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ANALISIS KEDUDUKAN ANAK  YANG LAHIR DARI PERKAWINAN 

DI BAWAH TANGAN DALAM KEWARISAN 

 

ABSTRAK 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga sebagai 

salah satu unsur di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Hadirnya 

anak di dalam keluarga akan menimbulkan kewajiban bagi kedua orangtua untuk 

mendidik, melindungi dan memelihara sehingga kesejahteraan anak tersebut 

terjaga. Kesejahteraan ini tentunya menjadi hak yang mendasar bagi si anak. 

Selain itu anak juga berhak  sebagai penerus dan menjadi ahli waris atas  

kewarisan terhadap orangtuanya. Untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, 

Mahkamah Konstitusi dalamnya Putusan Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 menetapkan 

status anak luar kawin hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak luar 

kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga keadilan 

dan kepastian hukumnya mampu terwujud terlebih dalam kedudukan pewarisan. 

 

Kata kunci: perkawinan, anak, ahli waris. 

 

 

ABSTRACT 

Marriage is a bond that gives birth to a family as one element in the life of society 

and also state. Presence of children in the family will cause the obligation for 

both parents to educate, protect and maintain so that the welfare of the child is 

awake. This welfare must be a fundamental right for the child. In addition the 

child is also entitled as a successor and be the heir of the inheritance of his 

parents. To uphold the value of justice, the Constitutional Court in its Decision 

Number 46 / PUU-VIII / 2010 stipulates the status of the child outside the 

marriage of a judge. The Constitutional Court stipulates that an outsider has a 

civil relationship with his biological father, so that justice and legal certainty can 

be realized in the inheritance position. 

 

Keywords: marriage, children, heirs 

 

1. PENDAHULUAN 

 Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga 

sebagai salah satu unsur di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.
1
 Perkawinan adalah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam 

                                                             
1
 Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.   
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unsur perjanjian tersebut, bermakna untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari 

suatu perkawinan seta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan 

sebutan suci bermakna sebagai pernyataan dari segi keagamaannya dari suatu 

perkawinan.
2
 

Di dalam sebuah perkawinan tentunya akan mengharapakan kehadiran 

seorang anak untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Anak ini 

kelak akan menjadi generasi yang dapat berguna bagi orangtuanya. Di dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 kedudukan anak dibagi menjadi 2 yaitu 

anak sah dan anak tidak sah. Termuat dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. dan selanjutnya di dalam 

Pasal 43 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.
3
  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “ANALISIS 

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH 

TANGAN DALAM KEWARISAN ”. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Apa dasar hak 

mewarisi dari anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  terhadap orang 

tuanya? Kedua, Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah 

tangan  dalam kewarisan?  Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui 

dasar hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  terhadap 

harta orang tua nya. Kedua, mengetahui kedudukan anak yang lahir dari 

perkawinan di bawah tangan  dalam kewarisan. Manfaat penelitian ini adalah 

pertama, memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu 

sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai status anak di luar nikah 

melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, kemudian 

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

sejenisnya pada masa yang akan datang. Kedua, memberikan manfaat agar lebih 

                                                             
2
 Sayuti Thalib. 2009. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

Cet. Ke5, hal 47. 
3
 Lihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42-43. 
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mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan Hukum 

Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum 

Normatif merupakan suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian 

teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan peraturan perundang-

undangan yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan 

penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (libary research), 

yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menyelusuri 

dan mempelajari seteliti mungkin, secara sistematis dan menyeluruh tentang 

kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  dalam kewarisan. 

Data penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.
4
 Data hukum primer 

diperoleh dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/ PUU-VIII/ 2010. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan merupakan kegiatan 

mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau 

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan 

oleh peneliti.
5
 Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode 

normatif kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai 

suatu yang utuh.
6
 

 

 

 

                                                             
4
 I Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: 

Andi, hal. 35. 
5
 M. Syamsudin,2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 

101. 
6
 Soerdjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 213. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tanggan 

dalam Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan 

anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya, 

hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina 

secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. 

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya berdasarkan pada hukum 

islam saja, tanpa mengindahkan peraturan hukum nasional indonesia, ada 

beberapa pengertian nikah siri antara lain yang pertama adalah merupakan 

pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa wali dan saksi. 

Kedua, nikah siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, 

tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai. 

Ketiga, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua 

orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, hanya saja pernikahan ini tidak 

dicatatkan Negara, dalam hal ini adalah KUA.
7
 Pernikahan yang seperti ini yang 

dinyatakan sebagai nikah dibawah tangan atau nikah yang tidak tercatat. 

Walaupun nikah siri dianggap sah secara agama, yaitu adanya ijab dan qobul serta 

wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga 

harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, 

maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara 

hukum merupakan anak sah dari ayahnya. 

Anak yang lahir diluar nikah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang 

dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Pengertian ini 

menunjukan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama islam, maka 

perkawinan yang demikian “sah” dalam perspektif fiqih islam sepanjang 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah 

                                                             
7
Achmad Miftachul Alim, Januari 2015, Satus Anak Dari Pernikahan Siri. 

http://alimpolos.blogspot.co.id/2015/01/status-anak-dari-pernikahan-siri.html 
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dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik 

di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil 

nikah siri seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah 

secara formil. Untuk istilah “anak yang lahir diluar perkawinan”, maka istilah ini 

yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil 

perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak 

dicatat, jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang 

menganggap kasus anak dari Machica Mochtar dengan Moerdiono sebagai anak 

hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan “di luar perkawinan” 

karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, 

dan tidak memenuhi Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang dimaksud 

luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 

ayat 2. 

Oleh karena itu jika disebut “perkawinan” sudah pasti perkawinan itu 

sudah dilakukan minimal 8 sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut “luar perkawinan” 

sedangkan perzinaan tidak tersentuh dengan tren “perkawinan”. Anak yang lahir 

tanpa perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan 

wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Inklusif anak yang lahir atas pertemuan 

ovum dengan sperma dari pasangan suami istri yang menikah secara sah 

keberadaan anak melalui Bayi tabung, namun anak tersebut ketika dalam masa 

kandungan dititipkan kepada rahim selain ibunya yang sah. Anak yang lahir 

demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil. Pemahaman yang 

keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 terutama 

terhadap kalimat “anak yang dilahirkan diluar perkawinan” membawa kepada 

perdebatan panjang. Frasa “di luar perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan 

Frasa “tanpa perkawinan”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak 

yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan 

kepercayaanya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan 

anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang 

dilahirkan tanpa perkawinan orang tuannya atau anak yang dilahirkan dari 
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hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan 

merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak 

zina). “jadi putusan MK ini tidak bisa dihubungkan dengan perzinaan atau akibat 

dari perzinahan, kasus yang melatar belakangi purusan ini hanya berkaitan dengan 

“pencatatan perkawinan”. 

 Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam 

akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah 

dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan 

kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja dan tidak 

menyebut nama ayah dari si anak) hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a 

PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 

tentang administrasi kependudukan. 

Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak 

secara hukum juga berakibat anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  

tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian Mahkamah 

Konstitusi  melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang 

pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang 

lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tidak 

hanya kepada ibu dan keluarga ibu. 

3.2 Dasar Hukum Kewarisan bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan di 

Bawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 

Mahkamah Konsitusi merupakan pihak yang mengadili perkara konstitusi 

pada tingkat pertama dan terakhir, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C UUD 

1945. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara pengujian Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

di ajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machiaca binti H. Mochtar Ibrahim 

(beralamat di Banten) dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin H. Mochtar Ibrahim ( 

tinggal di Banten) sebagai pemohon. 
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 Pemohon 

mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut UU Perkawinan), yang menerangkan bawasanya pemohon merasa hak 

konstitusionalnya di rugikan dengan adanya pasal tersebut karena menimbulkan 

ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, 

khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang 

dihasilkan dari hasil perkawinan serta dalam ketentuan pasal tersebut telah 

menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan 

perlakuan yang bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan 

a quo  yang menyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan 

untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaanya tidak menghalangi adanya 

pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan 

program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama 

melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan, hal ini dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945. Amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum 

(declaratoir) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang 

berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Bertentangan dengan Undang 

Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-

laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya. 

Kemudian Mahkamah Konstitusi meniadakan hukum tersebut dan 

menciptakan hukum yang baru (constitutief), “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 dengan keluarga ayahnya”. 
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Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran yang didahului hubungan 

seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban 

secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, bapak dan ibu. 

Maka dari itu anak juga berhak mendapatkan warisan dari bapak kandungnya atau 

bapak biologisnya. 

Anak yang dilahirkan harus memiliki perlindungan hukum, mendapatkan 

perlindungan hukum, agar hak-haknya dapat terpenuhi, termasuk anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang keabsahannya masih dipersengketakan. Karena 

tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang 

ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuannya. 

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memutus tentang anak di luar 

nikah berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak 

mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak pernikahan yang sah 

lainnya, anak diluar nikah mendapatkan waris dan akan lebih baik apabila 

dilakukannya pengulangan perkawinan secara agama dan Negara. Ketentuan yang 

diuraikan diatas yang menjadi dasar untuk semua rakyat yang berlaku di 

indonesia, bahwa sangat pentingnya pernikahan yang dilakukan dan dicatatkan 

sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan Negara yang termuat di dalam 

peraturan Perundang-undangan. Dalam kasus ini perkawinan yang dilakukan 

pemohon yaitu Machica Mochtar dengan Moerdiyono telah sah di mata hukum 

dan akan lebih baiknya lagi dicatatkan dan di sah kan secara negara yaitu melalui 

administratif berupa pencatatan perkawinan. 

Dan akan lebih tenangnya jika suatu pernikahan dilakukan secara sah 

menurut agama dan secara negara yaitu melalui pencatatan perkawinan dan 

kepercayaan agama masing-masing, untuk itu dapat ditarik oleh penulis 

bahwasannya dasar hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  

adalah dilengkapinya syarat administrasi dan akan lebih baiknya dilakukan 

pengulangan perkawinan yang sesuai dengan hukum islam dan hukum negara, 

dengan hal tersebut, maka anak akan memperoleh kejelasan status dan akan tidak 

menguras waktu dengan diajukannya prmasalahan ini jika pernikahan yang 

dilakukan sesuai dengan mestinya. 
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Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki 

implikasi positif dan negatif. Positif ketika para pelaku nikah siri dan zina 

mendapatkan haknya untuk mewarisi dan anak yang dihasilkan dari nikah siri 

akan memiliki hak-hak yang seharusnya dimiliki pada anak lainnya yang 

pernikahan orang tuannya di catatkan, sisi buruknya atau sisi negatifnya hal ini 

akan atau dapat merusak tatanan hukum yang tidak lama dilaksanakan. Selain itu, 

implikasi positif dan negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah dampak 

positif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan 

bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunnya”
8
 

bertentangan dengan UUD 1945 dan 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”. 

 

4.  PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Pertama, pasca putusan Mahkamah konstitusi anak yang lahir dari 

perkawinan di bawah tangan  menjadi jelas kedudukannya dengan di reviewnya 

ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi 

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah menjadi “anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 

                                                             
8
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Hal.7. 
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ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya.” Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan  

akan menjadi sah jika telah dibuktikan dan adanya alat bukti yang konkrit.  

Kedua, Mahkamah Konstitusi memutus tentang anak di luar nikah berhak 

mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan 

waris yang sama besarnya dengan anak pernikahan yang sah lainnya, anak diluar 

nikah mendapatkan waris dan akan lebih baik apabila dilakukannya pengulangan 

perkawinan secara agama dan Negara.Ketentuan yang diuraikan diatas yang 

menjadi dasar untuk semua rakyat yang berlaku di indonesia, bahwa sangat 

pentingnya pernikahan yang dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan 

agama dan ketentuan Negara yang termuat di dalam peraturan Perundang-

undangan.  

4.2  Saran 

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitudi No. 46/PUU-

VIII/2010 seharusnya sudah jelas tentang status anak yang merupakan hasil anak 

yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sah secara agama. Pemerintah harus 

lebih mempertegas kembali mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan di 

bawah tangan  dan masalah kewarisan anak yang lahir dari perkawinan di bawah 

tangan  dengan diperbaharuinnya Undang-Undang tentang Kewarisan bagi anak 

yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Pemerintah harus mempertegas 

dengan peraturan Undang-Undang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan 

siri adalah bukan anak zina, karena anak tersebut bukan hasil dari anak perzinaan 

antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan, dan akan lebih 

baiknya jika di Negara kita tidak hanya mengenal pernikahan secara siri saja 

tetapi secara negara juga penting, maka dari itu Pemerintah harus meninjau lebih 

dalam dan mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah sesuai dengan 

agamannya dan kepercayaannya juga diharuskan untuk mencatatkan 

pernikahannya agar diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.  
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Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini saya persembahkan 
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