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ABSTRAK 

 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan anak, didalam 

Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya di 

Pasal 42 dan Pasal 43. Didalam Pasal 42, yang disebut anak sah yaitu anak yang 

dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar 

kawin yang disebutkan pada Pasal 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya saja, meskipun demikian seorang anak luar kawin 

dapat menjadi anak sah jika ada sebuah pengakuan dari seorang laki – laki  yang 

mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan disejutui oleh ibu anak 

tersebut Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010, seorang anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan 

perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang 

diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. 

Kata Kunci: Anak Sah, Anak Luar Kawin, Pengakuan  

ABSTRACT 

 

As what it is said on Act No. 1 of 1974 about Marriage is not set out clear 

regarding the position of the child thoroughly, in the Act No. 1 of 1974 about 

Marriage, the position of the child were only stated on Article 42 and Article 43. 

Article 42, legitimate child is the one who was born in or as result of legitimate 

marriage, whilst Article 43 clause 1, illegitimate child only have civil relations 

with the mother and the mother’s family, nevertheless illegitimate child can be 

legitimate child if there is some acknowledgement of a man who wanted to 

acknowledge that child is his child and approved by the mother of that child, 

However after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, a child 

who was born from the outside of marriage also has civil relations with the father 

or his family if there is no acknowledgement, it can be proved based on science 

and technology and/or any other evidence which aligned with the applicable norms 

in the surrounding community. 

Keywords: Legitimate Child, Illegitimate Child, Acknowledgement 
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai 

dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, 

dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu 

anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah 

anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak 

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan 

biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.
1
 Anak tidak sah adalah anak 

yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan 

seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari 

kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu 

tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat 

zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa 

ayahnya.
2
 

Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-

masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang 

tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah 

dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling 

                                                             
1
 YLBHI Apik, Jakarta, dalam: http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm, diakses tanggal 2/6/2014, 

pukul 20:46  WIB  
2
 Endang Sumiarni dan Chandera halim,2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum 

Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.4. 

http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm
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mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak 

keperdataan lainnya.
3
 

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan 

yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak 

tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum 

baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah 

dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak 

memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh 

seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian 

nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.
4
 

Dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai 

hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan 

anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya saja. anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan 

ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, 

sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan 

maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan 

mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting 

sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan 

langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang 

                                                             
3
 Rio Satria, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan 

Indonesia, dalam: 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.p

df. Diunduh pada tanggal 3/6/2014, jam 19:39 WIB 
4
 Rio Satria, Op.Cit 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf
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diakui tersebut, telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak 

tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal.
5
  

Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka 

demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, 

kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya. Maka melalui pengakuan dan 

pengesahan anak ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.
6
  

Permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan undang-

undang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU - VIII/2010 ? 

Tujuan penilitian ini untuk mengetahui pengakuan anak luar kawin menjadi 

anak sah berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU - VIII/2010. 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini (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 anak 

luar kawin menjadi anak sah. (3) Bagi Penulis, Dengan adanya penulisan skripsi 

ini semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengakuan anak 

luar kawin menjadi anak sah. 

                                                             
5
Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang,1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di 

Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 42. 
6
 Victor M.Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, Op.Cit, hal : 43. 
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Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum 

normatif, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, 

sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.
7
 Sehingga dapat diketahui 

legalitas atau hubungan hukum dari pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk 

penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta 

aktual dengan sifat populasi tertentu.
8
 Penelitian ini bermaksud untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Penelitian ini meneliti data yang seteliti mungkin tentang pengakuan anak luar 

kawin menjadi anak sah. 

Sumber data dalam penelitian normatif mempunyai metode tersendiri, 

penelitan normatif hanya mengenal data sekunder saja
9
, sumber data normatif 

dibagi menjadi 2 yaitu: pertama, Data Sekunder menggunakan bahan buku yang 

meliputi: (1) Bahan Hukum Primer meliputi: (a) KUHPerdata, (b) Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (c) Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU VIII/2010, (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 

diperoleh dari buku – buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tinjauan yuridis tentang 

pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah, (3) Bahan Hukum tersier yaitu 

                                                             
7
 Hilman Hadikusuma, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung 

: Mandar Maju, Hal 60 
8
 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia. Hal 57 

9
Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :  Raja Grafindo Persada. Hal 30-

31 
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Kamus Hukum. Kedua, Data Primer meliputi data yang berupa sejumlah 

keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari Hakim atau pejabat 

terkait yang mengetahui tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah di 

Pengadilan Negeri Surakarta.  

Metode pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data yang dimaksud 

di atas digunakan teknik sebagai berikut: (a) Studi Kepustakaan yaitu metode 

yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan 

cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum 

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

(b) Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara: (1) 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 kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang 

relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.
10

 (2) 

Wawancara  (Interview)  adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan  cara 

bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan 

komunikasi.
11

 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan 

terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh 

data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.   

                                                             
10

 Ibid 
11

Ronny Hanitijo Soemitro,1998, Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri, Semarang: Ghalia 

Indonesia, hal.57 
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Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah 

diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh atau metode analisis. Di dalam 

penelitian ini literatur yang ada hubunganya dengan pengakuan anak luar kawin 

menjadi anak sah dipadukan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU 

VIII/2010 serta pendapat responden yang dapat dipertanggung jawabkan seperti 

seorang sarjana hukum dan dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahanannya 

dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Anak Luar Kawin dan Anak Sah 

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri diluar 

suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan pasal 43: “Anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya” sehingga seorang anak luar kawin hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dalam Undang-undang 

Perkawinan ini tidak mengatur lebih lanjut tentang Anak luar kawin. Putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstutusi Pasal 43 ayat (1) 

harus dibaca :  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, seorang anak luar kawin 

tidak hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, melainkan 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya juga selama dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan demikian, anak luar kawin dapat menjadi anak sah dengan cara 

seorang laki-laki sebagai ayahnya melakukan pengakuan atau pengesahan anak 

luar kawin menjadi anak sah yang dapat menjadikan anak luar kawin tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan seorang anak sah.  

Pengakuan Anak  

Pengakuan anak bisa terjadi apabila ada seorang ibu yang melahirkan anak 

luar kawin dan seorang ayah yang mau mengakui anak luar kawin tersebut 

memang anaknya dengan persetujuan ibunya tersebut, dengan catatan apabila 

ibunya tidak mengakui bahwa ayah tersebut merupakan ayah dari anaknya maka 

tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin tersebut. 

Menurut  Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi 

kependudukan, menyatakan ”Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua 

pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat 

pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. 

Dengan demikian seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak 

sah apabila sudah terjadinya pengakuan seorang ayah terhadap anak luar kawin 

dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instasi pelaksana paling lambat 

30 hari, instansi yang dimaksud pada pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil 

setempat. 
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Data Putusan dari Pengadilan Negeri 

Hakim dalam mempertimbangankan Permohonan Pengakuan Anak Nomor: 

443/Pdt.P/2013/PN.Ska. dikarenakan anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan 

kedua orang tuanya yang terbentur restu, dengan demikian orang tua si anak 

melakukan hubungan diluar perkawinan yang mengakibatkan lahirnya anak 

tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan tetapi orang tua tidak kunjung 

melakukan perkawinan yang sah, hal tersebut mengakibatkan status anak menjadi 

anak luar kawin sesuai dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dengan demikian tanggung jawab sang 

ayah menjadi hilang serta hak anak kepada ayahnya juga menjadi hilang. Untuk 

mendapatkan status yang sah terhadap anak tersebut perlu adanya perkawinan 

yang sah antara orang tuanya serta perlu adanya pengesahan yang harus dilakukan 

oleh sang ayah terhadap anaknya dimuka Pengadilan. 

Permohonan Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. diatas, Anak dari pemohon 

lahir dikarenakan hubungan yang terjadi diluar perkawinan yang sah menurut 

agama dan hukum positif Indonesia dikarenakan orang tua dari pihak pemohon 

tidak mengizinkan perkawinan berlangsung, namun para pemohon tetap menjalani 

hidup bersama sehingga si wanita melahirkan seorang anak. Dengan demikian, 

anak yang lahir tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban kepada sang ayah 

sesuai hukum yang berlaku. Setelah orang tua dari pemohon meninggal, para 

pemohon menikah menurut agama dan hukum yang berlaku untuk mengajukan 

permohonan pengakuan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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Dari Penetapan tersebut yang dikabulkan oleh majelis hakim pada 

permohonan penetapan Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. Diketahui mengenai 

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan pengakuan anak Para 

Pemohon yaitu Untung Susanto dengan Nanik Sunarni untuk menetapkan anaknya 

yang bernama Agus Susanto yang sebelumnya anak luar kawin menjadi anak sah. 

Para Pemohon telah mengajukan Pengakuan dan Pengesahan anak ke Kantor 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta namun ditolak oleh karena tidak 

memenuhi Pasal 50 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan.(1) Fakta hukum yang dapat dari berbagai alat bukti, Dalam hal 

memutuskan hakim telah melihat terpenuhinya syarat mengajukan permohonan 

pengakuan anak. Para pemohon telah membuktikan dalil – dalilnya melalui 

beberapa alat bukti yang dikumpulkan hakim, maka hakim memutuskan untuk 

memberikan penetapan bahwa Anak yang bernama Agus Susanto tersebut 

merupakan anak sah dari Para Pemohon menurut hukum. (2) Identifikasi alasan 

atau sebab mengajukan Permohonan Pengakuan Anak, Para Pemohon 

mengajukan Permohonan Pengakuan Anak dikarenakan Para Pemohon telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2010 di Surakarta, tetapi jauh 

sebelum perkawinan itu sah Pemohon II terlebih dahulu melahirkan Anak yang 

bernama Agus Susanto yang mengakibatkan anak tersebut disebut anak luar 

kawin. Para Pemohon bermaksud agar anaknya tersebut menjadi anak sah yang 

mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya dan supaya anak tersebut 

mendapatkan hak-hak selayaknya anak sah sesuai hukum yang berlaku, serta 

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapaknya (Pasal 280 KUHPer).   
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Hal lain yang mengakibatkan Para Pemohon baru mengajukan Pengakuan 

Anak pada tanggal 23 Oktober 2013 adalah terhalang restu orang tua dari 

Pemohon I yang mengakibatkan meraka baru melangsungkan Perkawinan pada 

tahun 2010 dan pada 2013 Para Pemohon mengajukan permohonan Pengakuan 

Anak di Pengadilan Negeri Surakarta dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan 

Negeri Surakarta mengenai pengakuan anak. Pengakuan anak tersebut membuat 

sang anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama halnya dengan seorang anak 

sah terhadap ayah atau bapak yang mengakuinya. 

Data Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 

Dalam perkara atau permohonan Uji Materiil, dapat dilihat bahwa Pemohon 

I dan Termohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama 

yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana 

diajarkan oleh Islam. Pemohon merasa norma agama diredusir oleh norma hukum 

sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi 

tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka 

hukum menjadi tidak sah. 

Permasalahan timbul dikarenakan ayah yang dituntut untuk mengakui anak 

pemohon tersebut telah meninggal dunia, dan Pemohon I berinisiatif untuk 

melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan hak 

anaknya tersebut, dikarena pemohon merasa kepentingannya dirugikan atas Pasal 

43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak luar 

kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Menurut pemohon Pasal tersebut sangat merugikan kepentingan anaknya dan 
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pemohon bersedia untuk membuktikan bahwa memang Termohon adalah ayah 

biologis anaknya dengan cara tes DNA.  

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Uji Material UU 

No.1 Tahun 1974 No.46/PUU-VIII/2010. Pada Permohonan yang diajukan Para 

Pemohon hanya sebagaian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim salah satunya 

adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, 

sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Pemohon I yang 

memperjuangkan anaknya sekaligus sebagai Pemohon II yaitu Muhammad Iqbal 

Ramadhan yang menurut  Pemohon I adalah anak biologis dari Drs.Moerdiono 

dikarenakan Pemohon II tersebut tidak diakui atau dianggap sebagai Anak luar 

kawin, berhubung Pemohon disini yang menuntut suatu pengakuan dari 

Drs.Moerdino sudah meninggal dunia untuk dapat membuktikan bahwa anak 
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tersebut memang anak dari Drs.moerdino perlu bukti yang sangat akurat maka 

dengan adanya Putusan MK, anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarganya saja, akan tetapi dapat mempunyai hubungan 

perdata dengan ayah jika dapat membuktikan bahwa ada hubungan darah antara 

anak dan ayahnya, bahkan jika terbukti adanya hubungan darah tersebut, maka 

anak luar kawin akan mempunyai hubungan perdata juga dengan keluarga 

ayahnya bila terbukti dengan adanya suatu tes DNA yang akurat untuk 

mengetahui anak kandung sang ayah atau tidak anak tersebut. 

Putusan MK mengenai anak luar kawin akan menuai polemik, apapun 

materi perdebatan tentang putusan MK tersebut, Komnas Perempuan meminta 

agar hakim-hakim peradilan menggunakan putusan MK dalam memutus perkara 

mengenai hak anak pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Komnas 

perempuan juga meminta pemerintah mensosialisasikan putusan MK lintas sektor 

karena membawa implikasi yang sangat luas.  Terkait putusan tersebut Majelis 

Ulama Indonesia merekomendasikan agar pemerintah memberikan kemudahan 

layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkan kepada 

laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
12

Apapun perdebatannya mengenai 

Putusan MK yang berkaitan dengan Pasal 43 ayat 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang didalam Pasal tersebut membahas mengenai anak luar kawin, 

dengan demikian anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum, 

termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 UU No.23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan secara tegas “Setiap anak berhak 

                                                             
12

 Syafran Sofyan, 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin, dalam: 

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-

luar-kawin/, diakses tanggal 13/03/2015, jam 19:00 WIB. 

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/
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untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri”. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin 

yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

saja. Anak luar kawin baru menjadi anak sah, jika adanya tindakan pengakuan 

dari laki-laki sebagai ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Menurut 

Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai 

hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. 

Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya telah meninggal dunia, seorang ibu 

yang akan membuktikan memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa 

sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang telah meninggal, tes 

DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang 

kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah 

meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kadung dari 

ayah yang sudah meninggal, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai 

hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.  

Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah 

adalah anak sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak 

luar kawin. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat 

sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya. Anak 
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luar kawin baru mempunyai hubungan hukum jika adanya tindakan pengakuan. 

Pasca Putusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai 

hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya yang diselaraskan dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. 

Pasca putusan MK mengenai Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, yang memuat kedudukan anak luar kawin membuat perdebatan yang 

melibatkan banyak kalangan, namun keadilan yang diambil majelis hakim 

konstitusi dalam hal ini didasarkan kepada keadilan rasional yang mana hubungan 

perdata antara bapak dan anak bukan hanya dapat diwujudkan melalui hubungan 

perkawinan namun juga melalui hubungan darah. Kita harus menghormati 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat declaratior constitutief yang artinya 

menegaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan 

UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang 

permasalahan kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin pun berhak mendapat 

perlindungan hukum, termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 

1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan secara tegas 

bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri”. 

 

Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis juga akan merumuskan beberapa 

saran, sebagai berikut: Pertama, Kepada Pemerintah diharapkan adanya 

pembaruan atau revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

berkaitan dengan anak luar kawin, guna memperjelas kedudukan hukum anak luar 
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kawin, dan penambahan Pasal yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin 

untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan.  

Kedua, Kepada aparat pemerintah yang terkait dapat lebih berhati-hati dalam 

memberi keterangan, status dari warga masyarakat yang meminta atau mohon 

keterangan, terutama pada anak yang lahir di luar kawin. Dan kepada warga 

masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengawasi anak-anak baik anak 

perempuan maupun anak laki-laki, khususnya dalam pergaulan yang mengarah 

kepada pergaulan bebas, hubungan badan yang kemungkinan dapat 

mengakibatkan kehamilan (melahirkan anak di luar kawin).  

Ketiga, Kepada Orang tua yang mempunyai anak luar kawin, baik halnya 

untuk segera mengurus pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah sehingga 

anak luar kawin yang sah tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang 

tuanya secara utuh tanpa ada batasan seperti halnya anak luar kawin yang belum 

mendapat pengakuan dari sang ayah. Pengakuan anak tersebut juga untuk 

kepentingan masa depan sang anak dalam hal melakukan segala perbuatan hukum. 
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