanya mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya di masyarakat. Bahkan
dalam diskursus ilmu hukumn dan teori hukum terdapat pembedaan norma agama,
kesusilaan, sopan santu dan norma hukum. Adapun dalam hukum Islam tidak
terdapat pemisahan, karena hukum Islam mengatur kehidupan manusia dalam
segala aspeknya, bahkan hukum Islam tidak memisahkan antara masalah hukum
dan moralitas.
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4. Daya Paksa
Peraturan hukum positif berisi perintah dan larangan yang bersifat
mengikat dan memaksa, sehingga sanksi terhadap pelanggarannya dinyatakan
dengan tegas. Sedangkan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan,
melainkan berisi taklif, takhyir (pilihan) dan penetapan. Adapun sanksi tidak
dinyatakan dengan tegas, bahkan dalam beberapa hal hanya diberikan sanksi
eskatologis.
Hakikat hukum, sebagai perintah. Dalam hal ini hukum Islam dan hukum
positif berbeda yaitu bahwa hukum Islam merupakan titah Allah yang berisi taklif,
tahyir (pilihan) dan penetapan. Sedangkan hakikat hukum positif adalahg suatu
perintah dengan disertai sanksi. Hukum sebagai penilaian. Dalam hal ini terdapat
persamaan antara hukum Islam dan hukum positif, bahwa hukum merupakan
penilaian. Dalam hukum terdapat kategori perbuatan manusia menjadi wajib harus
dikerjakan, haram harus ditinggalkan

dan sebagainya, yang berarti terdapat

penilaian perbuatan baik dan buruk menurut hukum.
Hakikat hukum, sebagai hubungan. Hakikat hukum sebagai hubungan ini
merupakan hasil telaah terhadap apa yang diatur dalam hukum atau dalam
diskursus hukum disebut hukum subjektif. Dalam hukum Islam terdapat hukum
wadl‟I yang berupa sebab, syarat dan man‟i yang juga menunjukkan kepada
makna hubungan. Misalnya Sebab adalah sesuatu yang lahir dan jelas batasanbatasannya, Syar‟i dijadikan sebagai tanda bagi wujudnya hukum, yang berarti
Sebab merupakan penyebab lahirnya hukum. Oleh karena itu hukum wadl‟i dalam
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konsep hukum Islam mempunyai persamaan dengan hakikat hukum sebagai
hubungan dalam konsep hukum positif.
Sumber hukum positif dibagi menjadi sumber hukum material dan formal.
Sumber hukum material merupakan materi-materi hukum berupa perilaku dan
realitas yang ada di masyarakat, termasuk hukum adat. Sedangkan sumber hukum
formil adalah undang-undang, kebiasaan, Yurisprudensi, traktat dan doktrin.
Sedangkan Hukum islam juga mempunyai sumber hukum material, namun
perbedaan dengan hukum positif. Yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari
wahyu,sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam
masyarakat. Adapun Urf sebagai kebiasaan yang dapat disebut juga perilaku
masyarakat, masih harus dipilah menjadi „urf shahih ( yang sesuai dengan nash
atau sumber hukum tekstual ) dan „urf bathil ( yang tidak sesuai dengan nash ),
sehingga yang dapat dijadikan sumber hukum hanyalah „urf shahih.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun
uraiankan, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:
1. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran
dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau
orang lain. Karena perbuatan pemalsuan Identitas merupakan ancaman bagi
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Hukum Islam mengatakan
pemalsuan itu adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap
sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah
hukum Islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah
memberikan kesaksian atau keterangan pelsu.
Sanksi atau hukuman bagi

seseorang yang memalsukan identitas atau

bertindak dusta (kebohongan) menurut hukum Islam yaitu, dikatagorikan
kedalam jarimah ta‟zir mengingat tindak pidana pemalsuan identitas, baik jenis
maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam Nash syara‟ secara jelas,
namun diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.
Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta‟zir, maka hukuman yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana pemalsuan Identitas ini adalah hukuman jilid dan
hukuman pengasingan.
2. Masalah tindak pidana pemalsuan identitas/surat termasuk ke dalam kejahatan
pemalsuan yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP. Pemalsuan dan
70
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sanksinya dalam sistem hukum Indonesia (positif) diatur dalam pasal 263
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ayat (1) dan (2), pasal 378
KUHP, dan pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 263 KUHP Ayat (1) “Barang siapa yang membuat surat palsu atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tarsebut seolah-olah isinya benar dan tidak
palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam tahun”
Ayat (2)”Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa
dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan
seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat
menimbulkan beragam”.
Pasal 378 KUHP: ”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkayan kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
diancam karna penipuan dengan pidana penjara palin lama
empat tahun”.
Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
3. Hukum Nikah Sirri Menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 dan Hukum Islam.
Perkawinan sirri menurut hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini
merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiaptiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut
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hukum Islam perkawinan sirri adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinannya. Perkawinan sirri sudah menterlibat statusnya anak yaitu
terhadap masa depan anak tidak jelas dibandingkan dengan masa depan dari
perkawinan resmi, karena ada beban social dan psikologis yang ditanggungnya.
Anak akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, bila
dalam pendidikan dan pekerjaan itu mensya

ratkan akta pernikahan orang

tuanya.
B. Saran
Bardasarkan hasil penelitian maka peneliti menyrankan bahwa:
1. Dalam praktek pemalsuan identitas anak dari hasil nikah sirri menjadi
perhatian bagi pemerintah karna bersangkutan dengan pembuatan akta
kelahiran seorang anak tersebut.
2. Maka dari itu perlu sosialisasi hukum dari pihak pemerentah kepada
masyarakat untuk tidak malaksanakan perkawinan dibawah tangan (nikah
sirri) karna dampaknya sangatlah merugi kan dari kedua pihak mempelai,
seperti tidak dicatat di KUA.
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