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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Status anak dalam hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam, yaitu anak yang sah dan anak luar kawin. Status hukum anak di 

luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) dan dalam 

sistem hukum Islam termasuk di dalam UU Perkawinan Pasal 43 ayat 

(1), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau 

keluarga ibunya. Di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh 

karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan/hak apapun 

dengan ayah biologisnya karena secara hukum baik hukum agama 

maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) 

dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dapat disimpulkan 

bahwa, positivisasi hukum Indonesia yang mengatur bahwa anak di luar 

perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya memang 

diadopsi dari norma hukum Islam. Dan adanya hubungan nasab anak 

yang di luar nikah terhadap ibu dan saudara ibunya saja sebagaimana 

yang telah dijelaskan dan diperintahkan dalam firman Allah dan hadist 

Nabi. 



82 

 

 

2. Dari uraian di atas, bahwa dalam kasus yang terjadi di Sukoharjo, baik 

Mul maupun pegawai Kesra dapat dijatuhi hukuman jika dari akta 

kelahiran yang dibuat dipergunakan untuk suatu keperluan yang dengan 

kejadian tersebut dapat mendatangkan kerugian di kemudian hari. 

Sebab hukum positif kita dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

telah mengatur demikian. Baik orang yang memberikan keterangan 

palsu ke dalam suatu akta maupun orang yang mempergunakan akta 

tersebut seolah-olah keterangan dalam akta tersebut benar maka 

keduanya diancam hukuman dan dijerat berdasarkan pasal 266 KUHP. 

Dalam kasus di atas, Kesra yang termasuk pegawai negeri sipil dapat 

dijatuhi hukuman sebab ikut membantu warga yang ingin membuat akta 

kelahiran anaknya yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 88 

ayat (1) UU Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2014, PNS dapat 

diberhentikan sementara salah satunya apabila ditahan karena menjadi 

tersangka tindak pidana. Jika proses hukum berlanjut dan PNS tersebut 

mendapatkan pidana penjara maka yang bersangkutan dapat 

diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) 

huruf d UU ASN.  

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Status nasab anak sah disebabkan oleh hubungan kepada kedua orang 

tuanya melalui perkawinan yang sah. Jika tidak, maka ibu dan saudara 
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ibu yang bertanggung jawab terhadap anak yang terlahir di luar nikah. 

Dan adanya ketentuan ini sebenarnya untuk melindungi nasab itu 

sendiri dan kedudukan perempuan agar peristiwa dan perbuatan yang 

keji seperti zina dapat dicegah bahkan ditinggalkan. Namun yang 

terpenting dari itu semua adalah menjaga nasab adalah yang utama. 

Sehingga alangkah baiknya membangun dan membina sebuah keluarga 

di atas perkawinan yang sah demi melindungi nasab dan demi 

melaksanakan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.  

2. Dalam kasus sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan 

sebelumnya, pihak-pihak saling membantu dalam pembuatan akta 

tersebut dan yang tercantum namanya secara formil di hadapan hukum 

pun bersedia untuk mempertanggungjawabkan di kemudian hari dan 

bertanggung jawab terhadap nama-nama yang menjadi tanggungannya. 

Hanya saja jika nanti data tersebut menimbulkan konflik dan kerugian 

di kemudian hari menyangkut masa depan si anak di luar nikah, data 

dalam akta dan KK itulah yang mesti dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Sehingga perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai 

peran penting atau urgensi dari akta itu sendiri terutama akta kelahiran 

karena menyangkut hak-hak konstitusional seorang individu di 

kemudian hari. 


