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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan 

anak luar kawin. Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, sebab apabila tidak 

ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum dengan ayah dan keluarga 

ayahnya, pengesahan membawa dampak luar kawin berstatus hukum sebagai 

anak sah. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah 

dijelaskan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). 

Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) 

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) 

di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu 

hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat juga melahirkan 

seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya 

secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus 

dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata 

disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan 

di hadapan Kantor Catatan Sipil. 

Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan 

tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya 

dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di atas, yaitu antara suami dan istri 

dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan 

perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan 

pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya 

serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang 

meninggal dunia. 

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai sejak ia dilahirkan 

dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sedangkan peristiwa kelahiran 

sampai dengan  kematian seseorang. Akan membawa akibat-akibat hukum yang 

sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri. Berdasarkan itu, maka 

sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh pengakuan supaya 

mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan 

peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan dan 
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memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas sehingga tercipta kepastian 

hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu memerlukan pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya peraturan mengenai kelahiran. 

Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat 

terjadinya peristiwa kelahiran.
1
 

Jika dilihat dari problematika yang terjadi mengenai adanya anak luar 

kawin di sini, maka nampak jelas bahwa antara anak luar kawin tidak 

mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dengan demikian hal tersebut 

mengakibatkan status anak luar kawin tidak mendapatkan jaminan pembiayaan 

pendidikan, tidak mendapatkan harta warisan, disamping itu juga jika dipandang 

dimata masyarakat anak luar kawin tersebut terlihat tidak baik dan tidak seperti 

halnya dengan anak sah. 

Supaya ada hubungan perdata antara ayah, ibu dengan anak  luar kawin itu, 

maka seharusnya anak itu diakui sah menurut hukum oleh ayahnya. Dengan 

demikian hubungan perdata diperoleh anak luar kawin tidak timbul dengan 

sendirinya karena kelahiranya, akan tetapi karena adanya pengakuan dan 

pengesahan dari ayah dan ibunya atau ibu biologisnya. 

Pengakuan dan pengesahan sangatlah penting artinya karena dengan 

pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status sebagai anak  luar kawin 

yang diakui. Begitu memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui 

                                                      
1
 UU RI No 23 thn 2006, Tentang Administrasi Kependudukan. 
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maka dapat menimbulkan akibat bagi orang yang diakui atau anak luar kawin 

yang diakui tersebut. Sebab akibat lengkap dari pengakuan dan pengesahan anak 

luar kawin adalah : 

1. Anak luar kawin yang diakui dapat menggunakan nama keluarganya. 

2. Anak tersebut berhak mewaris dari ayah atau ibu yang mengakuinya. 

Dalam keadaan tertentu pengakuan itu tidak menimbulkan akibat yang 

lengkap. Hal ini tergantung pada saat kapan pengakuan  dan pengesahan itu 

dilakukan. Jika pengakuan dan pengesahan dilakukan diluar perkawinan maka 

pengakuan dan pengesahan itu menimbulkan akibat yang lengkap, akan tetapi 

jika pengakuan dan pengesahan dilakukan sepanjang perkawinan antara ayah dan 

ibu yang mengakui dengan orang lain, maka anak luar kawin yang diakui itu 

hanya berhak menggunakan nama ayahnya saja tanpa berhak mewaris dari orang 

tua yang mengakuinya itu. Akibat adanya pengakuan dan pengesahan dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul bagi anak luar kawin yang diakui 

adalah sebagai berikut : 

1. Hak mewaris dari orang tua yang mengakui, hak mewaris ini namanya hak 

mewaris aktif. 

2. Hak untuk memperoleh nafkah hidup dari orang tua yang mengakui 

3. Berhak menggunakan nama keluarganya 

4. Jika anak luar kawin yang diakui telah dewasa, ia berkewajiban merawat 

orang tua yang mengakui menurut kemampuanya. 
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Sedangkan hak dan kewajiban orang tua yang mengakui adalah sebagai berikut : 

1. Berhak menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui. 

2. Berhak memberi ijin kawin bagi anak luar kawin yang diakui 

3. Berhak menjadi ahli waris dari anak yang diakui, adapun hak waris ini 

namanya hak waris pasif. 

4. Berkewajiban memberikan nafkah hidup kepada anak luar kawin yang diakui. 

Bila memperhatikan akibat pengakuan dan pengesahan tersebut maka 

jelaslah bahwa pengakuan dan pengesahan itu sangatlah penting. Lebih-lebih 

dalam kaitanya dengan hak mewaris, karena pentingnya pengakuan dan 

pengesahan itu, maka pengakuan dan pengesahan itu harus dilakukan secara 

otentik, artinya adalah bahwa pengakuan dan pengesahan harus dilakukan dalam 

suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2
 Pejabat yang dimaksut 

adalah pegawai catatan sipil dan notaris. Selain itu pengakuan dan pengesahan 

dapat juga dilakukan dengan mencantumkan dalam akta kelahiran si anak atau 

pada waktu perkawinan berlangsung apabila kedua orang tuanya menikah satu 

sama lain. 

Demikian juga halnya yang terjadi  didaerah  kabupaten karanganyar 

sampai saat ini dapat terjadi hal tersebut, dan masih banyak ditemukan adanya 

anak yang lahir diluar perkawinan. Sehingga sangatlah diperlukan adanya 

ketentuan yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin tersebut. 

                                                      
2
 Prawiro, Hamidjojo  dan  Asis, safioedin, 1986,  Hukum Orang dan Keluarga. Alumni, Bandung. Hal. 
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Terkadang masih ada orang tua yang tidak mau tahu mengenai pengakuan dan 

pengesahan anak kandungan sendiri yang lahir diluar perkawinan, padahal suatu 

pengakuan dan pengesahan akan berpengaruh terhadap kedudukan si anak luar 

kawin tersebut. Selain itu bisa juga ditemukan adanya anak luar kawin yang 

dalam akta kelahiranya diatas namakan anak dari kakek dan neneknya. Padahal 

hal tersebut tentunya akan membawa dampak negatif atau merugikan diri si anak 

luar kawin itu sendiri dalam menjalani kehidupanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya pengakuan 

dan pengesahan anak luar kawin merupakan hal yang penting sebab adanya 

pengakuan dan pengesahan menimbulkan beberapa akibat seperti yang telah  

diuraikan di atas, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari 

dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan dan 

pengesahan anak luar kawin. Maka penulis menuangkanya dalam penulisan 

hukum yang berjudul “ PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR 

KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA”  

B. Rumusan Masalah 

Didalam suatu penelitian, pada dasarnya membutuhkan perumusan 

masalah untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. 

Alangkah baiknya apabila penulis memberikan definisi tentang masalah itu 

sendiri. 
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Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan 

dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dengan suatu 

yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar 

kawin di Daerah Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul setelah dilakukan pengakuan dan 

pengesahan terhadap anak luar kawin di Daerah Kabupaten Karanganyar. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui upaya – upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan 

latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara proses pelaksanaan pengakuan dan pengesahan 

terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya di Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul setelah dilakukanya pengakuan 

dan pengesahan  terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya di Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan  pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan 

Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin. 

3. Bagi Penulis 

Dengan adanya penulisan skripsi ini semoga dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan dibidang hukum perdata mengenai masalah  tentang 

Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin. 

E. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu 

permasalahan  yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang 

dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
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mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam 

penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan 

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.
 3

 

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan 

pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau 

kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang 

terjadi yang sebenarnya. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran tentang 

keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.
4
 Dan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala 

lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau 

baru dalam rangka menyususn teori baru. Alasan menggunakan penelitian 

deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang 

                                                      
3
 Dimyati, Khusdzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, Metode penelitian Hukum, FH UMS, hlm 3. 

4
 Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Jakarta : UI Press, hlm 12. 



10 

 

berhubungan dengan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar kawin Setelah 

Berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 diPengadilan Negeri. 

3. Sumber data 

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka telah diadakan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang 

undangan, literature, dan tulisan-tulisan yang ada hubunganya dengan 

permasalahan yang dibahas. Bahan Penelitian Pustaka Terdiri Dari : 

1. Bahan Hukum primer , yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu : 

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 

d. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan 

e. Yurisprudensi 

2. Bahan hukum sekunder 

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan 

dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel 

ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubunganya dengan 

pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.  
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang member petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu : 

a. Kamus hukum 

b. Kamus bahasa Indonesia 

b.  Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke obyek yang diteliti untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

1) Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi 

penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. 

2) Responden 

a) Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

b) Ketua dan Staf  Lembaga Catatan Sipil 

c) Pemohon Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin : 

4.  Pengumpulkan data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode antara 

lain, yaitu : 
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a. Studi Kepustakaan  

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara 

menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek 

penelitian adalah dengan cara : 

1)   Observasi  

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan 

untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau 

sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan 

mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan 

sosial dan salah satu aspek.
5
 

2)   Interview (wawancara)  

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi 

dan komunikasi.6 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau 

keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan 

dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung 

                                                      
5
 Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 12. 

6
 Kenny Hanitijo Soemitro, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 57. 
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jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan 

wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan Staf 

Lembaga Catatan Sipil Karanganyar. 

5. Analisis Data 

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data tersebut diolah 

dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksudnya analisa data berdasarkan 

apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan 

maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, 

dilihat kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam 

bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis membagikan sistimatika penulisan dalam 

4(empat) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab 

per bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk 

memberi gambaran secara garis besarnya mengenai penyusunan penulisan 

hukum, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin 

1. Pengertian  Anak Luar Kawin 

2. Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin 

3. Alasan dan Tujuan Pengakuan Anak Luar Kawin 

4. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin 

B. Tinjauan Tentang Pengesahan Anak Luar Kawin 

1. Pengertian Pengesahan Anak Luar Kawin 

2. Alasan dan  Tujuan Pengesahan Anak Luar Kawin 

3. Hal-hal Yang Perlu dilakukan Sebagai Pengakuan Ayah 

Terhadap Ibu dan Anaknya 

4. Akibat Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Dalam 

Prakteknya di Daerah Kabupaten Karanganyar 
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B. Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Dilakukan Pengakuan dan 

Pengesahan Terhadap Anak Luar Kawin Oleh Orang Tua Dalam 

Prakteknya di Daerah Kabupaten Karanganyar 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




