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Abstract 

 

The decision of the Supreme of Constitution No. 46/PUU-
VIII/2010 has provided excellent protection for the child outside 
of marriage or illegitimate child, because illegitimate child not 
only have a civil relationship with her mother and her mother's 
family, but also will have a civil relationship with his father and 
father's family, as long as a blood relationship between 
illegitimate child with his father can be proved. This Decision 
has implications in family law which deals with civil relations 
illegitimate child with a father-mother and father-mother 
families, alimenatieplicht and institutions related to the 
recognition of the child and Inheritance Law, the illegitimate 
child of the opportunities to become heirs of the father and the 
father's family. Certainly, it will affect the parts of other heirs. 
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PENGANTAR  
 
Putusan MK No 46 /PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang 
memberikan putusan permohonan uji materiil Undang Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang 
Undang Perkawinan) telah memberikan  ”angin segar” pada status 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan (selanjutnya disebut anak luar 
kawin). Dengan adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut, 
maka bagi anak luar kawin akan terjamin kelangsungan hidupnya, 
karena dengan dapat membuktikan dirinya ada hubungan darah dengan 
bapak biologisnya, maka ”status” anak ini tidak ubahnya seperti anak 
sah, karena ia akan mempunyai hubungan keluarga dengan  orang tua 
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(ayah dan ibunya) serta keluarga ayah dan ibunya. Lebih jauh lagi, 
putusan MK No 46/PUU-VIII/2010  tersebut tentu akan berpengaruh 
terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. Sebagaimana Pasal 43 ayat 
(1) Undang Undang Perkawinan, menyatakan bahwa  ”Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan adanya Putusan 
Makamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010,  bahwa Pasal 43 ayat (1) 
Undang Undang Perkawinan harus dibaca ; ”Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya” Dengan demikian atas dasar 
putusan tersebut, maka secara otomatis karena hukum, anak luar kawin 
akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya 
sepanjang dapat memenuhi apa yang ditetapkan dalam putusan MK 
No 46/PUU-VIII/2010 tersebut. 
 
Sudah barang tentu putusan tersebut tidak tanpa implikasi yuridis. 
Tulisan ini akan mencoba untuk mengulas implikasi yuridis dari 
putusan MK  No 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Oleh karena itu dalam 
tulisan ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang : paparan 
Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak menurut Hukum 
Keluarga di Indonesia serta  implikasi yuridis Putusan MK No 
46/PUU-VIII/2010 dalam Hukum Keluarga di Indonesia. 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi   N0 46/ PUU-VIII/20101 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan dengan adanya 
permohonan yudicial review yang diajukan HJ Aisyah Mochtar alias 
Machicha  binti H Mochtar Ibrahim atas uji materiil terhadap Undang 
Undang Perkawinan, khususnya terhadap  Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
43 ayat (1). Permohonan tersebut  diajukan dengan memberikan kuasa 
kepada Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Mifachul I.A.A, 
advokat dari Kantor Hukum Matulatuwa & Makta di Jakarta. 
Permohonan uji materiil tersebut dilakukan berawal dengan tidak 
diakuinya anak hasil perkawinan sirinya bernama Muhammad Iqbal 
oleh ayahnya bernama Drs Moerdiono. Telah terjadi perkawinan siri 
yang dilakukan oleh Hj Aisyah Mochtar  dengan Drs Moerdiono pada 

                                                 
1 Disarikan dari Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 
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tanggal 20 Desember 1993 dengan ijab kobul yang dilakukan antara 
wali nikah bernama H Moctar Ibrahim dengan Drs Moerdiono dengan 
mahar berupa seperangkat alat shalat, uang  dua ribu real serta satu set 
perhiasan emas berlian yang dibayar tunai. Ijab kobul tersebut 
diucapkan dihadapan dua orang saksi yakni KH M Yusuf Usman dan 
Risman. 
 
Keberadaan perkawinan ini juga dikuatkan dengan adanya Penetapan 
atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008. 
Hasil perkawinan siri dari keduanya telah lahir seorang anak laki-laki 
bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.  
 
Pada pokok permohonannya disebutkan bahwa dengan ketentuan Pasal 
2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: 
”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan 
yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan 
yang menyatakan: ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya” telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang 
mengakibatkan kerugian pada pemohon yakni Hj Machica Mochtar 
dan Muhammad Iqbal berkaitan dengan status perkawinan dan status 
anak yang dihasilkan dari perkawinan sirih antara Hj Machica Mochtar 
dengan Drs Moerdiono. 
 
Dengan adanya dua pasal dalam Undang Undang Perkawinan tersebut, 
ada hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) dan 
ayat (2)  serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dicederai oleh Undang 
Undang Perkawinan, yakni bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (1) 
UUD 1945,  perkawinan yang dilangsungkan sesuai rukun nikah 
adalah sah, akan tetapi terhalang oleh Pasal 2 Undang Undang 
Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum2. 
Akibat selanjutnya yang muncul adalah karena berdasarkan norma 
hukum, perkawinan tersebut tidak sah, maka status hukum anak yang 

                                                 
2 Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa:” setiap orang berhak membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”  
Pasal 28B ayat (2) menyatakan: ” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi” 
Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa : ” Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum ”. 
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dilahirkan dari perkawinan yakni Muhammad Iqbal  menjadi anak luar 
kawin berdasarkan ketentuan norma hukum yang tercantum dalam 
Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.  
 
Dengan demikian ada dua hal yang dipersoalkan yakni bahwa Pasal 2 
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1),  Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  
 
Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
sebagian dari permohonan  Hj Machica Mochtar, yakni yang berkaitan 
dengan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan bahwa anak luar 
kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga  ibunya.  
 
Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan 
bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan 
sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan 
tehnologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu 
menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil 
manakala anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan dengan ibunya saja. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula 
untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari 
tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula 
menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut. Hubungan anak 
dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya 
ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya 
hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian terlepas dari 
prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus 
mendapat perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan demikian, 
maka yang akan dirugikan adalah anak tersebut, padahal anak tersebut 
tidak tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya. 
 
Dalam amar putusannya,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa 
Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan bertentangan dengan 
Undang Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang dimaknai 
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 
dibuktikan berdarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah 
sebagai ayahnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai 
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menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah 
sebagai ayahnya.  Berkaitan dengan itu diputuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan 
tersebut hendaklah dibaca : ”Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” 
 
Sedangkan permohonan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, 
tidak dikabulkan. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, 
bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah tidaknya 
perkawinan, karena faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan 
adalah syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon 
mempelai. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif. 
Pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari 
perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka 
negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan 
tanggungjawab negara. Kedua, pencatatan secara administratif yang 
dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai 
perbuatan hukum dikemudian hari dapat dibuktikan dengan sempurna 
dengan suatu akta otentik, sehingga hak yang timbul dari perkawinan 
tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. 
 
Dari paparan putusan MK tersebut ada yang menarik untuk diketahui 
bahwa sah tidaknya perkawinan tidak ada hubungannya dengan 
hubungan perdata yang terjadi anatar anak luar kawin dengan bapak – 
ibunya.  
 
Ada penafsiran dari masyarakat bahwa putusan MK tersebut 
melegalkan adanya perzinahan, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh 
MK. Hal ini dibantah oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki yang 
menyatakan bahwa putusan MK tidak ada kaitannya dengan sah atau 
tidaknya perkawinan, tetapi semata-mata untuk memberikan 
perlindungan keperdataan anak luar kawin. Perlindungan anak luar 
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kawin menjadi fokus utama terlepas anak ini dilahirkan lewat nikah 
siri, kumpul kebo atau perzinahan.3 

 
Kedudukan Anak Dalam  Hukum Keluarga di Indonesia  
 
Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Perkawinan telah mengatur 
tentang kedudukan aanak dalam Hukum keluarga di Indonesia. 
Menurut Undang Undang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi 
dua yakni anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. 
 
Anak sah menurut Pasal 42 Undang Undang Perkawinan adalah ”anak 
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari 
rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa termasuk 
dalam golongan anak sah menurut Pasal 42 Undang Undang 
Perkawinan adalah : 

1. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang 
sah. 

2. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan 
dalam perkawinan yang sah. 

3. Anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan 
dilahirkan setelah perkawinan itu putus. 

 
Dengan demikian nampak bahwa termasuk anak sah tidak hanya anak 
yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, tetapi 
mungkin juga anak yang dilahirkan setelah perkawinan putus. 
Nampaknya Undang Undang Perkawinan tidak melihat siapa ayah 
biologis dari anak yang dilahirkan isteri.  Sepanjang anak tersebut lahir 
memenuhi salah satu kriteria tersebut,  maka anak  akan berkedudukan 
sebagai anak sah. Sekalipun demikian Undang Undang Perkawinan 
telah memberikan perlindungan kepada suami pada situasi tersebut. 
Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Perkawinan memberi kesempatan 
kepada suami untuk melakukan penyangkalan bahwa anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah bukan anaknya. Adalah 
dimungkinkan anak yang memenuhi  salah satu kriteria sebagaimana 
diuraikan diatas, akan menjadi anak luar kawin apabila suami 
melakukan penyangkalan bahwa anak tersebut adalah  bukan anaknya 
dan terbukti secara yuridis berdasarkan putusan pengadilan, 
sebagaimana dituntut Pasal 44 Undang Undang Perkawinan yakni 
bahwa suami dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu 
                                                 
3 Hukumonline.com/berita/baca/it4f573e21514, Putusan MK Semata Lindungi Abak 
Luar Kawin 



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012 
  

 

235

akibat daripada perzinahan tersebut. Ini artinya sepanjang suami tidak 
dapat membuktikannya melalui Pasal 44 Undang Undang Perkawinan 
tersebut, maka anak tersebut menjadi anak sah. 
 
Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), 
memberikan kriteria anak sah adalah : 

1. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah 

2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan 
dilahirkan oleh isteri tersebut. 

 
Ada hal menarik yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2)  KHI tersebut, 
yakni berkaitan dengan adanya pembuahan diluar rahim. Pasal 99 ayat 
(2)  KHI mensyaratkan agar supaya anak yang dilahirkan akibat 
pembuahan diluar rahim menjadi anak sah, maka diperlukan dua syarat 
yakni :  pertama, pembuahan tersebut berasal dari sperma dan ovum 
suami – isteri yang sah, dan syarat kedua yakni bahwa anak tersebut 
lahir dari rahim  isteri tersebut. Hal ini dapat dipahami, karena moral 
merupakan hal yang diperhatikan dalam Hukum Islam. 
 
Undang Undang Perkawinan tidak mengatur secara detail mengenai 
pembuahan di luar rahim seperti halnya KHI. Tetapi menurut penulis 
prinsip sebagimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) KHI dapat 
diterapkan bagi mereka yang tidak tunduk pada KHI, jika terjadi 
permasalahan berkaitan dengan status anak yang dilahirkan akibat 
pembuahan di luar rahim. 
 
Dalam kedudukannya sebagai anak sah , tentu akan mempunyai akibat 
yuridis. Akibat yuridis anak sah ialah bahwa anak ini mempunyai 
hubungan keperdataan dengan bapak – ibu serta keluarga dari bapak 
dan ibunya. Akibat hubungan tersebut, muncul kewajiban alimentatie 
(alimentatieplicht) pada keduanya, yakni kewajiban untuk saling 
memelihara.  Menurut Pasal 45 Undang Undang Perkawinan  bapak 
dan ibunya diberi beban kewajiban untuk memelihara dan memdidik 
anak,  sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri   sendiri, bahkan 
kewajiban bapak dan ibu  ini akan tetap berlangsung sekalipun 
perkawinan kedua orang tuanya putus.  Memelihara dimaksudkan 
bahwa bapak dan ibunya mempunyai kewajiban untuk memberi 
sandang pangan dan papan yang layak kepada anak sesuai dengan 
kemampuannya, sedangkan  dimaksud dengan mendidik yakni bapak 
dan ibu mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan baik 



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012 
  

 

236

formal ataupun in formal kepada anak-anaknya. Disisi lain anak yang 
telah dewasa, mempunyai kewajiban untuk memelihara bapak dan 
ibunya menurut kemampuannya, apabila mereka memerlukan 
bantuannya.   
 
Implikasi lain dari kedudukan ini ialah bahwa anak tersebut 
kemungkinan akan menjadi ahli waris, jika bapak atau ibunya 
meninggal dunia, bahkan jika keluarga bapak atau ibunya meninggal 
dunia. Tentu saja hal ini akan bisa terlaksana jika dipenuhi persyaratan 
pewarisan sebagaimana ditentukan dalam  Hukum Waris.  
 
Anak yang dilahirkan diluar perkawinan seringkali disebut dengan 
istilah  anak luar kawin atau anak tidak sah. Baik Pasal 43 ayat (1) 
Undang Undang Perkawinan  tidak memberikan pengertian tentang 
apa yang dimaksud dengan anak luar kawin. Berdasarkan  penafsiran a 
contrario dengan berpegang pada rumusan Pasal 42 Undang Undang 
Perkawinan, dapat dirumuskan bahwa termasuk anak luar kawin, yakni 
anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, yakni anak yang 
tidak termasuk dalam tiga kategori anak sah yang telah diuraikan 
diatas. Demikian pula tidak ada satu pasalpun dalam KHI yang 
memberikan rumusan tentang anak luar kawin ini. Dengan dasar yang 
sama, maka termasuk anak luar kawin menurut KHI adalah anak yang 
tidak memenuhi kriteria anak sah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 
99 KHI. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kriteria anak luar 
kawin adalah :  

1. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang 
sah. 

2. Hasil pembuahan  sperma dan ovum dari laki-laki dan 
perempuan diluar rahim dimana keduanya tidak dalam ikatan 
perkawinan yang sah, atau 

3. Hasil pembuahan suami isteri yang sah  di luar rahim dan 
dilahirkan oleh wanita yang bukan isteri tersebut. 

 
Dalam kedudukannya sebagai anak luar kawin, Pasal 43 Undang 
Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya akan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 
Selanjutnya Undang Undang Perkawinan mengamanatkan dalam Pasal 
43 ayat (2) bahwa tentang kedudukan anak luar kawin akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ironis memang, sudah  lebih 
dari tiga puluh tujuh tahun sejak amanat tersebut dituangkan dalam 
Undang Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah yang dimaksud 
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tidak kunjung jua. Dengan kondisi demikian konsekwensi hukumnya 
adalah berdasar  Pasal 66 Undang Undang Perkawinan ketentuan yang 
ada (yakni KUH Perdata), yang mengatur tentang terciptanya 
hubungan keperdataan antara ibu dengan anak luar kawin masih dapat 
diterapkan dengan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan 
Undang Undang Perkawinan.   
 
Dalam KUH Perdata Dalam Pasal 280 KUH Perdata dinyatakan 
bahwa : Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, 
timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Ini 
berarti bahwa agar supaya ada hubungan perdata dengan bapak atau 
ibunya, maka pengakuan terhadap anak luar kawin harus dilakukan. 
Hanya saja jika diperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang 
Perkawinan, anak luar kawin akan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tidak dapat 
diberlakukan secara otomatis, perlu tindakan administrasi untuk 
menimbulkan hubungan perdata tersebut. Sekalipun demikian, guna 
menciptakan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang 
tuannya perlu dengan pengakuan anak .4 
 
Dengan adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010,  anak luar kawin 
tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
ibunya saja, akan tetapi dapat mempunyai hubungan perdata dengan 
ayah jika dapat membuktikan bahwa ada hubungan darah antara  anak 
dan ayahnya, bahkan jika terbukti adanya hubungan darah tersebut, 
maka anak luar kawin akan memunyai hubungan perdata juga dengan 
keluarga ayahnya.  

 
Implikasi Yuridis Putusan MK No 446/PUU-VIII/2010 Dalam 
Hukum Keluarga  
 
Dengan adanya Putusan MK No 446/PUU-VIII/2010, tentu akan 
berpengaruh terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. Ada beberapa 
implikasi hukum yang muncul perlu dicermati berkaitan dengan 
putusan MK tersebut, yakni : 

 
 
 

                                                 
4 Syahran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin 
“,www.jimlyshool.com/read/analisi/256/putusan/mahkamah konstitusi., diunduh  
Juli, 2012 
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1.  Berkaitan dengan  hak keperdataan anak luar kawin 
 
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dengan  adanya Putusan 
MK No 46/PUU-VIII/2010, maka Pasal 43 ayat (1) Undang Undang 
Perkawinan harus dimaknai  bahwa pada intinya anak luar kawin tidak 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. 
Anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan 
keluarga ayah, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan tehnologi atau alat bukti lain yang sah bahwa adanya 
hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayahnya. Putusan ini 
tentu membawa imlpikasi di bidang Hukum Keluarga.  
 
Sebelum putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata hanya  
terjadi antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu. Ini 
mempunyai makna yuridis bahwa kewajiban untuk memelihara dan 
mendidik anak luar kawin hanya ada di pundak ibu dan keluarga ibu. 
Ibu dibebani tanggungjawab untuk memberikan sandang, pangan dan 
papan bahkan pendidikan kepada anak luar kawin. Sebaliknya karena 
adanya hubungan keperdataan antara ibu dan keluarga ibu dengan 
anak luar kawin, maka setelah anak dewasa tentu mempunyai 
kewajiban untuk memelihara ibu dan keluarga ibu dalam garis lurus 
keatas jika mereka memerlukan (lihat Pasal 46 ayat (2) Undang 
Undang Perkawinan). Diantara mereka ada kewajiban untuk saling 
memelihara atau alimentatieplicht. 
 
Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka tanggungjawab untuk 
memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan 
kepada ibu dan keluarga ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah 
dan keluarga ayah. Ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak 
anak berkaitan dengan sandang, pangan dan papan bahkan pendidikan. 
Dengan demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga 
ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya dengan 
adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya, 
maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara 
(alimentatieplicht).  
 
Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, pasca putusan MK 
tersebut, diantara mereka yakni antara anak luar kawin dengan bapak 
atau  ibunya, masing-masing akan mempunyai kewajiban alimentetie. 
Dengan demikian maka, pasca Putusan MK   No 46/PUU-VIII/ 2010 
tersebut, kewajiban alimentetie tidak hanya lahir dari kedudukan 
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sebagai anak sah, akan tetapi juga lahir dari kedudukan sebagai anak 
luar kawin. 
 
Walaupun  pasca putusan MK hubungan keperdataan antara orang tua 
dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, namun  hak 
keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan  antara anak 
sah dengan orang tuanya disatu sisi dengan hubungan keperdataan 
antara anak luar kawin dengan ibu / keluarga ibu dan antara anak luar 
kawin dengan bapak / keluarga bapak tidaklah sama, terutama 
berkaitan dengan pewarisan sebagimana akan diuraikan dalam sub bab 
tersendiri. 

 
2. Status anak luar kawin berbeda dengan anak  sah. 
 
Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, tidak merubah status anak luar 
kawin menjadi anak sah, sekalipun putusan MK tersebut menyatakan 
adanya  hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan 
bapaknya serta keluarga ibi dan bapaknya. Kedudukan anak luar kawin 
berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi 
pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar 
kawin dan anak sah. Sekalipun ada hubungan keperdataan antara anak 
luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah dan 
keluarga ayah, seperti halnya anak sah, akan tetapi status anak luar 
kawin akan tetap melekat, kecuali dilakukan pengesahan anak, 
sebagimana tertuang dalam Pasal 277 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa dengan pengesahan anak luar kawin, bahwa terhadap anak itu 
akan berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah anak itu 
dilahirkan dalam perkawinan. Artinya bahwa dengan dilakukan 
pengesahan anak, maka hak dan kewajiban anak tersebut seperti 
halnya anak sah. Karena sebagaimana telah diuraikan diatas berkaitan 
pertimbangan MK, tujuan putusan tersebut hanya untuk memberikan 
perlindungan kepada anak luar kawin dan tidak membebankan 
kewajiban pemeliharaan kepada ibunya saja, akan tetapi juga membagi 
beban tersebut kepada ayahnya. Perlu dipahami bahwa perbedaan 
status hukum anak akan mempunyai implikasi hukum tersendiri, 
khususnya berkaitan dengan masalah pewarisan. 

 
3. Berkaitan dengan pewarisan 
 
Di Indonesia masih belum ada univikasi di bidang Hukum Waris, 
yakni masih berlaku Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH 
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Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang dituangkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dipakai sebagai pedoman 
pembagian warisan bagi mereka yang beragama Islam. Pluralisme 
hukum ini terjadi karena adanya berbagai garis kekeluargaan, yakni 
patrilenial, materilineal dan parenthal. 
 
Sebagai implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak 
luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu maupun ayah dan keluarga 
ayah, memposisikan anak luar kawin kemungkinan akan 
berkedudukan sebagai ahli waris. Dikatakan kemungkinan sebagai ahli 
waris,  mengingat untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat 
yakni :5 

a. Harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris baik yang 
timbul karena adanya hubungan darah  maupun karena 
pemberian surat wasiat.  
Seorang yang mempunyai hubungan darah apakah itu karena 
hubungan sebagai anak sah atau luar kawin dimungkinkan 
untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 
832 KUH Perdata. Dari pasal tersebut secara ekplisit 
dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris jika ia 
mempunyai hubungan  sedarah dengan pewaris baik sah 
maupun luar kawin. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua 
anak luar kawin akan dapat bertindak sebagai ahli waris, akan 
tetapi hanya anak luar kawin yang diakui atau disahkan saja 
dapat bertindak sebagai ahli waris, dengan tetap 
memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan. 

a. Harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 836 KUH Perdata yakni : 
” Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 kitab ini, 
supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus telah 
ada, pada saat warisan jatuh meluang”.  

b. Jika ia tidak termasuk orang yang tidak cakap mewaris    (Pasal 
912 KUH Perdata) atau orang yang tidak patut mewaris (Pasal 
838 KUH Perdata)  . 

c. Jika ia tidak menolak warisan. 
Pasal 1045 KUH Perdata mengatur bahwa : Tiada seorangpun 
diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya . Ini 
berarti bahkan Undang Undang (dimaksud adalah KUH 

                                                 
5 Komar Andisasmita , Notaris III, Hukum Harta Perkawinan Dan Hukum Waris 
Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pedata( Teori & Praktek ) < Ikatan Notariat 
Indonesia , Komisariat Daerah Jawa Barat , 1987: 148 - 157 
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Perdata) telah memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk 
menerima atau menolak warisan. Sebagaimana dituangkan 
dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa  si 
waris yang menolak  warisannya, dianggap tidak pernah telah 
menjadi waris. Artinya bahwa jika seseorang telah menolak 
warisan yang jatuh padanya, maka karena undang undang ia 
telah dianggap tidak lagi menjadi ahli waris.  

 
Agak berbeda syarat ahli waris yang diatur dalam Hukum Waris Islam.  
Seorang akan menjadi ahli waris, jika : 

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris; 

2. beragama Islam; 
3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa 
seorang akan terhalang menjadi ahli waris jika telah ada 
Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
dihukum karena : 
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat pada pewaris 
b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan 
yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat lagi. 

 
Dengan demikian nyata  bahwa dalam Hukum Waris Islam seseorang 
bisa menjadi ahli waris jika ia beragama Islam. Hal ini dapat diartikan 
bahwa sekalipun seseorang mempunyai hubungan darah, maka ia tidak 
akan menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang beragama Islam 
dan melakukan pewarisan menurut Hukum Islam, apabila yang 
bersangkutan tidak beragama Islam. 
 
Berkaitan dengan pewarisan anak luar kawin, KUH Perdata 
menyaratkan bahwa anak luar kawin yang dapat mewaris adalah anak 
luar kawin yang telah diakui atau disahkan, karena menurut Pasal 277 
yo Pasal 280 KUH Perdata, hubungan perdata akan tercipta antara 
anak kawin dengan bapak / ibunya jika ada pengakuan ataupun 
pengesahan anak. Lebih lanjut KUH Perdata menyaratkan pula bahwa 
anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin selain anak 
zina atau sumbang, kecuali jika anak sumbang telah memperoleh 
despensasi dari Presiden. Demikian juga mengenai pengesahan anak 
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Pasal 272 KUH Perdata menyaratkan bahwa yang dapat disahkan 
adalah anak alami saja. Ini berarti bahwa menurut KUH Perdata hanya 
anak alami saja yang dapat disahkan maupun diakui (dengan 
pengecualian Pasal 273 KUH Perdata)6. 
 
Dalam Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 186 KHI, dinyatakan 
bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris 
dengan ibu dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa menurut KHI, anak 
luar kawin tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah atau keluarga 
ayahnya. 
 
Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, karena ada hubungan 
perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan ayah serta keluarga ibu 
dan ayah, maka  anak luar kawin dapat menjadi pewaris baik dari ibu 
dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayah. Pertanyaan yang 
muncul adalah apakah pasca Putusan MK tersebut secara otomatis 
akan ada hubungan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga 
ibu serta ayah dan keluarga ayah atau harus melalui satu prosedur 
administrasi tertentu yang akan diatur kemudian mengingat sampai 
dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang anak luar 
kawin yang diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan 
sebagaimana telah diuraikan di atas.  
 
Sekalipun anak luar kawin sebagai implikasi dari Putusan MK tersebut 
kemungkinan menjadi ahli waris  ibu dan ayah serta keluarga ibu dan 
ayah, tentu saja bagian yang diterima anak luar kawin akan berbeda 
dengan bagian yang diterima anak sah. Ketentuan bagian waris anak 
luar kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata 
dapat diberlakukan bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata. 
Sedangkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Islam, ketentuan 
KHI belum mengaturnya. 

 
 
 

                                                 
6 Doktrin membedakan anak luar kawin menjadi 3 yakni anak alami, anak sumbang 
dan anak zina. 
   Anak alami adalah anak yang lahir di luar perkawinan, dimana kedua orang tuanya 
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. 
   Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan , dimana kedua 
orang tuanya ada hubungan darah yang dekat. 
    Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan , dimana salah satu atau 
kedua orang tuanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain  
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4. Berkaitan dengan lembaga pengakuan anak. 
 
Pengakuan anak akan menciptakan hubungan perdata antara anak luar 
kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, sebagaimana diatur 
dalam Paasal 280 KUH Perdata. Sehingga melalui lembaga pengakuan 
anak, baru akan terjadi hubungan keperdataan antara anak luar kawin 
dengan pihak yang mengakui saja (ayah atau ibu atau ayah dan ibu). 
Dengan pengakuan anak tidak akan terjadi hubungan antara anak luar 
kawin dengan pihak yang mengakui dan keluarga yang mengakui. 
 
Berkaitan dengan itu jika disimak Pasal 43 ayat (1) Undang Undang 
Perkawinan, maka secara normatif pengakuan anak hanya 
dimungkinkan untuk dilakukan ayah terhadap anak luar kawinnya agar 
terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya, 
karena ibu secara hukum karena kekuatan Pasal 43 ayat (1) Undang 
Undang Perkawinan telah mempunyai hubungan perdata dengan anak 
luar kawinnya, sehingga tidak perlu melakukan pengakuan anak. 
Dengan pengakuan yang dilakukan oleh ayah tidak akan 
mengakibatkan adanya hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
 
Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak luar kawin 
yang dapat membuktikan secara sah bahwa ada hubungan darah 
dengan ayahnya, maka dari sisi normatif secara hukum akan 
mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya bahkan juga dengan 
keluarga ayah. Dengan demikian secara normatif tidak perlu ayah 
melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. 
 
Permasalahannya adalah apakah secara empiris memang tidak perlu 
dilakukan tindakan administrasi sebagai bukti telah ada hubungan 
perdata antara ayah – ibu serta keluarga ayah ibu dengan anak luar 
kawin. Perangkat hukum ini yang mesti disediakan oleh Pemerintah, 
mengingat dalam Hukum Perdata yang diperlukan adalah bukti 
formalnya. Untuk mengisi kekurangan tersebut lembaga pengakuan 
anak masih dapat diterapkan dengan mendasarkan pada penafsiran a 
contrario dari Pasal 66 Undang Undang Perkawinan yakni bahwa 
peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada sebelum Undang 
Undang Perkawinan dapat diberlakukan sepanjang belum diatur dalam 
Undang Undang Perkawinan dan isinya tidak bertentangan dengan 
Undang Undang Perkawinan. Oleh sebab itu peraturan yang mengatur 
tentang terciptanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan 



Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012 
  

 

244

bapak – ibunya (melalui pengakuan anak) masih dapat diterapkan 
dengan berbagai penyesuaian. 
 
5.  Berkaitan dengan perkawinan. 
 
Bagi mereka yang memeluk agama Islam, kedudukan anak sah atau 
anak luar kawin akan sangat berpengaruh pada keabsahan perkawinan 
bagi anak luar kawin. Dalam Hukum Islam, perkawinan akan sah jika 
memenuhi  rukun nikah yakni adanya mempelai laki-laki dan 
perempuan yang beragama Islam, wali yang beragama Islam, saksi 
yang beragama Islam serta Ijab – Qobul. Berkaitan dengan syarat wali 
nikah, jika wanita dengan status anak luar kawin yang beragama Islam 
yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak sah (anak zina), 
apakah dengan adanya hubungan keperdataan dengan ayahnya 
sebagimana pasca putusan MK, ayah akan dapat bertindak sebagai 
wali untuk menikahkan anak tersebut ? Pertanyaan ini muncul 
mengingat bahwa agama sangat menjunjung tinggi moral. Disamping 
itu dalam  Hukum Perdata, tentunya termasuk Hukum Perdata Islam, 
bukti formal sangat dipentingkan. Dengan adanya hubungan 
keperdataan antara anak luar kawin (zina) dengan ayahnya, maka 
mestinya ayah tersebut dapat menikahkan anak wanitanya . Apakah 
hal semacam ini dapat dibenarkan, mengingat tentu saja yang 
diinginkan adalah ayah yang dapat menjadi wali adalah ayah dari suatu 
perkawinan sah baik menurut hukum negara maupun menurut hukum 
agama.  
 

Oleh karena itu, nampak bahwa sah dan tidaknya perkawinan yang 
dilakukan oleh anak luar kawin (wanita) akan sangat tergantung antara 
lain apakah  sah tidaknya wali yang akan menikahkan. 

 
PENUTUP 
 

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, telah memberi perlindungan  
yang sangat luar biasa  kepada anak luar kawin (baik anak alami, 
sumbang maupun zina)  sehingga ada jaminan kelangsungan hidup 
bagi anak yang bersangkutan, karena ada kewajiban perdata yang 
dibebankan tidak hanya kepada ibu dan keluarga ibu, akan tetapi juga 
pada ayah dan keluarga ayah. Dengan demikian nyata bahwa putusan 
MK tersebut akan merombak Hukum Keluarga di Indonesia, yang 
sudah barang tentu berimplikasi pada Hukum Waris yang ada. 
Implementasi Putusan MK tersebut tentu harus dibarengi dengan 
perangkat hukum lain yang diperlukan. 
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