


 
ABSTRAK 

 
 Masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu 
kenyataan social, dan merupakan factor yang dominant dalam mengahdapi dan 
menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang menjadi obyek dan subyek pelayanan 
dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Setiap 
anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan mental, fisik, social dari orang tunya, 
anggota masyarakat dan negara. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat 
deskriptif-komparatif. Pengumpulan data melalui dokumen yang berupa sumber bahan primer 
dan bahan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah 
pendekatan yuridis, normative. Dalam menganalisa data-data yang ada, menggunakan metode 
deduktif komparatif. 
 
 Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW) terdapat kesamaan. Dilihat dari 
aspek definisinya baik dalam Hukum Islam maupun BW adalah sama. Dari segi nasab, anak 
diluar nikah pada dasarnya kedua hukum tersebut disandarkan ke ibu, karena ibu yang 
melahirkan. Dan dari aspek perlindungan, kedua Hukum memiliki hak untuk diasuh, 
dipelihara, dilindungi semenjak ia belum atau sesudah lahir sampai dewasa. Pengakuan anak 
tidak sah (di luar nikah) ditentukan minimal 6 bulan. Sedang perbedaannya yaitu dalam 
hokum Islam anak di luar nikah tidak dapat disahkan, sedang dalam BW dapat disahkan. Dari 
segi perlindungan Hukum Islam, ayah tidak berhak memberi perlindungan terhadap anak di 
luar nikah, karena Islam memandang pemberian hak perlindungan anak di luar nikah hanya 
sebagai hibah, sedangkan BW anak diluar nikah mendapatkan semua hak perlindungannya 
sebagaimana hak anak sah. 
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