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Abstrak 

Hukum membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki 

status keperdataan secara penuh, namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. 

Akibatnya status, kedudukan, serta hak merekapun berbeda.  

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur tentang anak luar kawin, namun tidak 

secara tuntas, sehingga dalam praktek pencatatan sipil menggunakan KUHPerdata sebagai 

pedoman. Pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), yang antara lain mengatur prosedur 

pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Pada tahun 2013 undang-undang tersebut 

diubah dengan menambah syarat hanya anak yang lahir dari perkawinan siri saja yang dapat 

diakui dan disahkan. Syarat ini menghilangkan hak anak luar kawin untuk diakui dan 

disahkan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka. 

Tulisan ini hendak mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar terdapat keselarasan 

antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006  dan UU Adminduk 2013 sebagai 

peraturan pelaksanaan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam 

sistem hukum Indonesia.  

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan telaah yang 

dilakukan, terdapat disharmoni antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006  dan UU 

Adminduk 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi diantara hukum positif yang 

ada.  

 

Kata kunci: anak luar kawin, disharmoni, harmonisasi, hukum positif. 
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Latar Belakang 

 Masyarakat Indonesia, membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. 

Secara sosiologis, masyarakat memberi stigma dengan penyebutan seperti: “anak kowar”, 

“anak kampang”, “anake wong ora nggenah”, “anak haram”, “anak astral”  dan 

sebagainya. Penyebutan ini menempatkan anak-anak tersebut pada strata yang berbeda 

dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Demikian pula hukum membedakan anak 

menjadi “anak sah”  dan “anak tidak sah” atau “anak luar kawin”. Anak sah memiliki status 

keperdataan secara penuh, namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya 

status, kedudukan, serta hak mereka berbeda.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur tentang 

anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 

43 ayat (2) UUP menjanjikan bahwa perihal anak luar kawin akan diatur secara tersendiri 

dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP). Namun sampai saat ini, PP sebagaimana termaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2) UUP belum diterbitkan. Ketiadaan dasar hukum menyebabkan 

praktek pencatatan sipil menggunakan KUHPerdata sebagai pedoman.  

KUHPerdata mengatur secara lengkap tentang anak luar kawin, termasuk mengatur 

tentang lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin. Kedua lembaga 

ini berfungsi membentuk hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan ayah 

biologisnya.2 Kedua lembaga tersebut, meskipun tidak diatur dalam UUP, namun dalam 

praktek dapat dilakukan oleh orang-orang Indonesia asli meskipun KUHPerdata sebetulnya 

tidaklah dimaksudkan berlaku bagi mereka. 

Pengaturan tentang anak luar kawin dalam undang-undang produk Indonesia baru 

ada/diundangkan pada tahun 2006, yakni dengan diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006). Undang-undang ini pada 

dasarnya merupakan peraturan tentang tata cara pencatatan peristiwa-peristiwa penting 

dalam kehidupan perseorangan tertentu.  

                                                           
2 Dalam sistem KUHPerdata, anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan siapapun. Hubungan 

keperdataan terbentuk dengan dilakukannya pengakuan anak oleh ayah dan/atau ibu biologisnya atau dengan 

pernikahan ayah dan ibu biologis, maka anak luar kawin dapat disahkan oleh orangtuanya. 
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Dalam soal lembaga pengakuan anak serta pengesahan anak luar kawin, UU Adminduk 

2006 mengatur prosedur pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Secara umum, 

pengaturan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin dalam undang-undang ini sama 

dengan pengaturan dalam KUHPerdata. Perbedaannya adalah undang-undang ini membatasi 

bahwa pengakuan ataupun pengesahan anak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang 

agamanya membenarkan/mengijinkan dilakukannya pengakuan terhadap anak yang lahir di 

luar hubungan perkawinan yang sah.  

Pada tahun 2013, Pemerintah melakukan revisi atas UU Adminduk 2006. Undang-

undang tersebut diubah dengan menambah syarat bahwa hanya anak yang lahir dari 

perkawinan secara agama sajalah yang dapat diakui. Syarat ini menghilangkan hak anak luar 

kawin untuk diakui, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka. Padahal, hak-hak untuk 

berkeluarga, melanjutkan keturunan dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD1945. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas persoalan disharmoni 

pengaturan hak anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia. 

 

Permasalahan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini 

adalah upaya apakah yang dapat dilakukan agar terdapat keselarasan antara UUD1945, UUP, 

UU Adminduk 2006,  dan UU Adminduk 2013 untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.  

 

Pembahasan 

1. Disharmoni Norma Hukum Positif tentang Anak Luar Kawin 

Pengaturan tentang anak luar kawin dalam hukum tertulis dapat diketemukan dalam 

KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, UU Adminduk 2006, dan UU Adminduk 2013.  

Keempat undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur 

perihal anak luar kawin, yang dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 1: Perbandingan pengaturan tentang anak luar kawin (ALK) dalam beberapa 

undang-undang 

No Uraian KUHPerdata 
UU 

Perkawinan 

UU Adminduk 

2006 

UU Adminduk 

2013 

1 Definisi ALK ALK adalah 

anak yang 

dilahirkan atau 

ditumbuhkan 

di luar 

perkawinan.3 

ALK adalah 

anak yang 

tidak 

dilahirkan 

dalam 

perkawinan 

yang sah, atau 

anak yang 

lahir bukan 

sebagai 

akibat 

perkawinan 

yang sah.4 

Tidak diatur Tidak diatur 

2 Hubungan 

keperdataan 

ALK 

ALK tidak 

memiliki 

hubungan 

keperdataan 

dengan 

siapapun, 

termasuk 

dengan ibunya 

dan ayah 

biologisnya. 

ALK 

memiliki 

hubungan 

keperdataan 

dengan 

ibunya dan 

keluarga 

ibunya.5. 

Tidak diatur, 

namun sebagai 

sebuah sistem,  

maka berlaku 

ketentuan UUP.  

Tidak diatur, 

namun sebagai 

sebuah sistem,  

maka berlaku 

ketentuan UUP.  

3 Upaya untuk 

menimbulkan 

hak keperdataan 

Lembaga 

pengakuan 

ALK (Ps 280 

KUHPerdata) 

dan  

pengesahan 

ALK (Ps 272 

KUHPerdata) 

Tidak diatur Mengatur 

pencatatan 

pengakuan dan 

pengesahan 

ALK. 

. 

Mengatur 

pencatatan 

pengakuan dan 

pengesahan 

ALK.  

4 Hak anak luar 

kawin 

Hak atas 

pemeliharaan, 

hak mewaris 

dari orang 

Tidak diatur Tidak diatur Tidak diatur 

                                                           
3 Penafsiran secara a-contrario dari Ps 250 KUHPerdata hanya memberikan definisi anak sah. 
4 Penafsiran secara a-contrario dari Ps 42 UUP. 
5 Putusan MK No. 046/PUU-VIII/2010 memberikan kemungkinan bagi ALK untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan menurut ilmu 

pengetahuan atau bukti-bukti lain. 
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yang 

mengakui. 

5 Syarat 

pengakuan ALK 

Pengakuan 

ALK harus 

mendapatkan 

persetujuan 

dari ibu 

biologis si 

anak, baru 

dicatatkan di 

Kantor 

Pencatatan 

Sipil. 

Tidak diatur 1. Disetujui oleh 

ibu dari ALK; 

2. Agama dari 

yang 

bersangkutan  

membenarkan 

(mengijinkan 

dilakukannya) 

pengakuan 

anak yang 

lahir di luar 

perkawinan 

yang sah. 

1. Disetujui oleh 

ibu dari ALK; 

2. Pengakuan 

anak hanya 

berlaku bagi 

anak yang 

orangtuanya 

telah 

melaksanakan 

perkawinan 

sah menurut 

hukum agama 

tetapi belum 

sah menurut 

hukum 

Negara.  

6 Syarat 

pengesahan 

ALK  

Ayah biologis 

menikah 

secara sah 

dengan ibu 

biologis. 

Tidak diatur 1. Ayah dan ibu 

dari anak yang 

bersangkutan 

melakukan 

perkawinan 

dan 

mendapatkan 

akta 

perkawinan. 

2. Agama dari 

orangtua si 

anak 

membenarkan 

pengesahan 

anak yang 

lahir diluar 

hubungan 

perkawinan 

yang sah. 

1. Ayah dan ibu 

dari anak 

yang 

bersangkutan 

melakukan 

perkawinan 

dan 

mendapatkan 

akta 

perkawinan. 

2. Pengesahan 

anak hanya 

berlaku bagi 

anak yang 

orangtuanya 

telah 

melaksanakan 

perkawinan 

sah menurut 

hukum agama 

dan hukum 

Negara. 

 

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, nampak bahwa KUHPerdata mengatur 

secara lengkap tentang anak luar kawin jika dibandingkan dengan UUP. KUHPerdata 

mengatur anak luar kawin mulai dari pengertian (meskipun bukan definisi yang sebenar-

benarnya, karena hanya merupakan penafsiran secara a-contrario dari definisi anak sah), 
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status, lembaga yang dapat digunakan untuk memberikan hubungan keperdataan antara anak 

luar kawin dengan ibu  dan bapak biologisnya, tata cara pengakuan, dan termasuk pula 

mengatur hak mewaris anak luar kawin dari orang-orang yang telah mengakui anak luar 

kawin. Dengan pengaturan secara lengkap maka membuka peluang bagi anak luar kawin 

untuk “menikmati” beberapa hak keperdataan dari ibu dan/atau bapak biologis yang 

mengakuinya.  

UUP mengatur persoalan anak luar kawin secara sangat singkat. UUP hanya mengatur 

bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.6 

Meskipun demikian, ketentuan ini jauh lebih maju dibandingkan dengan ketentuan dalam 

KUHPerdata. Dalam sistem KUHPerdata, anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata 

dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan ayah biologisnya, sehingga bahkan ibu yang 

melahirkannya masih harus  melakukan pengakuan agar timbul hubungan keperdataan 

dengan anak luar kawin.7 Pasal 43 ayat (2) UUP menjanjikan akan mengatur lebih lanjut 

perihal kedudukan anak luar kawin dalam Peraturan Pemerintah (PP), namun PP tersebut 

hingga saat ini belum pernah diterbitkan. Ketiadaan peraturan pelaksanaan menyebabkan 

praktek pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin menggunakan 

ketentuan KUHPerdata. 

Pengaturan tentang anak luar kawin baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006). UU Adminduk 2006 

mengatur soal pencatatan pengakuan anak dalam Pasal 49 dan pencatatan pengesahan anak 

luar kawin dalam Pasal 50.  

Perbedaan sistem pencatatan pengakuan anak antara KUHPerdata dengan UU 

Adminduk 2006 adalah persyaratan yang harus dipenuhi. KUHPerdata menetapkan untuk 

melakukan pengakuan si ayah biologis harus mendapatkan persetujuan dari ibu si anak.8  

Syarat ini masih diberlakukan dalam UU Adminduk 2006, namun UU ini menambahkan 

syarat bahwa agama dari yang bersangkutan  membenarkan (menginjinkan dilakukannya) 

                                                           
6 Baca Pasal 43 ayat (1) UUP. 
7 Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 

timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. 
8 Baca Pasal 284 ayat (1) KUHPerdata. 
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pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Syarat ini menghilangkan 

kesempatan untuk diakui, apabila agama dari ayah biologis tidak memungkinkan pengakuan.  

Pembatasan lebih lanjut terhadap pengakuan anak luar kawin muncul dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2013), dimana 

Pasal I butir 10 membatasi, bahwa selain persetujuan dari ibu, terdapat syarat tambahan 

yakni: hanya anak-anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut 

hukum agama saja yang dapat diakui. Hal ini menghilangkan kesempatan anak-anak luar 

kawin yang kedua orangtuanya tidak terikat dalam perkawinan sirri untuk diakui. 

Dalam soal pengesahan anak luar kawin, terdapat tiga undang-undang yang mengatur, 

yakni: KUHPerdata, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Persamaannya adalah 

bahwa ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan agar ayah dan ibu dari anak yang 

bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Namun, UU 

Adminduk 2006 menambahkan syarat bahwa agama dari orang tua yang bersangkutan 

membenarkan (tidak melarang) pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan 

yang sah. Syarat ini tidak lagi disebutkan dengan diundangkannya UU Adminduk 2013.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak terdapat  perbedaan antara KUHPerdata, 

UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Pada lembaga pengakuan anak, peluang 

anak luar kawin untuk diakui semakin dibatasi oleh syarat bahwa anak lahir setelah 

perkawinan secara agama kedua orangtuanya. Ini menghilangkan kesempatan bagi anak luar 

kawin yang orangtuanya tidak menikah secara agama, seperti: anak hasil perkosaan, dan anak 

yang dilahirkan dari hubungan zina antara laki-laki dan perempuan yang tidak/belum 

diwadahi dalam perkawinan. Sedangkan untuk lembaga pengesahan anak, pada dasarnya 

tidak berbeda dari KUHPerdata, karena syarat utamanya adalah perkawinan secara sah antara 

ayah biologis dengan ibu si anak.  

 

2. Upaya Pemulihan Harmoni 

Perbedaan pengaturan mengenai syarat pencatatan pengakuan anak dan pengesahan 

anak luar kawin sebagaimana terurai di atas menyebabkan hilangnya peluang untuk diakui. 
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Kehilangan hak untuk diakui berarti pula si anak luar kawin kehilangan hak keperdataan 

yakni hak atas pemeliharaan dan hak mewaris dari ayah biologisnya, sedangkan UUD1945 

dalam Pasal 28B telah menetapkan bahwa: 

(1).  Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah; 

(2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal lain yang juga menjadi dasar perlindungan anak adalah Pasal 28D ayat (1) UUD1945 

yang menetapkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan 

konstitusi inilah kiranya yang penting untuk ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaannya 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, agar hak mereka tetap 

terwadahi. Oleh karena itu ketentuan yang membatasi pengakuan anak sebagaimana diatur 

dalam Pasal I butir 10 UU Adminduk 2013, khususnya perubahan Pasal 49 ayat (2) harus 

ditinjau ulang, untuk memulihkan harmoni dalam lembaga pengakuan anak. Adapun 

harmonisasi ini dapat mengambil ide baik dari hukum yang sebelumnya (KUHPerdata) yang 

memisahkan urusan privat dengan urusan keagamaan, ataupun dengan mengambil ide 

bersumberkan pada hukum adat Indonesia.   

Di Minahasa, hubungan antara seorang anak luar kawin dengan lelaki tak kawin yang 

menurunkannya (ayah biologisnya), sama seperti hubungan anak dengan ayah-(yuridis) nya. 

Bilamana si ayah menghendaki supaya hubungan itu tak diragukan lagi, maka ia memberikan 

hadiah (biasanya berupa tanah) yang disebut “lilikur” bagi ibu si anak.9 Ini bukti bahwa 

hukum Adat Minahasa yang patrilineal memberikan kedudukan dan perlindungan hukum 

yang baik terhadap anak luar kawin. Perlindungan demikian ini dapat digunakan sebagai 

inspirasi dalam pengaturannya, agar harmonisasi pengaturan dapat tercapai, dengan tujuan 

memberikan perlindungan hukum bagi hak keperdataan anak luar kawin. 

 

                                                           
9 Ter Haar, B. Bzn., 1960, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, 

Pradnja Paramita, Jakarta hlm. 95 dan Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat, Sketsa Asas, Cetakan Kedua, Liberty, 

Yogyakarta, hlm. 91.  
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Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan pengaturan antara KUHPerdata, UUP, UU Adminduk 2006 dan UU 

Adminduk 2013. Perbedaan ini terutama dalam syarat pengakuan anak luar kawin, yang 

menyebabkan hanya anak-anak yang lahir dari perkawinan secara agama saja yang dapat 

diakui oleh ayah biologisnya. Syarat ini menghilangkan hak untuk diakui bagi anak luar 

kawin yang kedua orangtuanya tidak pernah menikah secara agama.  

2. Upaya pemulihan harmoni mendasarkan pada Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD1945. Harmoni ini dapat mengambil ide dari hukum yang lama dengan 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, atau dengan mendasarkan pada hukum 

adat sebagai kearifan lokal Indonesia. 
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