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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kedudukan anak luar kawin di Indonesia saat ini masih tidak diperlakukan 

yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Di dalam Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diperbaiki dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa status dan kedudukan anak 

dibagi kedalam dua kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebelum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak 

luar kawin tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik 

menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca 

munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak 

luar kawin memiliki kedudukan dalam mewarisi dengan anak sah, dengan 

syarat memiliki bukti medis.1 

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan perkawinan yang di mana 

tidak dicatatkan oleh negara atau dikenal dengan perkawinan dibawah tangan, 

salah satu contohnya yaitu perkawinan siri atau perkawinan yang di mana 

hanya memenuhi syarat agama saja yang dilakukan di depan pemuka agama 

dan tidak dicatatkan dihadapan pejabat berwenang.2 Sehingga mengakibatkan 

anak luar kawin belum mendapatkan perlindungan yang maksimal terhadap 

hak-haknya dari negara, khususnya dalam hal mewarisi. Di Indonesia sebuah 

perkawinan terkadang hanya berdasarkan hukum agama dan adat hal ini pada 

kenyataannya sangat merugikan seorang wanita dan anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut.3 Oleh karena itu keabsahan sebuah perkawinan sangat 

diperlukan supaya wanita dan anak khususnya anak luar kawin mendapatkan 

 

1 Ramadhita, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal Hukum 

dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, 2016, Vol. 8, No. 2, 2016, hal 74. 
2 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, Jakarta: VisiMedia, 2007, hal 22. 
3 Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, hal 41. 
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perlindungan hukum, dengan keabsahan suatu perkawinan juga sangat 

menentukan kedudukan hukum anak luar kawin. 

Kehidupan manusia dalam perjalanannya mengalami tiga peristiwa 

penting, yaitu ketika ia lahir, menikah, dan meninggal dunia. Manusia lahir 

sebagai makhluk sosial yang selalu menjalin hubungan dan saling berinteraksi 

satu sama lain. Ketika berajak dewasa pada umumnya manusia akan mencari 

pasangan hidup untuk membina suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk 

hubungan antara individu dalam masyarakat. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Melalui 

ikatan perkawinan manusia dapat membangun dan membina sebuah keluarga 

untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan juga menimbulkan sebuah akibat 

hukum bagi pihak suami dan istri yaitu dalam hal mengenai hubungan hukum 

di antara suami istri, terbentuknya perkawinan, kedudukan dan status anak 

yang sah, serta hubungan pewarisan.5 Berbicara mengenai pewarisan yang 

berkaitan dengan peristiwa hukum, yaitu kematian. Setelah kematian, timbul 

akibat hukum yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan 

kewajiban seorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban 

sesorang yang meninggal diatur oleh hukum waris. 

Dalam pewarisan anak luar kawin mempunyai hak waris aktif dan hak 

waris pasif. Hak waris aktif adalah kedudukan anak luar kawin sebagai ahli 

waris dapat dilihat dalam Pasal 862 KUH Perdata sampai dengan Pasal 866 

serta Pasal 873 KUH Perdata, sedangkan hak waris pasif adalah kedudukan 

anak luar kawin sebagai ahli waris dapat dilihat dalam Pasal 870 KUH 

Perdata.6 Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis mengingat 

 

 
4 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Bab I dasar Perkawinan Pasal (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya, hal 1 (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). 
5 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan 

Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Cetakan ke-1. (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015), hal 3. 
6 Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum, Mengenal Hukum Waris Barat, Fakultas Hukum 

Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2018, hal 103. 
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beraneka ragam budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem 

kekeluargaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. 

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada 

hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku 

bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris. Sebelum adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 status sebagai anak diluar 

perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata 

dengan ibunya. Kemudian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VII/2010 ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tersebut berubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya 

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”. 

Berdasarkan ketentuan di dalam KUH Perdata anak luar kawin tidak 

mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya baik dengan ibunya 

maupun ayahnya, apabila tidak adanya pengakuan dari orang tuanya, 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan 

apabila dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, maka 

timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Dengan 

demikian apabila anak luar kawin diakui maka akan berkedudukan sebagai ahli 

waris jika orang tua yang mengakui meninggal dunia. Sedangkan di dalam 

Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin yang tidak diakui dapat dengan 

otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang 

anak luar kawin dapat memiliki hubungan yuridis dengan ayah biologisnya 

dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum. Dengan demikian maka semua anak yang dilahirkan sebagai 

anak luar kawin, akan mempunyai hubungan dengan ibunya secara otomatis, 

dan akan mempunyai hubungan dengan bapak biologisnya sepanjang dapat 

dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang 
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Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

lembaga pengakuan anak tidak diperlukan lagi. 

Keberadaan anak luar kawin yang diakui, tentu akan berkaitan dengan 

Pasal 862 dan Pasal 863 sampai dengan Pasal 866 KUH Perdata serta Pasal 873 

KUH Perdata yang mengatur tentang pewarisan anak luar kawin sebagai 

pewaris, yakni bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris yang 

dimaksud dalam Pasal 862 dan Pasal 863 KUH Perdata tentu anak luar kawin 

yang diakui. 

Pasal 870 KUH Perdata, warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa 

meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau 

ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, 

masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya. Dari Pasal 

tersebut dapat diketahui bahwa harta warisan dari anak luar kawin sebagai 

pewaris pertama-tama akan jatuh kepada keturunan-keturunannya beserta 

suami atau istrinya, namun apabila ternyata anak luar kawin tersebut tidak 

mempunyai barulah ketentuan Pasal 870 KUH Perdata tersebut berlaku. 

Apabila tidak ada lagi anggota keluarga dari pewaris maka warisan jatuh pada 

negara hal ini berdasarkan Pasal 873 ayat (2) KUH Perdata. 

Dari sisi ilmu hukum tentu perlu dipertanyakan apakah ketentuan hak 

waris anak luar kawin yang diatur dalam KUH Perdata masih tetap berlaku 

dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin melakukan Penelitian tentang 

dasar pemikiran dapat diberlakukannya Pasal 862 dan Pasal 863 sampai dengan 

Pasal 866 KUH Perdata serta Pasal 873 KUH Perdata pasca berlakunya 

Undang-Undang Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010. 

Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUH Perdata mengatur pewarisan 

yang lahir di luar perkawinan KUH Perdata Pasal 862 menyatakan: “Bahwa 

yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak diluar kawin yang telah diakui 

secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan 
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cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.7 Pasal 862 KUH Perdata ini 

untuk mengetahui posisi seorang anak luar kawin sebagai ahli waris. Pasal 862 

KUH Perdata juga menjelaskan hak memberikan hak waris kepada anak luar 

kawin yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan Pasal 281 

KUH Perdata (pengakuan dalam akta kelahiran atau akta otentik yang dicatat 

di pinggir akta kelahiran). Dipertegas kembali bahwa anak luar kawin tidak ada 

hubungan perdata dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka dia hampir 

sama sekali berada di luar ikatan keluarga, tidak hanya terhadap keluarga orang 

tuanya, namun juga terhadap ibunya dan ayahnya yang mengakuinya maka 

anak luar kawin kedudukannya di belakang anak sah, antara anak luar kawin 

tidak diakui ayahnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan hukum 

keluarga. Karena hal tersebut tidak ada hak mewarisi atau dengan kata lain 

tidak dapat menjadi ahli waris.8 

Pasal 863 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “jika yang meninggal, 

meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka anak-anak 

di luar kawin mewarisi 1/3 dari bagian yang mereka harus dapat, mereka anak- 

anak yang sah jika ia meninggal tak meninggalkan keturunan, suami/isteri akan 

tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, ataupun saudara 

laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris 1/2 dari 

warisan itu dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih 

bagiannya. Apabila anak yang lahir di luar kawin mewarisi ahli waris golongan 

pertama, maka anak yang lahir di luar kawin mewaris 1/3 bagian. Jika mereka 

mewaris bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama 

ahli waris golongan ketiga mereka mewarisi 3/4 bagian, dari apa yang mereka 

warisi, seandainya mereka adalah anak sah. Pasal 863 KUH Perdata ini 

membatasi hak mewaris yang lahir di luar kawin separuh bagian warisan, 

apabila mewaris bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan 

perempuan atau keturunan mereka (golongan kedua). Ketentuan tersebut dapat 

 

 

7 Muzaky, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Aksara Sukses, Yongyakarta, 2014, hal. 66. 
8 Hartono Surjopraktiknjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat (Yogyakarta: Sie Notariat Fakultas Hukum 

UGM Yogyakarta, t.t.), hal 192. 
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dikatakan bahwa golongan anak luar kawin mendapatkan warisannya. 

Sehubung dengan golongan tersebut, hukum waris KUH Perdata menempatkan 

golongan anak luar kawin menjadi beberapa bagian yang didapatkannya 

sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisannya. 

Pasca adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka 

anak luar kawin yang tidak diakui dengan secara otomatis diakui dan memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) dalam 

Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada anak 

luar kawin, karena dengan otomatis anak luar kawin akan terjamin 

kehidupannya, yaitu melalui tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya. 

Pengakuan anak luar kawin setelah adanya dalam Undang-Undang 

Perkawinan hanya diperlukan untuk bapak biologisnya saja, karena dari 

pengakuan ayah biologisnya maka akan ada hubungan keluarga antara anak 

luar kawin dengan ayah yang mengakuinya. Namun hal ini disayangkan bahwa 

Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh Pasal 43 dalam Undang-Undang 

tersebut sampai saat ini belum terwujud. 

Dalam prakteknya, seorang anak luar kawin agar mempunyai hubungan 

dengan ibunya, maka ibunya harus mengakui terlebih dahulu.9 Tetapi dengan 

adanya dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata 

mengenai anak, harus disesuaikan dengan keberadaan Pasal 43 dalam Undang- 

Undang Perkawinan. Oleh karena itu anak luar kawin diakui dengan dua cara 

bisa secara sukarela dan pengakuan paksaan, pengakuan anak dapat dilakukan 

tanpa harus adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Sehingga timbul 

akibat hukum adanya pengakuan anak yang menimbulkan hubungan perdata.10 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak 

luar kawin juga dimungkinkan mempunyai hubungan keluarga dengan ayah 

biologisnya sepanjang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan 

ayahnya. Implikasi yang muncul adalah berkaitan dengan Lembaga Pengakuan 

Anak, Lembaga ini menjadi tidak diperlukan, mengingat apabila tidak adanya 

pengakuan dari ayah biologisnya, maka secara otomatis ada hubungan hukum 

 

9 Hartono Surjopraktiknjo, Ibid, hal 99. 
10 Hartono Surjopraktiknjo, Ibid, hal 101. 
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antara ayah biologis dan anak luar kawinnya dibuktikan dengan memiliki 

hubungan darah.11 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Apakah dengan adanya Undang-Undang 

Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 

862 dan Pasal 863 KUH Perdata masih berlaku? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan logika hukum secara sistematis dan 

teleologis Pasal 862 dan Pasal 863 KUH Perdata masih tetap berlaku dengan adanya 

Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- 

VIII/2010. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam ilmu hukum 

terutama teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai 

dengan hak keperdataan anak diluar kawin berdasarkan sistem pewarisan 

hukum di Indonesia. 

 
2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta informasi 

mengenai kedudukan seorang anak luar kawin supaya anak luar kawin 

diperlukan secara adil dihadapan hukum serta mendapatkan haknya sebagai 

seorang anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Hartono Surjopraktiknjo, Ibid, hal, 100. 
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E. Keaslian Penulisan 

Penelitian ini dibuat penulis untuk membandingkan terhadap penelitian 

yang ditulis oleh Putri Damayanti, Intan Julansa, mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. 

TABEL PERBANDINGAN DENGAN PENULIS PENELITIAN 

SEBELUMNYA. 

Tabel: 

1) Judul. 

2) Rumusan Masalah. 

3) Tujuan Penelitian. 

4) Jenis Penelitian. 

5) Pendekatan. 
 

 
No Perbandingan Putri 

Damayanti 

Intan Julansa Penulis 

1 Judul Implikasi 

Yuridis 

Putusan MK 

No 46/PUU- 

VIII/2010 

Terhadap 

Anak Luar 

Kawin. 

Pengaturan 

Hak Waris 

Anak Luar 

Kawin 

Menurut 

Hukum  Di 

Indonesia. 

Hak Pewarisan 

Anak Luar 

Kawin Pasca 

Berlakunya 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU- 

VIII/2010 

2 Rumusan 

Masalah 

Bagaimana 

implikasi 

Putusan MK 

No. 46/PUU- 

VIII/2010 

terhadap anak 

Adakah 

Diskriminasi 

Pengaturan 

Hak Waris 

Anak Luar 

Kawin Dalam 

Apakah dengan 

adanya 

Undang- 

Undang 

Perkawinan dan 

Putusan 
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  luar kawin? 

Apa yang 

harus 

dilakukan oleh 

ibu  dan 

Negara pasca 

Putusan MK 

No 46/PUU- 

VIII/2010 

KUH Perdata 

Di Indonesia? 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU- 

VIII/2010 Pasal 

862 dan Pasal 

863 KUH 

Perdata masih 

berlaku? 

3 Tujuan 

Penelitian 

Untuk 

mengetahui 

akibat yuridis 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

terhadap anak 

luar kawin. 

Untuk 

mengetahui 

tindakan yang 

dilakukan oleh 

ibu  dan 

Negara terkait 

anak luar 

kawin pasca 

putusan MK 

No.46/PUU- 

VIII/2010. 

Untuk 

mengetahui 

adakah 

diskriminasi 

kedudukan 

anak  luar 

kawin sebagai 

ahli waris dan 

untuk 

mengetahui 

adakah 

diskriminasi 

bagian 

warisan anak 

luar kawin. 

Untuk 

menjelaskan 

logika hukum 

secara 

sistematis dan 

teleologis Pasal 

862 dan Pasal 

863 KUH 

Perdata  masih 

tetap berlaku 

dengan adanya 

Undang- 

Undang 

Perkawinan dan 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

46/PUU- 

VIII/2010. 
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4 Jenis 

Penelitian 

Yuridis 

Normatif. 

Yuridis 

Normatif. 

Yuridis 

Normatif. 

5 Pendekatan Perundang- 

undangan. 

Perundang- 

undangan 

Konseptual. 

Perundang- 

undangan 

Konseptual. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Berikut metode penelitian yang dilakukan dalam 

penulisan: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dari 

berbagai bahan untuk untuk menganalisis hukum waris dalam KUH 

Perdata yang ada pada Bab VII bagian III Buku II KUHP Perdata, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dan 

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

 
2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Peraturan (statute approach) 

Dengan pendekatan peraturan maka analisis atas isu hukum dihadapi 

adalah mengacu pada peraturan perundang-undang (baik legislasi 

maupun regulasi). Dalam penelitian ini Penulis melakukan 

pendekatan untuk menjelaskan logika hukum secara sistematis dan 

teologis ketentuan hak waris anak luar kawin yang diatur dalam 

KUH Perdata masih tetap berlaku dengan adanya Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diperbaiki dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum 

yang mengacu pada analisa penyelesaian permasalahan yaitu dari 

konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya. Pendekatan ini 

digunakan supaya pemahaman terhadap pandangan atau doktrin 

yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi 

landasan untuk membangun argumentasi dalam menyelesaikan 

permasalahan. Penelitian ini perlu menggunakan pendekatan 

konseptual untuk dapat menganalisis hak pewarisan anak diluar 

kawin pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Sumber hukum primer bersifat mengikat. Bentuknya antara lain 

statute approach atau peraturan dan putusan pengadilan. Adapun 

bahan hukum primer penelitian ini, yaitu: 

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
ii. Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. 

 
iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perkawinan). 

iv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Penulis juga turut menggunakan bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini yaitu merupakan buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan 

bahan bacaan yang membahas atau berkaitan dengan penelitian ini. 


