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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN
SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-

VIII/2010

OLEH:

RUT DIAN CHRISTIANI

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah,
berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan
ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 mampu memberikan upaya hukum yang jauh sebelumnya tidak diatur
secara jelas sehingga memberikan titik terang kepada anak luar kawin melalui
syarat apabila anak luar kawin dan ibunya ingin membuktikan adanya hubungan
darah dengan pria yang patut diduga sebagai bapak biologisnya sepanjang
menghilangkan hubungan keperdataan dengan menggunakan ilmu pengetahuan
dan teknologi berupa tes DNA. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk
menulis dengan tema tinjauan yuridis status anak luar kawin sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum terhadap anak luar
kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan
akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar kawin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan
wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan
data dan sistemasi data yang selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan status anak luar kawin sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berada di dalam Pasal 100 KHI
dan Pasal 43 Ayat (1), Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap anak luar
kawin berupa pengakuan dan pengesahan secara sukarela melalui penetapan
berdasarkan persetujuan kedua orang tua anak luar kawin. Sedangkan
perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar kawin yang sebelumnya
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hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat
dibuktikan sepanjang menghilangkan hubungan keperdataan dengan pria yang
diduga sebagai bapak biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berupa
tes DNA, upaya hukum yang dapat dilakukan dengan hasil tes DNA adalah
gugatan perdata berupa pengesahan anak. Akibat hukum yang timbul sesudah
proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin setelah melalui badan
peradilan, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa upaya administrasi
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan pendaftaran
penduduk dan Catatan sipil, dengan demikian menimbulkan akibat hukum antara
anak luar kawin dengan bapak biologisnya dalam wujud pemeliharaan, moral,
perwalian, menggunakan nama bapak biologis, dan pewarisan.

Kata kunci: Anak luar kawin, Pembuktian, Tes DNA.
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I. PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

 

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu 

mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan 

yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 

28B Ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebelum adanya pengaturan 

yang lebih khusus tentang Perkawinan, maka di Indonesia masih menggunakan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek 

(BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.  

 
Melalui amanat Presiden RI serta disahkan oleh DPR, UU yang mengatur tentang 

Perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab yang dibagi 

ke dalam 67 Pasal,1 sehingga pluralisme yang berhubungan dengan Perkawinan 

yang semula ada di dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat dijadikan 

satu dalam Undang- Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) 

                                                             
1 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 

62. 
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agar diakui oleh negara sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga 

yakni anak. 

 
Sebagai landasan hukum untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan 

yang disebut dengan perkawinan. Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1974 UU 

Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut UU 

Perkawinan yang tertuang melalui  Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang 

berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. 

 
Sah atau tidaknya suatu perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) 

terkait dengan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif saja 

sebagai warga negara Indonesia sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum, 

selain itu syarat pencatatan perkawinan dapat diletakan setidaknya dalam dua 

konteks utama yaitu: (1) mencegah dan (2) melindungi, wanita dan anak-anak dari 

perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap 

perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU 

Perkawinan, Negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan 

secara maksimal atas hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak yang kelak 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. 
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Anak dalam perkawinan, dibagi menjadi dua bagian yakni anak sah dan anak tidak 

sah.2 Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut 

Pasal 272 BW, dikelompokan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena 

sumbang; (3) anak luar kawin. KUHPerdata tidak mengakui anak zina dan anak 

sumbang, hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun 

yang tidak diakui.  

 
Permasalahan akan timbul ketika tidak adanya pengakuan dari bapak biologis 

terhadap anak luar kawin dan tentunya masalah ini berkaitan dengan harta benda 

yang dimiliki oleh bapak biologis anak luar kawin, dalam hal ini waris, sebab jarang 

ditemukan anak luar kawin atau ibu biologisnya yang ingin melakukan pengakuan 

jika tidak di latar belakangi oleh harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki yang 

diduga sebagai bapak biologis.  

 
Di samping itu tidak ada akta otentik yang membuktikan secara jelas bahwa 

perkawinan tersebut benar dilaksanakan dan menghasilkan anak, sehingga Pasal 43 

Ayat (1) UU Perkawinan, berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hukum 

Negara mengatur demikian. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) 

juga mengatur anak yang lahir di luar perkawinan di dalam Pasal 100 KHI, yang 

berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dengan demikian UU Perkawinan dan KHI 

memiliki rumusan yang sama. 

                                                             
2 Ibid., hal. 102. 
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Lemahnya UU Perkawinan yang dirasa merugikan anak yang tidak diakui oleh 

bapak biologisnya (anak luar kawin), mendorong Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 

Mochtar, untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan 

Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan  

Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. 

 
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat revolusiner ini, mampu 

memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin dan ibu biologisnya yang 

mengalami penolakan pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, yakni hanya Pasal 

43 Ayat (1), yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki 

kekuatan hukum yang 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 bapaknya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan 

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

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

bapaknya”.  

 
Apabila dilihat dari permohonan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang 

dimohonkan oleh Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan 

Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan agar tidak memiliki 
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kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak mungkin Permohonan Uji Materiil ini 

diajukan jika tidak ada persoalan penolakan pengakuan anak yang dilakukan oleh 

Moerdiono, sebab tertulis di dalam legal standing pemohon bahwa pemohon 

kesulitan tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami yang memberikan nafkah 

lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.3  

 
Bukti yang diajukan untuk memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai anak hasil dari hubungan 

kedua orangtuanya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa 

tes DNA, dengan demikian, Majelis Hakim memberikan putusan bersyarat 

(Conditionally Unconstitutional), sehingga pasal tersebut dimaknai sepanjang 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang diduga sebagai bapak 

biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah sebagai 

bapaknya, sehingga bunyi Pasal 43 Ayat (1) menimbulkan syarat jika hubungan 

darah tersebut bisa dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, berupa tes DNA. 

 
Tes DNA atau disebut dengan Deoxyribo Nucleic Acid merupakan tes pada asam 

nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika, bagian yang diambil 

dalam melakukan tes DNA antara lain: rambut, air liur, urine, cairan, vagina, 

sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya,4 hal ini dilakukan untuk menentukan 

                                                             
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal 10.  
4 W.D. Kolkman, 2012, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan 

Indonesia, Denpasar: Pustaka Larasan, hal 6.  
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asal-usul keturunan dengan melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki 

yang ditunjuk sebagai bapak biologisnya, jika hasil pemeriksaannya sesuai maka 

asal usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum.  

 
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin 

dan ibu biologisnya dapat melakukan upaya hukum berupa pengakuan secara paksa 

melalui gugatan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama. Dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 dan bukti hasil tes DNA, apabila terjadi penolakan oleh bapak 

biologis anak luar kawin akan hasil tes DNA. Hasil dari tes DNA tersebut 

merupakan alat bukti yuridis yang memiliki kekuatan hukum asalkan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 
Berbeda sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

apabila anak luar kawin ingin memperoleh statusnya sebagai anak luar kawin yang 

diakui maupun anak sah maka KUHPerdata dalam Pasal 272 dan Pasal 280 

mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melalui pengakuan dan 

pengesahan. Pengakuan dan pengesahan tersebut harus dilakukan secara sukarela 

atau persetujuan oleh kedua orang tua anak luar kawin.  

 
Kegunaan Pembuktian anak luar kawin yang dikeluarkan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah untuk meminta 

pertanggungjawaban pemeliharaan kepada bapak biologis yang tidak 

bertanggungjawab. Tidak hanya pemeliharaan yang nantinya berupa nafkah, tetapi 

juga tanggungjawab moril sehingga ada kejelasan siapa bapak biologisnya. Serta 
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berhubungan dengan pewarisan atas harta peninggalan yang ditinggalkan bapak 

biologisnya.  

 
Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur ketentuan anak luar 

kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga 

tidak ada kejelasan terkait dengan prosedur pengakuan anak luar kawin hingga 

pembuktiannya, sedangkan KUHPerdata dalam Buku I, Bab IV tentang Perkawinan 

telah dicabut dan dibentuk UU Perkawinan yang menyatakan Pasal 43 Ayat (1) 

bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, di 

sini tidak ada kejelasan Undang-undang manakah yang akan diberlakukan atau 

yang mengatur tentang anak luar kawin. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin merupakan putusan yang 

bersifat revolusioner sebab sejak putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 diketok palu 

maka anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik kawin sirri, hidup serumah 

tanpa pernikahan akan memiliki hubungan perdata dengan bapaknya sepanjang 

dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA, dengan 

latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas  anak 

luar kawin dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin 

Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010”. 

 
B. Perumusan Masalah dan Lingkup Penelitian 

 
1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Bagaimana pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010? 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 

c. Apakah akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar 

kawin?  

 
2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup 

pembahasan. Lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan, khususnya dalam 

kajian tentang hukum perkawinan, sedangkan lingkup pembahasan terkait dengan 

pengaturan terhadap status anak luar kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum anak luar kawin berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum yang 

timbul sesudah proses pengesahan anak luar kawin. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan anak luar kawin sesudah 

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

2. Mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak 

luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010. 

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum yang timbul sesudah 

proses pengesahan anak luar kawin. 



9 
 

D. Kegunaan Penelitian 
 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan 

keilmuan terutama dalam pemahaman bidang Ilmu hukum keperdataan, 

khususnya dalam bidang hukum perkawinan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum 

perkawinan; 

b. Bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

mengenai perkawinan khususnya perlindungan anak luar kawin; 

c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Anak 

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, atau yang biasa disingkat dengan UU Perkawinan.5 

Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan 

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6 

 
Menurut Amnawaty dalam bukunya Hukum dan Hukum Islam Pengertian 

perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan 

yang dilaksanakan menurut syariat Islam dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah.7  

 
Syarat yang diatur melalui UU Perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “(1) 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan bagi yang 

                                                             
5 Sudarsono, 1991, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 165. 
6 Libertus Jehani, 2012, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri, 

Jakarta: Rana Pustaka, hal. 27. 
7 Amnawaty, 2009, Hukum dan Hukum Islam, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 87. 
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Bergama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama di lokasi kediaman setempat, 

sedangkan untuk yang beragama non Islam dilakukan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil setempat.8  

 
Sebagai akibat dari pelaksanaan perkawinan setelah syarat tersebut dipenuhi, maka 

timbul hak dan kewajiban suami dan istri. Hak yang diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan (UU Perkawinan) yakni:9 

a) Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 

Ayat 1 UU Perkawinan). 

b) Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 

Ayat 2 UU Perkawinan). 

c) Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan 

gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya 

(Pasal 34 Ayat 3 UU Perkawinan). 

 
Tidak hanya hak yang didahulukan namun kewajiban suami dan istri juga harus 

dikedepankan, antara lain:10 

a) Suami dan istri berkewajiban luhur menegakan rumah tangga yang menjadi 

sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 UU Perkawinan). 

b) Suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan 

oleh suami istri bersama (Pasal 31 UU Perkawinan). 

                                                             
8 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 38. 
9 Zain Badjeber, 1985, Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan, Jakarta: Sinar Harapan, hal 46. 
10 Ibid, hal. 46. 
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c) Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan 

saling memberi bantuan lahir batin (Pasal 33 UU Perkawinan). 

d) Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya 

sampai anak itu dapat mandiri atau kawin (Pasal 45 UU Perkawinan). 

 
Timbul akibat dari perkawinan, yakni anak sebagai pihak ketiga yang lahir diantara 

hubungan perkawinan. Anak merupakan penerus dari generasi orang tuanya, 

penerus keturunan, maupun sebagai penerima hak dan kewajiban setelah orang 

tuanya meninggal dunia, karena ketiganya hidup dalam satu runtutan peristiwa, 

maka timbul hak dan kewajiban antara Anak dengan orang tua.  

 
Di dalam UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, 

begitupun dengan kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, antara lain:11 

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri, kewajiban itu juga berlaku terus meskipun perkawinan 

antara kedua orang tuanya putus (Pasal 45 Ayat 1 dan 2); 

b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik; 

c) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang 

baik, jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarga 

dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu 

memerlukan bantuannya (Pasal 46 Ayat 1 dan 2).  

 

                                                             
11 MR Martiman Prodjohamidjojo, 2004, Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan, Jakarta: 

Indonesia Legal Center Publishing, hal 35-37. 
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Kekuasaan yang dimiliki orang tua terhadap anaknya yaitu berupa anak yang belum 

berumur 19 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua, isi 

kekuasaan orang tua itu yakni kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi 

maupun harta kekayaannya dan kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala 

perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.12 Kekuasaan itu akan 

berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. 

 
Tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh orangtuanya, akan menentukan 

kedudukan anak tersebut dalam hubungan keluarga. Berdasarkan status dan 

kedudukannya di hadapan hukum, anak dikelompokan menjadi: 

 
1. Anak Sah 

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau dalam perkawinan yang sah sebagai 

akibat hukumnya, pengertian ini diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Anak sah 

menempati kedudukan yang paling tinggi atau sempurna di hadapan hukum.13 Hak-

hak yang diberikan kepada anak sah meliputi hak waris dimana kedudukannya 

paling tinggi diantara golongan lain, hak sosial bahwa anak sah mendapatkan status 

kehormatan di tengah masyarakat, dan hak alimentasi yakni hak untuk 

mendapatkan penamaan bapak dalam akta kelahiran. 

  
Anak sah mengandung beberapa kategori pengertian, antara lain: 

a) Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah. 

                                                             
12 Harumiati Natadimaja, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 34-35. 
13 Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hal 124. 
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b) Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam 

perkawinan yang sah 

c) Seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan 

di luar perkawinan. 

d) Seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami isteri di luar Rahim 

dan dilahirkan oleh isteri.  

 
2. Anak Zina 

Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan 

oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya 

sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Kedudukan anak zina adalah 

yang paling rendah, sebab anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya,14 

dengan demikian anak zina tidak akan memperoleh hak keperdataan dari orangtua 

biologisnya, Pasal 867 Ayat (2) KUHPerdata mengatur yang boleh di dapatnya 

hanya sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan 

kemampuan orangtua biologisnya.  

 
3. Anak Sumbang 

Memiliki kesamaan dengan anak zinah, bahwa anak sumbang tidak dapat diakui 

oleh orang tuanya kecuali yang diatur dalam Pasal 273 KUHPerdata dan hanya 

memiliki hak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Pengertian anak sumbang 

yakni anak hasil penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk 

                                                             
14 D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hal. 41. 
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melangsungkan perkawinan baik karna terikat hubungan darah, hubungan semenda, 

hubungan sepersusuan.15  

 
4. Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari 

anak zina dan anak sumbang, sehingga diartikan anak luar kawin merupakan anak 

yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan 

yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, dengan 

demikian anak luar kawin tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum 

seperti anak sah.16 

 
Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin sedikit memiliki harapan untuk bisa diakui oleh 

orangtua biologisnya, berbeda dengan anak zina dan anak sumbang.  

 
Prinsip hukum perdata barat yang mengatur pengakuan bahwa pada prinsipnya 

anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan ibu 

biologisnya asalkan diakui oleh keduanya. Berbeda dengan UU Perkawinan yang 

semula mengatur anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

 
 
 
 

                                                             
15 Ibid., hal.41. 
16 Ibid., hal. 45. 
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5. Anak Angkat 

Menurut Juli Astuti, anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri. 

Namun dipelihara, diambil dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri, 

sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak akan timbul 

suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak 

kandung sendiri. Pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan 

darah si anak dengan orangtua kandungnya.17  

 
6. Anak Tiri 

Penyebutan anak tiri merujuk pada seorang anak yang dibawa masuk ke dalam 

sebuah perkawinan yang baru dari orangtuanya, dimana anak yang di bawah itu 

merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri akan memiliki 

kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya, namun terhadap 

orangtua kandungnya.18  

 
Terhadap hak kewarisan dari orangtua tiri, hal tersebut tidak mungkin terjadi. 

Umumnya orang tua tiri yang hendak memberikan sebagian harta kekayaan nya, 

dilakukan dengan cara hibah atau membuat wasiat dengan persetujuan dari ahli 

waris lainnya. Meskipun demikian kedudukan anak tiri dalam hukum keluarga tetap 

terikat kepada hak dan kewajiban alimentasi antara anak tiri dengan orangtua 

tirinya.  

 

 

 

                                                             
17 Ibid., hal 49. 
18 Ibid., hal 51. 
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B. Pengaturan Anak Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 

1. Pengaturan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam 

Status anak luar kawin menurut Hukum Islam terkait dengan syarat dan rukun 

perkawinan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 KHI mengatur tentang sah atau 

tidaknya suatu perkawinan, berikut merupakan penjabarannya:  

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

b. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

c. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama 

d. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan: 

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

2) Hilangnya Akta nikah; 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan; 

5) Perkawinan yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

e. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-

anak mereka wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 

itu.  
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Pada umumnya perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat 

dan rukun Islam seperti yang tertuang dalam KHI, disebut nikah sirri atau nikah di 

bawah tangan. Pasal 14 KHI mengatur bahwa rukun perkawinan yaitu adanya calon 

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Di kalangan 

masyarakat Indonesia, Pertama nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah 

yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah 

sesuai dengan hukum Islam. Kedua, Nikah Sirri didefinisikan sebagai pernikahan 

yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.19  

 
Menurut Abdul Ghani Abdullah, suatu perkawinan diakui sebagai perbuatan hukum 

apabila memenuhi tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur 

tersebut berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Suatu perkawinan sirri yang 

tidak dicatatkan karena belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidak 

akan mempunyai akibat hukum.20  

 
Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan 

pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam.21 

Begitupun dengan Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri. 

Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah sirri dengan hukuman had. Larangan 

nikah ini di dasarkan pada hadis Tirmidzi dan Aisyah, yang artinya “ Umumkan 

nikah ini, dan laksanakan di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh 

gendang”.22 

                                                             
19 H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, Hukum Perkawinan Islam,Bandung: Pustaka 

Setia, hal. 145. 
20 Ibid., hal. 152. 
21 Ibid., hal. 153. 
22 M. Ansyari M.K., Hukum Perkawinan di Indonesia, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 29.  
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Akibat dari pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam KHI, maka KHI mengatur dalam Pasal 100 yakni “Anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya” . hal ini semakna dengan Pasal 186 KHI yang menyatakan “ Anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan 

ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.  

 
2. Pengaturan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdata 

Hukum Negara tentang anak luar kawin yang dituangkan dalam UU Perkawinan 

dan KUHPerdata mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap status 

anak luar kawin. Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa “Dengan pengakuan 

terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak 

atau ibunya”. Tata cara yang dapat dilakukan terhadap pengakuan anak luar kawin 

berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata, yakni: 

a. Dilakukan dalam akta kelahiran yang bersangkutan; 

b. Dilakukan melalui akta perkawinan; 

c. Dilakukan melalui akta otentik. 

 
Berdasarkan Pasal 288 KUHPerdata dinyatakan bahwa “ Menyelidiki siapa ibu 

seorang anak, diperkenankan. Namun dalam hal itu, anak wajib melakukan 

pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis”. 

Berbeda dengan pengaturan Pasal 288 KUHPerdata, Menurut R. Soetojo 

Prawiromidjojo dan Asis Safoedin menyatakan bahwa anak tidak sah yang ingin 
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melakukan penyelidikan siapa ibunya diperbolehkan tetapi penyelidikan terhadap 

siapa Bapaknya tidak diperbolehkan.23  

 
Tindak lanjut dari pengakuan anak luar kawin yakni pengesahan anak luar kawin. 

Pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata mengatur “Anak 

di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, 

disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum 

melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap 

anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.  

 
Upaya hukum yang dilakukan melalui permohonan harus dilakukan oleh kedua 

orang tua anak tersebut, dengan demikian kedudukan anak luar kawin akan berubah 

menjadi anak sah. Apabila kedua orang tua tersebut tidak melakukan upaya hukum 

terhadap status anak luar kawin, maka kedudukan status anak luar kawin akan 

melekat sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. 

 
C. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Suatu sistem hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu sistem dari norma-norma 

hukum, yang merupakan susunan, peringkat, atau hierarki norma-norma hukum, 

yaitu norma hukum yang terendah akan bergantung dan bersumber pada norma 

hukum yang lebih tinggi hingga puncaknya ialah grundnorm. Teori dari Hans 

Kelsen itu disebut stufentheorie.24 Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai 

                                                             
23 R. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safoedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: 

Alumni, hal. 145. 
24 Wahyu Sasongko, 2013, Dasar- Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Penerbit Universitas 

Lampung, hal. 42. 
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pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah 

kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin 

agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan baik penyelenggara kekuasaan negara 

maupun warga negara.25   

 
Norma hukum dilihat dari segi isinya dapat dibedakan atas: (1) pengaturan dan (2) 

perumusan, kemudian pengaturan norma hukum dibedakan menjadi dua yakni (1) 

hukum substansif yang berisikan atau mengatur tentang hak dan kewajiban; (2) 

hukum ajektif yang memuat ketentuan tentang prosedur dan metode atau cara 

penegakan dari hukum substansif tersebut.26 Ditinjau dari isi rumusan, norma 

hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu berisikan: (a) perintah yang bersifat 

imperatif27; (b) larangan yang bersifat imperatif; (c) kebolehan yang bersifat 

fakultatif28. Asal muasal dan tempat mengalir atau keluarnya hukum yang dapat 

digunakan sebagai tolak ukur, kriteria, dan sarana untuk menentukan isi, substansi, 

materi dan keabsahan disebut dengan sumber hukum. Sumber hukum dibagi ke 

dalam dua bentuk yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materiel.29 

 
Sumber hukum formil adalah sumber yang menentukan bentuk, cara proses dan 

berlakunya suatu peraturan hukum yang dilakukan secara formil, sedangkan 

sumber hukum materiel merupakan suatu peraturan hukum yang berlaku secara 

umum tidak harus diberi nama undang-undang tetapi disebut sebagai peraturan 

perundang-undangan. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan atau putusan 

                                                             
25 Bachtiar,2015,  Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada pengujian UU 

Terhadap UUD, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 168.  
26 Wahyu Sasongko, Op.Cit. 
27 Imperatif artinya memaksa. 
28 Fakultatif artinya melengkapi, menambahkan dan menggantikan. 
29 Ibid., hal. 30.  
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hakim. Putusan pengadilan atau putusan hakim umumnya bersifat mengikat para 

pihak, dengan demikian yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Yurisprudensi tetap, merupakan keputusan hakim yang digunakan sebagai 

dasar oleh hakim lain yang merupakan rangkaian keputusan yang serupa; 

b) Yurisprudensi tidak tetap, merupakan keputusan hakim yang digunakan 

oleh hakim lain sebagai pedoman karena sependapat.  

 
Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tidak semua hal boleh diajukan uji 

materiel. Wewenang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 10 Undang-undang 

Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 

a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945  

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945 

c) Memutus pembubaran partai politik 

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

e) Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum.  

 
1. Metode Penemuan Hukum  

Penemuan hukum merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis 

konkret secara langsung yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi 

individual. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan kekuatan hukum yang 

pasti dan merupakan produk hasil penemuan hukum, dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 
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a) Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan bagi 

hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkret dan sama sekali 

tidak mempunyai efek. 

b) Penemuan hukum oleh hakim untuk menyesuaikan hukum yang dianggap 

sudah usang atau ketinggalan terhadap perubahan masyarakat. 

c) Penemuan hukum oleh hakim untuk memerankan hukum sebagai “a tool 

of social engineering” 

Penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim melalui putusan, 

menggunakan metode penafsiran. Menurut Sudikno Mertokusumo, Penafsiran atau 

interpretasi merupakan penemuan hukum manakala peraturannya ada tetapi tidak 

jelas untuk bisa diterapkan pada peristiwanya atau dengan kata lain digunakan 

sebagai sarana untuk mengetahui makna Undang-undang.30  

 
Beberapa jenis interpretasi yang memiliki keterikatan pada teks Undang-undang, 

yakni:31 

a) Metode Subsumptif 

Merupakan metode dimana hakim harus menerapkan suatu teks Undang-undang 

terhadap kasus in-konkreto dengan belum memasuki taraf penalaran yang lebih 

rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme, di dalam metode Subsumtif dibagi 

menjadi beberapa interpretasi, yakni: 

1) Interpretasi gramatikal 

Merupakan interpretasi yang menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang 

sesuai dengan kaidah Bahasa atau kaidah hukum tata Bahasa. 

                                                             
30 Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: 

Konstitusi Press, hal.77.   
31 Ibid., hal. 91. 
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2) Interpretasi historis 

Interpretasi historis dibagi menjadi dua yaitu interpretasi menurut sejarah 

undang-undang dan interpretasi menurut sejarah hukum.  

3) Interpretasi sistematis 

Merupakan metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem perundang-undangan. 

4) Interpretasi sosiologis atau teologis 

Metode interpretasi sosiologis atau teologis menetapkan bahwa makna undang-

undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. 

5) Interpretasi komparatif 

Merupakan metode yang membandingkan antara berbagai sistem hukum. 

6) Interpretasi futuristik 

Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang 

berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. 

7) Interpretasi restriktif 

Metode interpretasi yang sifatnya membatasi. 

8) Interpretasi ekstensif 

Metode yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.  

 
2. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi  

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa 

yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan antara putusan yang mengkahiri 

sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa.32 

                                                             
32 Maruarar Siahaan,2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 202 
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Jenis putusan pertama, dikenal dengan “Putusan Akhir” yaitu sikap dan pernyataan 

pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Jenis putusan 

kedua, dikenal dengan “Putusan Sela” yaitu putusan yang belum mengakhiri 

sengketa tersebut.  

 
Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang 

bersifat Declaratoir, Constitutief, dan Condemnatoir. Declaratoir adalah putusan 

hakum yang menyatakan apa yang menjadi hukum,33 sedangkan Constitutief adalah 

putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu 

keadaan hukum baru.34 Berbeda dengan Condemnatoir adalah putusan yang berisi 

penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi.35 

 
Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi terdapat bagian pendapat yang berbeda dari 

hakim, jumlah majelis hakim yang ganjil serta pemikiran yang berbeda-beda tidak 

memungkinkan adanya keseragaman, oleh sebab itu terdapat bagian perbedaan 

pendapat dalam sebuah putusan uji materiel. Pendapat yang berbeda itu disebut 

dengan Dissenting Opinion dan Concurent Opinion.36 Dissenting opinion adalah 

pendapat berbeda dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan, 

sedangkan Concurent opinion adalah pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi 

amar putusan. 

 
 
 
 

                                                             
33 Jenedrji M Gaffar, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal.55. 
34 Ibid., hal. 56. 
35 Maruarar Siahaan, op. cit, hal. 205.  
36 Jenedrji M Gaffar, op. cit, hal. 58. 
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3. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi  

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk 

umum, dapat mempunyai tiga kekuatan yaitu: 

a) Kekuatan Mengikat 

Wewenang Mahkamah Konstitusi yakni mengadili perkara konstitusi dalam 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final, artinya putusan mahkamah 

konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada 

upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbatan hukum pejabat 

negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan 

dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan 

mengubah keadaan hukum yang lama maupun menciptakan keadaan hukum baru. 

 
b) Kekuatan Pembuktian 

Pengaturan hukum acara mahkamah konstitusi Pasal 60, menentukan bahwa materi 

muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak 

dapat dimohonkan untuk diuji kembali, dengan demikian, adanya putusan 

mahkamah yang telah menguji satu undang-undang merupakan alat bukti yang 

dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan yang pasti.  

 
c) Kekuatan Eksekutorial 

Sebagai perbuatan hukum, pejabat negara yang akan melakukan eksekusi apakah 

putusan tersebut meniadakan atau menciptakan hukum yang baru. Putusan hakim 

mahkamah konstitusi akan berlaku sebagai undang-undang, tanpa perlu melakukan 

amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.  
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Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut tentang pengujian 

undang-undang, maka hal ini diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Mahkamah 

Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah 

Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-

undang tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945”.  

  
Berarti putusan hakim mahkamah konstitusi yang menyatakan satu undang-undang 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, tidak boleh berlaku surut atau yang disebut dengan asas non retroactive. 

Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut 

diucapkan dalam sudang terbuka untuk umum.37  

 
D. Tinjauan Umum Pembuktian 

 
1. Pengertian Pembuktian 

Menyelesaikan sengketa perdata, sudah pasti pihak yang merasa dirugikan akan 

membuktikan apa yang seharusnya diperjuangkan di depan majelis hakim guna 

memperlihatkan kebenaran. Pembuktian kebenaran itu diwujudkan melalui adanya 

bukti-bukti dokumen, saksi-saksi dan berbagai alat pendukung lainnya yang 

menurut pandangan pihak yang merasa dirugikan akan mendukung tuntutan 

haknya. 

 
Pedoman yang diberikan oleh Pasal 1865 Burgelijk Wetboek (B.W) menyebutkan 

bahwa “Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia 

mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; 

                                                             
37 Maruarar Siahaan,2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 218. 
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sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan 

hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”. Di samping 

itu juga terdapat Pasal 285 RBg/165 HIR menjelaskan “Barangsiapa mengatakan 

mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan 

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya 

perbuatan itu”. 

 
Menurut Zainal Asikin dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, 

pembuktian merupakan cara untuk menunjukan kejelasan perkara kepada hakim 

supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat 

ditindak secara hukum, oleh karenanya pembuktian merupakan prosedur yang 

harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiel.38  

 
Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, menyatakan hukum 

pembuktian merupakan rangkaian peraturan tertib yang harus diindahkan dalam 

melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang mencari 

keadilan.39  

 
Sehingga pembuktian dibutuhkan untuk  membuktikan suatu peristiwa atau fakta 

yang sebenarnya. Pembuktian tersebut diwujudkan melalui perbuatan, pernyataan, 

tulisan, dokumen, kesaksian ataupun surat elektronik. Selain itu dapat juga melalui 

tanya jawab antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan, 

tanya jawab tersebut terkait dengan upaya mengungkap fakta-fakta yang digunakan 

untuk meyakinkan majelis hakim bahwa peristiwa hukum tersebut benar terjadi. 

 
                                                             
38 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 98. 
39 R. Subekti, 2010, Hukum Pembkutian, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 2. 
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Hingga saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, menggunakan 

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

atau Burgelijk Wetboek (B.W) melalui Buku IV Tentang pembuktian dan 

kedaluwarsa dari Pasal 1865 - Pasal 1945, juga tertuang dalam Herzine 

Indonesische Reglement (HIR) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk 

daerah Jawa dan Madura yakni Pasal 162 - Pasal 177, dan dalam Rechtreglement 

Voor De Buitengewesten (RBg) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk 

daerah luar Jawa dan Madura yakni dalam Pasal 282 - Pasal 314. 

 
2. Prinsip Hukum Pembuktian 

Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan pembuktian atau pedoman dasar 

yang digunakan dalam melakukan pembuktian, oleh karena itu semua pihak 

termasuk hakim harus berpegang pada pedoman yang telah digariskan, antara lain:  

a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil  

Prinsip pembuktian yang dianut hukum acara perdata adalah beyond reasonable 

doubt, artinya kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti 

yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran 

yang hakiki.40 Secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas 

kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap demikian ditegaskan 

dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang 

pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila 

kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan 

hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.41  

 
                                                             
40 Ibid., hal. 9. 
41 M. Yahya Harahap, 2015, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 498.  
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Perlu diperhatikan dalam mencari kebenaran formil menggunakan beberapa prinsip 

sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara, yaitu: 

1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif 

Hakim dalam perkara perdata hanya sebatas menerima dan memeriksa 

sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, 

ketentuan ini diatur dalam Pasal 189 RBg/178 HIR  

2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta 

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci 

ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang 

bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.  

 
b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara 

Manakala salah satu pihak terutama tergugat, telah mengakui seluruh dalil-dalil dari 

penggugat, maka secara yuridis pemeriksaan perkara sudah dapat dikatakan 

berakhir, begitu juga sebaliknya. Terhadap pengakuan dalam hukum acara perdata 

dikategorikan beberapa jenis yakni sebagai berikut:42 

1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat 

Merupakan pengakuan yang disampaikan oleh para pihak secara sangat 

berkualitas dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Pertama, 

pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pihak di depan persidangan 

diberikan secara tegas tanpa sedikit keraguan, terperinci dan sistematis, 

serta sesuai antara uraian satu dengan yang lainnya. Kedua, pengakuan yang 

diberikan salah satu pihak tanpa dilandasi oleh perasaan emosional dengan 

                                                             
42 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 107-

108. 
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mengeluarkan ucapkan yang bernada belas kasih kepada pihak lain, kata-

kata prihatin dan keprasahan atau dengan kata lain pengakuan yang bersifat 

murni dan bulat. 

2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri 

Sikap berdiam diri atau tidak mengajukan sangkalan terhadap peristiwa 

yang menjadi pokok permasalahan, merupakan sikap yang ditafsirkan 

menjadi fakta atau bukti bahwa tergugat mengakui gugatan itu tanpa syarat. 

3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup 

Sering terjadi pihak tergugat melakukan bantahan atau sangkalan atas 

sebuah dalil gugatan, namun setelah dilakukan klarifikasi, dikonfrontasi, 

dan dimintakan alasannya menyangkal, ia sama sekali tidak dapat 

memberikan alasan yang rasional atas sangkalannya. 

 
c. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan 

Terdapat beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan, berikut merupakan hal yang 

tidak perlu dibuktikan, yaitu:43 

1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan 

2) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan 

3) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan 

4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan  

 
d. Bukti lawan (Tegenbewijs) 

Prinsip hukum yang adil dan seimbang dalam hukum pembuktian yaitu 

diberikannya hak kepada pihak lawan untuk mengajukan alat bukti. Pasal 1918 

                                                             
43 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal.508-513. 
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KUHPerdata menyatakan “Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena sesuatu 

kejahatan maupun pelanggaran di dalam suatu perkara perdata dapat diterima 

sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat 

dibuktikan sebaliknya”.  

 
Tujuan utama dari contra enquete adalah untuk membantah dan melumpuhkan 

kebenaran pihak lawan, serta menjernihkan penilaian hakim atas kebenaran 

pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Bukti lawan memiliki dua prinsip 

pokok.44 Pertama, semua alat bukti yang diajukan penggugat, dapat dibantah atau 

dilumpuhkan dengan bukti lawan. Kedua, tidak semua alat bukti dapat 

dilumpuhkan dengan bukti lawan.  

 
3. Beban Hukum Pembuktian 

Permasalahan yang penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian 

beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan 

tidak berat sebelah. Melakukan beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai 

suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi 

Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang 

bersangkutan.45  

 
Pasal 163 HIR, Pasal 285 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata mengatur tentang 

beban pembuktian. Pasal 1865 B.W berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan 

bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun 

                                                             
44 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 112-

113. 
45 R. Subekti, 2010, Hukum Pembkutian, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 15. 
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membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya haka tau peristiwa tersebut”, sedangkan Pasal 163 HIR 

berbunyi “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan 

sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang 

lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. 

Keduanya memiliki kesamaan yang pada dasarnya pihak yang merasakan 

dirugikan, harus membuktikan peristiwa hubungan hukum tersebut. 

 
Beberapa pasal dalam hukum perdata materiil (KUHPerdata) mengatur tentang 

beban pembuktian. Salah satunya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu, 

Pasal 44 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hukum 

memberi hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan 

istrinya, dan untuk itu kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan 

istrinya telah berzinah dan anak yang disangkal adalah akibat dari perzinahan 

tersebut, hal ini tidak mengurangi hak istri untuk mengajukan bukti lawan, namun 

secara yuridis undang-undang tidak membebani dengan wajib bukti untuk 

membuktikan ketidakbenaran sangkalan istri.46  

 
Ketentuan pasal di atas sama dengan Pasal 252 KUHPerdata yang memikulkan 

beban pembuktian kepada suami apabila menyangkal seorang anak yang lahir dari 

isterinya sebagai anak yang sah, hal yang harus dibuktikannya bahwa dalam jangka 

waktu 30 sampai 180 hari sebelum anak itu lahir, suami tidak mengadakan 

hubungan persetubuhan dengan istri.47  

 
 
                                                             
46 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal.537. 
47 Ibid, hal.537. 
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4. Kekuatan Alat Bukti 

Seberapa kuat alat bukti yang dimiliki untuk meyakinkan majelis hakim ketika 

berada di persidangan, Beban pembuktian dalam hukum acara perdata akan dipikul 

oleh masing-masing pihak. Posisi hakim di persidangan berfungsi mengatur 

jalannya persidangan agar lancar dan memerintahkan kepada para pihak untuk 

mengajukan alat-alat buktinya. Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian 

yang menjadi pedoman bagi hakim: 

a. Teori hukum subjektif (teori hak) 

Barangsiapa yang mengaku, mendalilkan, berpendapat bahwa dirinya memiliki 

suatu hak, maka yang bersangkutan harus membuktikannya. 

b. Teori hukum objektif 

Seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk 

menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. 

c. Teori hukum acara dan teori kelayakan 

Teori ini menitikberatkan pada sikap hakim yang harus adil dan sama-sama 

seimbang ketika memberikan kesempatan kepada para pihak dalam mengajukan 

alat bukti (asas audi et alteram partem).  

 
Hakim bebas untuk menilai pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur 

sebaliknya, sehingga hakim berwenang untuk menilai pembuktian atas suatu 

kenyataan. Terdapat 3 (tiga) teori bagi hakim dalam menilai alat bukti yang 

diajukan oleh para pihak: 

a. Teori pembuktian bebas 

Hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti, 

dengan begitu hakim diberikan kepercayaan untuk bersikap penuh rasa tanggung 
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jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh 

apa pun serta siapa pun. 

b. Teori pembuktian negatif 

Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan, dan 

kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim sehingga 

diperlukan ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampui kedudukannya, 

seperti yang ditentukan dalam Pasal 360 RBg/ Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 B.W. 

ditentukan “keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, 

tidak dapat dipercaya dalam hukum”. 

c. Teori pembuktian positif 

Teori ini mengandung perintah kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu 

seperti yang diatur dalam Pasal 285 RBg/ Pasal 165 HIR.   

 
5. Jenis Alat Bukti 

Ketika hendak mengajukan alat bukti di persidangan, Hukum Acara Perdata 

mengatur minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan, serta bukti yang diajukan 

merupakan bukti yang berkualitas sebagai alat bukti permulaan.  

 
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat 

bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal 

memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk 

membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.48 Jadi, para pihak yang 

berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan 

maupun fakta yang dikemukakan dengan jenis atau bukti alat bukti tertentu.  

                                                             
48 Ibid, hal.554. 
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Sistem hukum pembuktian yang dianut sampai saat ini adalah sistem tertutup dan 

terbatas, dan perkembangan ke arah alat bukti yang terbuka.49 Arti dari sistem tutup 

dan terbatas, bahwa para pihak yang bersengketa diberikan batasan dalam 

mengajukan jenis alat bukti, begitupun dengan majelis hakim tidak bisa secara 

sembarang menerima alat bukti yang diajukan para pihak, sedangkan 

perkembangan ke arah alat bukti terbuka, artinya kebenaran tidak diperoleh dari 

alat bukti tertentu, tetapi juga diperbolehkan dari alat bukti mana saja sepanjang hal 

itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan.  

 
KUHPerdata mengatur alat bukti dalam Pasal 1866 adalah sebagai berikut: 

a. Bukti dengan tulisan; 

b. Bukti dengan saksi; 

c. Bukti dengan persangkaan; 

d. Bukti dengan pengakuan; 

e. Bukti dengan sumpah. 

HIR dan RBg juga mengatur ketentuan serupa, yang tertuang melalui Pasal 164 

HIR/ Pasal 284 RBg adalah sebagai berikut: 

a. Bukti dengan tulisan; 

b. Bukti dengan saksi; 

c. Bukti dengan persangkaan; 

d. Bukti dengan sumpah. 

 
Alat bukti yang lama dirasa tidak complete sebab sistem di atas tidak menyebut dan 

memasukan alat bukti modern yang dihasilkan perkembangan ilmu pengetahuan 

                                                             
49 Ibid, hal. 555. 
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dan teknologi. Tidak hanya bukti elektronik yang muncul akhir-akhir ini, tetapi juga 

bentuk lain yang lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti 

foto, film, rekaman pita suara, dan tes DNA, namun sayangnya hingga saat ini, 

hukum pembuktian belum mengatur secara jelas terkait dengan pembuktian ke arah 

terbuka, walaupun dirasa pembuktian yang baru kemungkinan besar akan 

memperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh.  

 
Berikut uraian menurut KUHPerdata maupun HIR/RBg, yang mengelompokan 

alat-alat bukti dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

 
a. Bukti tulisan atau surat 

Bukti tulisan merupakan uraian kalimat atau kata-kata yang menyatakan buah 

pikiran dan isi hati. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur 

dalam Pasal 164 RBg/ Pasal 138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 

RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 No.29 dan Pasal 1867 sampai 

dengan Pasal 1894 B.W.50  

 
Menurut bentuknya, alat bukti tertulis digolongkan menjadi dua jenis, yaitu surat 

akta dan bukan surat akta atau biasa dewasa kini disebut dengan akta otentik, akta 

di bawah tangan dan akta pengakuan sepihak. Berikut penjelasannya: 

1) Akta Otentik 

Diatur dalam Pasal 265 RBg/ Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 B.W. Pengertian 

Akta Otentik menurut Pasal 1868 B.W yakni “Suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

                                                             
50 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 126.  



38 
 

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana akta dibuatnya”.  

 
2) Akta di bawah tangan 

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sengaja untuk pembuktian 

oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Akta di bawah tangan tidak diatur 

dalam HIR untuk wilbapak jawa dan Madura, melaikan diatur dalam Stb. 1867 

No. 29, sedangkan untuk di luar jawa dan Madura diatur dalam RBg,51 dalam 

Pasal 286 Ayat 1 RBg menyatakan “Dipandang sebagai akta di bawah tangan 

yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani 

dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum”. Pasal 1874 

B.W menyebutkan “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-

surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara 

seorang pegawai umum”. 

  
3) Akta pengakuan sepihak 

Akta pengakuan sepihak merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat 

yang ketenuannya tunduk pada Pasal 1878 B.W.  

 
b. Tulisan bukan akta 

Tulisan bukan akta merupakan setiap tulisan yang tidak disengaja dijadikan bukti 

tentang suatu peristiwa dan tidak ditandatangani oleh pembuatnya.  

 
 

                                                             
51 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal. 566. 
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c. Bukti dengan saksi 

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 B.W yang 

berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang 

tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Pengajuan alat bukti saksi menurut Pasal 

121 Ayat (1) HIR merupakan kewajiban para pihak yang berperkara. Apabila saksi 

tidak datang, maka Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk 

menghadirkannya mesikpun secara paksa, hal ini diatur dalam Pasal 139 sampai 

dengan Pasal 142 HIR.  

 
Kesaksian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 165 RBg/ Pasal 139 HIR 

sampai dengan Pasal 179 RBg/ Pasal 152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 

RBg/ Pasal 169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan 

saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 B.W.52  

 
Saksi menurut keadaanya dapat digolongkan ke dalam dua bagian yakni: 

1) Saksi tidak disengaja, merupakan saksi yang secara kebetulan melihat, 

mendengar, ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum 

yang menjadi perkara, artinya saksi tersebut bukan diminta atau 

dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan. 

2) Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum dilakukan 

telah diminta sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum 

tersebut.  

 
 
 

                                                             
52 Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 130- 131.  
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d. Bukti dengan persangkaan 

Menurut R. Subekti persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa 

yang telah terkenal atau dianggap terbukti kea rah suatu peristiwa yang tidak 

terkenal, artinya belum terbukti.53 Pasal 1915 B.W menyatakan “persangkaan 

adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu 

peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui 

umum”.  

 
Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 

sampai dengan Pasal 1922 B.W. Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut:54 

1) Persangkaan atas dasar kenyataan  

Hakim yang akan memutuskan atas dasar kenyataan bahwa persangkaan 

tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan 

pembuktian.  

2) Persangkaan atas dasar hukum atau undang-undang 

Undang-undang yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan 

dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Preasumptiones juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum 

yang memungkinkan adanya pembuktian lawan. 

b) Preasumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan hukum 

yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.  

 
 

                                                             
53 R. Subekti, Op.Cit, hal. 45.  
54 Zainal Asikin, Op.Cit, hal. 134. 
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e. Bukti dengan pengakuan 

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti 

sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun 

dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu.55  

 
Sumber hukum positif  pengakuan sebagai alat bukti dikemukakan dalam Pasal 

174- Pasal 176 HIR, Pasal 311- Pasal 313 RBg, dan Pasal 1923- Pasal 1928 B.W.56 

Menurut B.W pengakuan dapat ditarik kembali jika ada kekhilafan, akan tetapi 

kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk 

menarik kembali pengakuan.57 Hukum mengatur klasifikasi pengakuan yang sesuai 

dengan Pasal 1925 B.W yakni sebagai berikut: 

1) Pengakuan murni 

Merupakan pengakuan yang bulat dan murni artinya tidak terselip 

pengingkaran terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. 

2) Pengakuan kualifikasi 

Merupakan pengakuan yang isinya tidak sesuai dengan gugatan penggugat, 

artinya pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. 

3) Pengakuan klausul 

Merupakan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan atau 

pernyataan yang membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam 

gugatan.  

 
 

                                                             
55 Abdulkadir Muhammad, 2012, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,  

hal.148 
56 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 722. 
57 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal.150. 
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f. Bukti dengan sumpah 

Sumpah merupakan bukti pernyataan berupa ucapan yang dipertanggungjawabkan 

di hadapan Tuhan atas sesuatu yang telah dibuktikan. Sumpah dalam hukum acara 

perdata dibagi menjadi dua yakni sumpah konfirmatoir dan sumpah promisor. 

Berikut merupakan ulasan lebih jelas: 

 
1) Sumpah konfirmatoir 

Sumpah ini meliputi sumpah pelengkap dan sumpah pemutus. Sumpah 

pelengkap merupakan alat bukti darurat karena tidak ada alat bukti lain yang 

lengkap, sedangkan sumpah pemutus merupakan sumpah yang harus dilakukan 

apabila tidak ada keterangan atau sama sekali tidak ada alat bukti lain untuk 

meneguhkan tuntutannya. Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan 

perkara yang sedang diperiksa, sehingga sumpah pemutus sifatnya litis 

decisoir58.  

 
2) Sumpah promisor 

Sumpah promisor merupakan sumpah yang tidak dimungkinkan untuk 

diwakilkan kepada pihak lain, tetapi harus diucapkan sendiri oleh pihak yang 

akan dimintakan keterangan itu, sebab sumpah ini digunakan sebelum 

seseorang hendak bersaksi di persidangan. Ketentuan sumpah promisor sudah 

diatur dalam undang-undang yang tertuang dalam Pasal 147 HIR/ Pasal 175 

RBg.  

 

 

                                                             
58 Litis decisoir artinya bersifat memutus atau mengakhiri perkara 
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6. Alat Bukti Nonkovensional  

Suatu kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti 

mana saja pun harus diterima kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum. Alat bukti yang secara baku sudah ditetapkan dalam HIR/RBg 

maupun dalam KUHPerdata, tidak menutup kemungkinan semakin hari 

berkembangnya kemajuan teknologi akan bertambah jenis alat bukti modern yang 

berasal dari berbagai macam ilmu pengetahuan. 

 
Seperti alat bukti elektronik yang semakin hari kian eksis digunakan sebagai alat 

bukti dalam sengketa bisnis. Tidak hanya bukti elektronik, namun yang muncul 

belakangan ini sebagai alat bukti yang lahir berkembang dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi seperti foto, film, rekaman suara, dan DNA. Berdasarkan kenyataan 

perkembangan alat bukti modern, menjadi layak dan beralasan jika meninggalkan 

sistem pembatasan alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya, ke arah 

perkembangan jenis alat bukti baru, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran 

yang lebih jelas dan utuh.  

 
Hakim diberikan kebebasan untuk menerima segala bentuk dan jenis alat bukti 

yang diajukan para pihak sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Sebagai 

contoh banyak alat bukti nonkonvensional yang canggih dan sangat berorientasi 

pada perkembangan teknologi, maka diantaranya dapat memberikan pembuktian 

yang akurat bahkan melebihi alat bukti kovensional seperti tes DNA 

(deoxyribonucleic acid) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan pembuktian 

konvensional yang menggunakan saksi mata.  
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Di dalam alat bukti nonkonvensional, salah satunya terdapat bentuk alat bukti 

dalam bidang sainstifik, atau disebut dengan alat bukti sainstifik.59 Alat bukti 

tersebut merupakan jenis alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan 

teknologi modern yang dilakukan di luar pengadilan, untuk eksperimen yang sulit, 

maka proses pembuktiannya dilakukan menggunakan saksi ahli di bidang 

pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan, serta menghadirkan ahli tersebut ke 

persidangan. Kriteria yuridis terhadap alat bukti sainstifik yang layak diterima 

sebagai alat bukti, yaitu:60 

1) Tes kimia/ darah terhadap orang mabuk 

2) Laboratorium polisi, seperti sidik jari (termasuk fingerprint, soleprints, dan 

palmprints), analisis kimia terhadap narkotika, tes kepalsuan tanda tangan, 

kepalsuan dokumen. 

3) Tes darah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan darah di antara ibu 

dan anak. 

4) Neutron activation, untuk menganalisis benda-benda yang sangat kecil, 

seperti pecahan kaca, serat kayu, jenis tanah, jenis rambut/bulu. 

5) Analisis suara dalam bentuk spectrographic voice identification (voice 

print). 

6) Pemakaian foto, video dan lain-lain. 

 
Pada saat menggunakan bukti sainstifik, agar bukti dapat diterima oleh hakim di 

pengadilan, diperlukan syarat-syarat yang berbeda tergantung dari teori yang 

                                                             
59 Munir Fuady, 2012, Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata), Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 202. 
60 Ibid., hal 203-204. 
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dianut. Berikut merupakan teori yang menentukan diterima atau tidaknya alat bukti 

sainstifik: 

1) Teori keseimbangan 

Balancing test mengajarkan bahwa suatu alat bukti sainstifik baru dapat 

diterima sebagai alat bukti manakala memenuhi syarat yang sebenarnya umum 

untuk suatu penerimaan alat bukti, yaitu adanya penakaran bahwa kepentingan 

penggunaan alat bukti tersebut haruslah sama atau melebihi efek prejudisialnya 

(efek negatif). 

 
2) Teori penerimaan umum di antara para ahli 

Dikenal dengan frye test mengajarkan bahwa suatu alat bukti sainstifik baru 

dapat diterima di pengadilan manakala alat bukti tersebut telah diterima secara 

umum oleh ilmu pengetahuan yang relevan dengan alat bukti tersebut.  

 
3) Teori reabilitas 

Teori ini mengajarkan suatu alat bukti sainstifik baru dapat diterima sebagai alat 

bukti manakala memenuhi tes reabilitas pembuktian yang menyatakan bahwa 

penerimaan oleh ilmu pengetahuan terhadap alat bukti sainstifik tersebut harus 

didukung oleh dasar yang baik dalam menganalisis tingkat validitas dari suatu 

keterangan ahli, namun bukan para ahli dari bidang yang bersangkutan, 

melainkan hakim yang memberikan putusan terhadap tingkat validitas setelah 

mendengar keterangan ahli.  

 
Bukti pengetesan darah atau yang kita ketahui sebagai Tes DNA, merupakan salah 

satu bentuk alat bukti nonkonvensional yang bersifat sainstifik. Mengapa demikian, 

karena tes DNA berkaitan dengan penggolongan darah, dimana masuk ke dalam 
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ranah biologi sains. Penggolongan darah pada A,B,O atau AB ditemukan oleh 

seorang ahli bernama Landsteiner61 setelah melakukan percobaan pada tahun 1990. 

 
Ternyata golongan darah tersebut berkaitan keturunan. Hal tersebut kemudian 

bukan hanya berguna bagi ilmu kesehatan, melainkan berguna juga bagi ilmu 

hukum, seperti untuk membuktikan bapak biologis dari anak luar kawin. Ada 

baiknya alat bukti nonkonvensional ini tidak berdiri secara sendiri, namun harus di 

dukung dengan alat bukti lain yang membangun keyakinan hakim akan bukti 

nonkonvensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Ibid., hal. 221. 
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E. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Keterangan: 

Ketika hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan maka anak yang lahir dari hubungan 

tersebut memiliki status anak luar kawin. Negara mengatur ketentuan status anak 

luar kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1), bahwa anak yang 

Tinjauan Yuridis status  
anak luar kawin 

Laki-laki Perempuan 

Pembuktian 

Peraturan anak luar 
kawin sebelum 

Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 

Pengaturan status 
anak luar kawin 

berdasarkan Putusan 
Mahkamah 

Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 

Anak Luar Kawin 

proses 
pengesahan anak 

luar kawin 
sehingga 

menimbulkan 
akibat hukum 
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lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal 

tersebut serupa seperti yang diatur dalam Pasal 100 KHI serta di dalam 

KUHPerdata, boleh melakukan pengakuan asalkan dilakukan dengan persetujuan 

ibunya atau kedua orangtuanya yang melakukan pengakuan terhadap anak luar 

kawin. Ternyata Negara yang semula mengatur hubungan keperdataan hanya 

dengan ibunya, dilakukan uji materiel di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 

Putusan 46/PUU-VIII/2010. Masalah akan timbul ketika tidak ada pengakuan dari 

laki-laki yang dianggap ayah biologis.  

 
Dengan demikian Uji Materiel Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, dikabulkan oleh 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga bunyi Pasal tersebut menimbulkan 

syarat bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki 

yang dianggap ayah biologisnya sepanjang menghilangkan hubungan keperdataan 

dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun hingga saat 

ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan anak luar kawin.  

 
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

anak luar kawin, maka upaya proses pengakuan hingga pengesahan yang dilakukan 

anak luar kawin dengan berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi, akan 

menimbulkan akibat hukum berupa hak-hak yang diperoleh anak luar kawin antara 

lain waris, nafkah, perwalian, menggunakan nama belakang dll.  

  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian  

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan 

hukum tertentu.62 

 
Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum 

dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam 

bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Norma tersebut berupa hukum tertulis 

berupa dasar peraturan perundang-undangan (UUD 1945), kodifikasi, undang-

undang, dan norma hukum bentukan lembaga peradilan.63  

 
Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini akan melihat apa saja pengaturan 

anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum yang timbul sesudah 

proses pengesahan anak luar kawin. 

 
 
 

                                                             
62 Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 

62. 
63 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 

2.  
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian 

yang menggambarkan secara sistematis, faktual,dan akurat mengenai fakta-fakta 

yuridis  yang  kemudian  diperjelas  dari  keseluruhan  data  yang  akan diperoleh  

dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas 

mengenai pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat 

hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar kawin. 

 
C. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan 

normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan  perundang-undangan yang 

menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur  yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian.64 Pendekatan normatif yang 

digunakan penelitian ini akan pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum terhadap 

anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 dan akibat hukum yang timbul sesudah proses pengesahan anak luar 

kawin. 

 

 

 

                                                             
64 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hal. 53. 
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D. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. 

Data sekunder mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.65 Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian meliputi: 

a. Undang-undang Dasar 1945; 

b. Herzien Indlandsch Reglement (HIR) berlaku di pulau Jawa dan Madura; 

c. Rechtreglement Voor De Buitengeswesten (RBg) berlaku di luar Jawa dan 

Madura; 

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) / Burgerlijk Wetboek 

(B.W); 

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1971 

f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

g. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan; 

h. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan pendaftaran 

penduduk dan Catatan sipil; 

i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, literatur, jurnal, penelusuran 

internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan tinjauan yuridis status anak 

luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 

                                                             
65 Ibid., hal. 12. 
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3. Bahan Hukum Tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

 
E. Metode Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder 

dilakukan melalui cara sebagai berikut:66 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian  hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yakni dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. 

 
b. Wawancara  

Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan responden 

yang terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitu terkait dengan tinjauan yuridis 

terhadap status anak luar kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 sehingga menimbulkan perlindungan hukum dan akibat hukum 

terhadap anak luar kawin. Wawancara ini dilakukan oleh Bapak Alakoni Harnie, 

S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. 

 
 
 
 
 

 
                                                             
66 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal.12. 
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F. Metode pengolahan data 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (Editing) 

Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi  

pustaka,dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan 

dan tanpa kesalahan. 

 
Pemeriksaan yang dimaksud yakni memeriksa apakah data yang terkumpul melalui 

studi pustaka dan dokumen terkait tinjauan yuridis terhadap status anak luar kawin 

sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah dianggap 

cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan dan berusaha tanpa kesalahan.  

 
2. Penandaan Data 

Penandaan data berupa memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data seperti perundang-undangan, buku literatur, jurnal atau dokumen.  

 
3. Sistemasi Data  

Sistematisasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara 

sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga mempermudah 

memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. 

 
G. Analisis Data  

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan 

tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu  

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan  

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 



54 
 

berkembang dalam masyarakat.67 Analisis secara kualitatif juga menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 

tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.  

 

                                                             
67 Ibid., hal.35. 



 
 
 
 
 
 

V. PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik 

kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Peraturan yang mengatur status anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tertuang di dalam KHI dan UU 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak luar kawin menurut Pasal 100 

KHI dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibunya, namun dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berupa tes DNA. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya anak 

luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga 

ibunya, dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan anak luar kawin 

dan ibu biologisnya berupa permohonan yang diajukan kepada Pengadilan 

Agama atau Pengadilan Negeri.  

2. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni adanya kebolehan 

membuktikan pria yang diduga sebagai bapak biologis anak luar kawin, dengan 

menggunakan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA, 

sebab tes DNA mampu membuktikan adanya hubungan darah antara anak luar 

kawin dengan laki-laki yang diduga sebagai bapak biologis. Sehingga jika 
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terjadi penolakan oleh bapak biologis akan hasil tes DNA, maka dapat diajukan 

gugatan pengesahan anak melalui peradilan dengan syarat utama menggunakan 

pembuktian menggunakan hasil tes DNA. 

 
3. Akibat Hukum yang timbul sesudah proses pengesahan Anak Luar Kawin 

berupa tanggungjawab pemeliharaan berupa nafkah, moral, perwalian, 

penggunaan nama bapak biologis seperti bin atau binti dan pewarisan. Hukum 

Perdata mengatur Pewarisan yang diperoleh untuk anak luar kawin yang diakui 

berlaku Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdata, sedangkan untuk 

anak luar kawin yang disahkan akan mendapat bagian anak sah sesuai dengan 

Pasal 852 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdata. Berbeda dengan Hukum 

Islam yang tidak mengatur pembagian anak luar kawin, Bapak biologis hanya 

boleh memberikan dalam bentuk shodaqoh atau hibah. Sedangkan hubungan 

keperdataan antara ibu dengan bapak biologis dari anak luar kawin yang hanya 

diakui tidak mendapatkan pewarisan, akan timbul hubungan pewarisan sebagai 

istri apabila ibu dan bapak biologis melakukan pengesahan anak luar kawin 

menjadi anak sah. 
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B. Saran 

Menurut penulis hingga saat ini, belum dibentuk peraturan lanjutan setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga dasar anak luar kawin 

yang ingin melakukan gugatan masih menggunakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi, yang seharusnya apabila telah dilakukan uji materiel terhadap Undang-

undang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Dengan demikian diperlukan 

Peraturan Menteri Agama atau peraturan sejenis lainnya terkait dengan kejelasan 

pemahaman anak luar kawin. Sehingga membantu majelis Hakim untuk 

menentukan kedudukan anak luar kawin dalam memberikan akibat hukum ketika 

putusan atau penetapan.  
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