
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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 2 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 lahir diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan 

hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan 

pendidikannya maupun warisan.
1
 Anak tidak sah yang sering disebut dengan “anak 

kampang, anak haram jadah, anak kowar, anak astra”, dan sebagainya 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-
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masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang 

tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis 

keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah 

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

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. Sehingga 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. 

Anak di luar kawin sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan 

sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidak adilan 

bagi seorang anak, di samping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua 

yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan 

psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.
4
 

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

diatur secara jelas mengenai kedudukan anak, didalam Undang-undang No.1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya diatur di Pasal 42 dan 

Pasal 43. Kedudukan anak sah diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi : “Anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah”. Sedangkan anak tidak sah diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi : (1) “Anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”. (2) “Kedudukan anak pada ayat (1) selanjutnya 

diatur dalam Peraturan Pemerintah”.  

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. 

Dengan demikian anak luar kawin secara hukum diperlukan suatu pengakuan 

untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan 

ayah sebagai orang tua.  

Dari uraian diatas Penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat 

sebagai karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENJADI ANAK SAH. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan yang akan dikaji penulis 

dalam penelitian ini adalah :  
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Bagaimana Pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan 

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

VIII/2010 ? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi penilitian ini 

adalah: 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. 

D. Manfaat penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan 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 anak luar kawin menjadi anak sah. 

3.  Bagi Penulis 
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Dengan adanya penulisan skripsi ini semoga dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah. 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan metode  adalah suatu tipe 

pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang 

umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, 

sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 
5 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:
 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan sebagai 

usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 

normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum.
6
 Sehingga dapat diketahui 

legalitas atau hubungan hukum dari pengakuan anak luar kawin menjadi 

anak sah. 

2. Jenis Penelitian 

                                                             
5
 Soejono Soekamto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres. Hal 10 

6
 Hilman Hadikusuma, 2013. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : 

Mandar Maju. Hal 60 



6 
 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu 

bentuk penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat 

fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.
7
 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena 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. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian normatif mempunyai metode tersendiri, penelitan 

normatif hanya mengenal data sekunder saja
8 

a. Data Sekunder   

Dengan 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 
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Kamus Hukum. 

b. Data  Primer 

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.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini 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 

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 
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terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif 

lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.
9
 

2) Wawancara  (Interview)  

Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi 

dengan  cara bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan  

merupakan proses interaksi dan komunikasi.
10

 Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-

orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data 

yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.   

5. Teknik Analisis Data 

Metode 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 

(orang yang di wawancarai) yang dapat dipertanggung jawabkan seperti 

seorang sarjana hukum dan dianalisis secara kualitatif dan dicari 

pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 
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F. Sistematika Penulisan  

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 4(empat) bab, 

masing-masing bab diuraikan dengan 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 adalah Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan Pengertian anak 

sah, Pengertian anak luar kawin, Hubungan anak sah dengan ibu dan ayahnya, 

Hubungan anak luar kawin dengan anak sah, Pengakuan anak luar kawin terhadap 

ayah yang mengakuinya. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan 

mengenai Pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah berdasarkan undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU VIII/2010.  

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 

 


