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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum anak di luar 

perkawinan menurut KUHPerdata, UU No.1 Tahun 1974 dan KHI serta 

perlindungan hukumnya pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Sedangkan 

manfaat penelitian yaitu memberikan kontribusi dalam menyusun dan merubah 

peraturan terkait dengan anak di luar perkawinan.  

Metode penelitian adalah yuridis normatif. Kesimpulannya adalah status 

anak di luar perkawinan menurut KUHPerdata merupakan anak tidak sah tetapi 

dapat diakui. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah anak 

tidak sah. Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan 

keperdataan anak dengan ayahnya melalui tes DNA.  

 

Kata Kunci: Status hukum anak di luar perkawinan. 

CHILD LEGAL STATUS IN OUTSIDE THE MARRIAGE 

(COMPARATIVE STUDY ACCORDING TO THE BOOK OF LEGAL LAW, 

LAW NUMBER 1 YEAR 1974 AND ISLAMIC COMPILATION) 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the legal status of children outside 

marriage according to the Civil Code, Law No.1 Year 1974 and KHI and various 

laws after the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. The benefits 

of research is to provide information in the context and changes related to 

children outside of marriage. 

The research method is normative juridical. The conclusion is the status of 

children outside marriage according to the Civil Code is a child can not be 

trusted. Based on Law no. 1 Year 1974 and KHI is illegitimate child. Post Court 

Decision No.46/PUU-VIII/2010 gives freedom to students through DNA testing. 

 

Keywords: Legal status of children outside of marriage. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Kedudukan anak di luar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah 

serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian 

masyarakat, mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal 

kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan 

terhadap hak-haknya karena menyandang status anak di luar perkawinan seperti 

hubungan hukum dengan ayahnya yang tidak ada sama sekali atau terputus nasab 

dengan ayahnya, bahkan si anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan 

dari ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan hukum atau nasab dengan 

ibunya yang melahirkannya, sehingga anak di luar perkawinan dalam 

kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan 

orangtuanya.  

Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga 

dengan anak di luar perkawinan, mereka juga sebagai pendukung hak dan 

kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, 

anak di luar perkawinan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk 

dalam bidang keperdataannya seperti yang dapat dinikmati oleh anak-anak 

lainnya. 

Anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak 

tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-
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laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan 

ibunya atau perempuan yang melahirkannya dan keluarga ibunya.1 

Sedangkan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2012. Seorang ibu bisa bernafas lega bahwa Pasal 

43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”. 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. Serta putusan MK 

tersebut, memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui 

negara dan dengan tidak tercantum nama ayah diakta kelahiran, yang tentu akan 

berimplikasi tidak mendapatkan hak waris yang dapat merugikan anaknya 

tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana status hukum anak di luar perkawinan 

menurut KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam ?, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan 

pasca Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 ? 

Adapun tujuan dan manfaat yang diharpkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui status hukum anak di luar perkawinan 

menurut KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

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

hlm. 103.  
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Islam, 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di luar 

perkawinan pasca Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut : a. Secara Teoritis, 

penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pemikiran yang berguna 

bagi pengembangan ilmu hukum perdata baik hukum perkawinan maupun hukum 

keluarga, hukum perkawinan nasional serta hukum perkawinan Islam. b. Secara 

praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai acuan maupun 

masukan bagi pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) dalam membuat 

atau merubah KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam serta Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Adapun 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative 

Approach), dan Pendekatan Konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum 

dalam penelitian ini adalah: 1. Bahan Hukum Primer, 2. Bahan Hukum Sekunder, 

3. Bahan Hukum Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan cara studi dokumentasi. 
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II.     PEMBAHASAN 

A. Status Hukum Anak di Luar Perkawinan  

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dalam KUHPerdata, kedudukan anak di luar perkawinan sebagai anak 

tidak sah statusnya bisa berubah menjadi anak sah. Perubahan status anak di 

luar perkawinan dapat dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. 

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak 

yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pengakuan anak 

pada dasarnya bisa dilakukan oleh ibu maupun ayah. Berdasarkan Pasal 280 

KUHPerdata yang berbunyi: 

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak di luar 

perkawinan, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak 

atau ibunya”. 

 

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 

Ayat (1) menyebutkan:  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

 

 Anak diberikan status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu 

dan keluaga ibu. Ketentuan ini merupakan hukum nasional berlaku bagi 

semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Pengesahan dan 

pengakuan tersebut berakibat lahirnya suatu pertalian kekeluargaan dengan 

segala akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Akibat 

hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dengan yang diakui 
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saja dan tidak dengan keluarga anak di luar perkawinan yang diakui maupun 

keluarga pihak-pihak yang mengakuinya. 

Anak di luar perkawinan itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. 

Menurut sistem yang dianut KUHPerdata, dengan adanya keturunan di luar 

perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan 

orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian 

kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua 

yang mengakuinya. 

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang  

menyatakan bahwa: 

“Suatu pengakuan terhadap seorang anak di luar perkawinan, selama 

hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau 

golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan dapat diterima, 

jika si ibu tidak menyetujuinya”. 

 

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu pengakuan anak hanya 

bisa dilakukan dengan persetujuan ibunya. Pasal 278 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana pun mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang 

mengakui anak di luar perkawinan yang bukan anaknya. 

Seorang ayah atau ibu melalui tindakan pengakuan bisa menciptakan 

hubungan hukum dengan anak di luar perkawinannya, sehingga seorang 

anak yang tadinya bukan anak siapa-siapa sekarang menjadi anak seorang 

laki-laki atau ibu sekalipun statusnya tetap saja anak di luar perkawinan. 

Tanpa pengakuan maka tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, 

termasuk kewajiban pemeliharaan. Jadi, akibat dari pengakuan adalah selain 
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memberikan suatu kedudukan hukum juga sekaligus menimbulkan kewalian 

pemeliharaan. 

2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa: 

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”. 

 

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari ketentuan Pasal 42 tersebut ada dua 

macam anak sah, yaitu: 2 

a. Anak yang lahir dalam perkawinan ada dua kemungkinan: 

(1) Setelah perkawinan berlangsung, istri baru hamil, kemudian 

melahirkan anak. 

(2)  Sebelum perkawinan berlangsung, istri telah hamil lebih 

dahulu. Sesudah dilangsungkan perkawinan istri melahirkan. 

b. Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Dalam hal ini, istri 

setelah perkawinan kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. 

Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan. 

 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa:  

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

 

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua 

orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap 

anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap 

orang tua. Hal ini bebeda dengan anak tidak sah, karena dalam 

Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Pasal 

280 KUHPerdata diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut J. 

Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (biologis) maupun 

dengan ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan 

hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan 

pengakuan.3 

                                                             
2 Muhammad Abdulkadir, Op.Cit, hlm. 94. 
3 Satrio, J., Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang. Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.106. 
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Menurut hemat penulis, konsekuensi hukum dari adanya ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan antara lain adalah dalam akta kelahiran 

anak di luar perkawinan hanya akan dicantumkan nama perempuan yang 

melahirkannya saja tanpa nama seorang laki-laki sebagai ayahnya. Hal itu 

dilakukan, karena negara menganggap bahwa anak di luar perkawinan 

tersebut, hanya dilahirkan dari seorang perempuan, berbeda dengan anak 

sah yang dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinaan suami 

istri yang sah. Karena salah satu tujuan dari dibuatnya akta kelahiran adalah 

untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari 

seorang pewaris, dengan demikian pihak yang wajib memelihara anak di 

luar perkawinan tersebut adalah hanya pihak ibu sesuai yang tercantum 

dalam akta kelahiran anak tersebut.  

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) 

adalah sah, apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu, anak dan 

laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan 

perkawinan yang sah.4 

Selain itu di dalam hukum Islam ada kemungkinan besar seorang yang 

lahir dikatakan anak ibu, yaitu apabila anak tadi dilahirkan sebelum masa 

enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan, sedang si suami tersebut tidak 

                                                             
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UUI Press, 2000, hlm. 106. 
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mau mengakui bahwa anak yang lahir itu adalah hasil persetubuhannya 

terhadap istrinya yang dituduh itu sebelum nikah.5 

Secara yuridis formal, bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena 

hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut 

kembali kepada orangtuanya.  

Menurut syari’at Islam bahwa setiap anak yang sah mempunyai hubungan 

yang erat dengan ibu dan ayahnya atau disebut double unilateral / bilateral.6 

Dalam sebuah hadits disebutkan: 

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sesungguhnya kedua 

orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”. 

(HR.Muslim)7  

 

Berdasarkan hadits di atas, maka pada dasarnya Islam memandang semua 

anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci bersih. Demikian pula anak ang lahir 

di luar perkawinan adalah sama sucinya dengan anak yang lahir di dalam atau 

akibat perkawinan yang sah (anak sah). 

B. Perlindungan  Hukum Anak di Luar Perkawinan Pasca Keluarnya 

Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 

 

Keluarnya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 

2012, atas permohonan uji materiil (judicial review) yang diajukan oleh 

Machica Mochtar. Awal kisah bermula pada tanggal 20 Desember 1993, 

di Jakarta, telah dilangsungkan pernikahan seorang artis penyanyi 

Machica Mochtar dengan Moerdiono mantan Sekretaris Negara di era 

Orde Baru. Bertindak sebagai wali nikahnya H. Mochtar Ibrahim, ayah 

kandung Machica, dengan disaksikan oleh saksi nikah KH. Yusuf Usman 

                                                             
5 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan menurut Islam, UU 

perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, t.th., hlm. 21. 
6 Asyhari Abdul Ghafar, Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah hamil, 

Jakarta, Grafindo Utama, 1987, hlm. 81. 
7 Imam Ahmad Ibn Hanbal, Terjemah Musnad Ibn Hanbal, Bandung, Grafika, 1992. 
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dan Risman, dengan mahar yang dibayar secara tunai. Pernikahan yang 

demikian menurut agama sudah sah karena yang menjadi rukun nikah 

sudah terpenuhi. Dari perkawinan ini, pada tanggal 5 Pebruari 1996 

terlahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. 

Ironisnya Moerdiono sebagai ayah semasa hidupnya sampai meninggal 

dunia, tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya.8 

 

Dari sini perjuangan seorang ibu untuk menuntut hak-hak anaknya 

dimulai dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) 

melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang terdaftar dalam Nomor 

46/Pdt.P/ 2008/ PA.Tgrs. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa 

dalam penetapannya tertanggal 18 Juni 2008/ 14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah, 

perkawinan antara Machica dengan Moerdiono tidak dapat dicatatkan, dengan 

alasan karena pada waktu menikahi Machica, Moerdiono masih terikat 

perkawinan dengan isterinya dan Moerdiono tidak mempunyai ijin 

berpoligami, sehingga terdapat halangan bagi Machica. Akibatnya perkawinan 

tersebut tidak dapat diakui Negara dan anak yang dilahirkan tidak diakui oleh 

Negara sebagai anak dari hasil perkawinan machica dan Moerdiono. Menurut 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, Muhammad Iqbal Ramadhan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena 

tidak mendapatkan ketidakadilan, Machica mengajukan permohonan pengujian 

materiil: 

1. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.  

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. 

2.  Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.  

                                                             
8 Sri Budi Purwaningsih, Rechtsidee Vol. 1 No. 1: Perlindungan Hukum Kedudukan Anak 

di luar perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010, Jawa Timur, 

2014, hlm. 12. 



x 
 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

 

Terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945: 

1.  Pasal 28 B Ayat (1).  

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah”. 

 

2.  Pasal 28 B Ayat (2). 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

 

3.  Pasal 28 D Ayat (1)  

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum”. 

 

Menurut Machica Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak 

konstitusoinalnya karena anaknya tidak mendapatkan status anak sah dari 

ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal 

dengan kawin/ nikah siri. Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan 

secara siri karena beberapa sebab, diantaranya bagi seorang laki-laki 

yang berniat berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi 

salah satu syarat yaitu mendapat izin dari pengadilan, sedangkan untuk 

mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu untuk 

melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan 

perkawinannya secara siri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama 

karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut di atas, karena 

cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan 

dan sudah sah menurut agama. Berbeda dengan pernikahan yang 

dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan 

Agama, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang 

dikenal dengan perkawinan secara resmi.9 

 

MK mengabulkan gugatan Machica dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 

43 Ayat (1) tersebut harus dibaca:10 

                                                             
9 A.M. Bisri, Perlindungan Terhadap Anak Di Luar Nikah, https://muvid.wordpress.com, 

2012, https://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah, diakses 

tanggal 18 Maret 2018. 
10 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 
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“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya 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”. 

 

Yang menjadi masalah hukum (legal reasoning) putusan MK untuk 

mengabulkan permohonan Machica, antara lain, secara alamiah tidaklah 

mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara 

ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (coitus) sah atau 

tidak. Tidaklah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir 

dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya 

memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual 

tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya.11 

 

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 dalam pertimbangan hukum pokok permohonan menyebutkan, 

bahwa: 

 

“Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan 

bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di 

luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut 

sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum 

membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari 

tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu hukum 

meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. 

Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 

memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak merupakan anak 

dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa kelahiran, yang didahului dengan hubungan 

seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah 

hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 

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

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konsitusi memutuskan 

bahwa, akan timbul hubungan hukum antara anak tidak sah dengan ayah 

biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa anak dan ayah memiliki hubungan 

                                                             
11 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Loc.Cit. 
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darah atau si ayah adalah orang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, 

sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka timbullah hak 

alimentasi (pemeliharaan) antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya. 

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

tentu harus dibatasi berdasarkan konteks anak di luar perkawinan dari hasil 

pernikahan poligami sirri Aisyah Mokhtar dan Moerdiono serta hanya dalam 

perkara perdata waris, nafkah atau perwalian. Sehingga koridor hukum dari 

akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dalam perkara perkawinan 

sirri bukan anak hasil zina atau sumbang. 
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III.     PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Menurut KUHPerdata, anak di luar perkawinan itu dapat diakui oleh ayah 

atau ibunya, sehingga timbullah hubungan perdata antara si anak dengan 

ayah atau ibu yang mengakuinya. Akan tetapi, kalau ayahnya tidak 

mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya. Begitu juga 

dengan pewalian, kalau ayah dan/atau ibunya mengakuinya, maka 

perwaliannya mengikuti ayah dan/atau ibunya. Tetapi kalau tidak, maka 

perwaliannya mengikuti keluarga ibunya. Sedangkan menurut UU No. 1 

Tahun 1974 dan KHI, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat (1). Begitu pula perwalian UU No. 1 

Tahun 194 dan KHI, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan 

keluarga ibunya saja. Dalam warispun menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan 

KHI, hanya mendapat warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, tetapi dalam 

KUHPerdata kalau diakui, maka anak di luar perkawinan mendapatkan 1/3 

bagian dalam golongan I, ½ bagian dalam golongan II dan III, 3/4 bagian 

dalam golongan IV, serta mendapat semua warisan, jika pewaris tidak 

mempunyai keturunan atau keluarga.  

2. Perlindungan anak di luar perkawinan dan ibu kandung mencakup 

perlindungan hak yuridis anak di luar perkawinan. Dengan keluarnya 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan hukum untuk 



xiv 
 

menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan 

hukum akan hak-hak dari anak untuk menuntut atau memperoleh hak 

keperdataannya, kepada ayah biologisnya. Untuk membuktikan ayah 

biologis anak di luar perkawinan dapat dilakukan dengan tes forensik yakni 

tes DNA. Akan tetapi akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tentu harus dibatasi berdasarkan konteks anak di luar 

perkawinan dari hasil pernikahan poligami sirri Aisyah Mokhtar dan 

Moerdiono serta hanya dalam perkara perdata waris, nafkah ataupun 

perwalian bukan perkara anak hasil zina atau sumbang. 

Saran 

1. Diharapkan masyarakat dapat mencegah terjadinya pergaulan atau hubungan 

yang bebas, sehingga kedepannya dapat mencegah terjadinya anak di luar 

perkawinan yang akan menyulitkan kehidupan berupa status hukumnya 

terhadap orangtuanya terutama hak nasab, perwalian serta warisnya yang 

serba sulit. 

2. Diharapkan peran pemerintah dengan Putusan MK ini, segera mengeluarkan 

Peraturan Pelaksana yang menguatkan tentang Putusan MK yang berkaitan 

dengan anak di luar perkawinan. Serta membatasi Putusan MK tersebut 

hanya dalam perkara pernikahan sirri saja yang sah secara agama namun 

tidak dicatatkan menurut undang-undang dan bukan perkara anak hasil zina 

atau sumbang yang dilarang oleh KUHPerdata untuk diakui.  
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