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MOTTO 

 

“Have more than you show, speak less than you know. 

(William Shakespeare, King Lear)” 

“Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses, perbedaannya adalah 

seberapa besar motivasi mampu mengalahkan hambatan.  

(Penulis).” 
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Abstrak 

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari  kelahirannya. 

Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. 

Permasalahan muncul terkait dengan akta kelahiran dari anak yang di luar nikah, 

dimana tidak mudah untuk melakukan pencatatan sipil terhadap anak hasil 

hubungan di luar nikah. Sehingga terkait dengan hal ini, banyak bermunculan 

pemalsuan akta kelahiran salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten 

Sukoharjo, dengan menitipkan anak di luar nikah ke dalam KK orang lain yang 

tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari terutama masalah waris tentang 

akibat hukum dari akta kelahiran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan empiris. Penulis mengambil lokasi di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penulisan 

ini yakni untuk mendeskripsikan tinjauan atau analisa anak di luar nikah yang 

hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan dan untuk menjelaskan akibat hukum bagi anak di luar nikah 

terkait pemalsuan akta kelahiran berdasarkan UU tentang Perkawinan dan UU No. 

23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  

 

Kata Kunci: anak, akta kelahiran, anak luar nikah, pemalsuan akta kelahiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanessaputri7@yahoo.com


viii 

 

AKIBAT HUKUM ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP AKTA 

KELAHIRAN PALSU 

(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo) 

 

Vanesa Putri 

C.100.130.103 

 

Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

vanessaputri7@yahoo.com 

 

Abstract  

The child has the right of a name as an identity since birth. This self identity 

should be poured in a deed of birth certificate. Problems arise related to the birth 

certificate of an illegitimate child, where it is not easy to carry out a civil 

registration of a child that resulted from an extramartial relationship. So related to 

this, many cases of birth certificate falsification, one of them is in the case that 

happened in Sukoharjo regency, which ways by putting in the name of that child 

into another person’s family card that will be a problem in the future, especially 

the inheritance about the legal co nsequences of the birth certificate. The type of 

this research used by the author is descriptive research. In this study, the author 

uses the empirical approach. The author takes the location at the Department of 

Population and Civil Registration of Sukoharjo District. The purpose of this 

research is to describe the review or analysis of illegitimate children whose only 

having a civil relationship with his or her mother under Article 43 (1) of the 

Statute of Marriage and to explain the legal consequences for illegitimate children 

related to the falsification of birth certificate under Act of Marriage and Act No. 

23 of 2006 about population administration. 

 

Keywords: child, birth certificate, illegitimate child, falsification of birth 

certificate 
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