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MEMPERSOALKAN ANAK LUAR KAWIN 

Oleh : Akhmad Jazuli* 

Machica Muchtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan telah mengajukan uji 
materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 
tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.  

MK kemudian melalui Putusan  No. 46/PUU-VIII/2010  (Putusan MK) tanggal 17 
Februari 2012, menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 
sehingga harus dibaca: “Anak yang dilahirkan diluar 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”.  

Putusan MK ini menimbulkan spekulasi tentang dampak yang akan timbul bagi 
kehidupan sosial kemasyarakatan. Ketua MK, Mahfud MD, berkeyakinan putusan ini justru 
akan bermanfaat untuk mencegah laki-laki tidak mudah berselingkuh dikarenakan mereka 
akan takut harus bertanggung jawab terhadap anak hasil perselingkuhannya. Disisi lain banyak 
pihak berpendapat bahwa putusan ini akan mendorong orang berzina dengan cara mendatangi 
rumah-rumah pelacuran agar terhindar dari tanggung jawab, dikarenakan di sana relatif 
memang dilakukan pencegahan terjadinya kehamilan. 

Terlepas dari dua keyakinan yang berbeda tersebut, namun Putusan MK ini akan 
merubah struktur pertanggungjawaban terhadap anak diluar perkawinan baik bagi masyarakat 
yang beragama Islam (muslim) maupun non muslim. Walaupun Mahfud MD menyatakan  
Putusan MK pada uji materi itu hanya mengatur soal anak diluar nikah dan tidak bicara akta 
dan waris.  

Apabila dilihat dari semangat yang terkandung dalam Putusan MK itu, terlihat bahwa 
MK berupaya menitikberatkan terhadap perlindungan anak dengan didasarkan pada prinsip 
tidak ada “dosa turunan” bagi anak. Akan tetapi konsep perlindungan hukum keperdataan 
anak diluar kawin ini seperti apa, kiranya masih akan menimbulkan tafsir yang berbeda di 
kalangan masyarakat.  

 
Potensi Permasalahan Paska Putusan MK  
 
Permasalahan pertama yang mungkin timbul adalah, apakah dengan Putusan MK ini, 

anak diluar kawin akan mempunyai hak keperdataan yang sama dengan anak yang lahir di 
dalam perkawinan yang sah?  Putusan MK ini tidak membedakan perlakuan terhadap anak 
yang lahir di dalam perkawinan sah,  siri maupun dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan.  
Apabila dilihat dari  konsekuensi hukum atas Putusan MK ini, maka apapun hubungan hukum 
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orang tuanya baik kawin sah, siri dan ataupun perzinaan, anak tetap harus dilindungi dan 
menjadi tanggung jawab orang tuanya baik ibu maupun ayahnya asalkan dapat dibuktikan 
secara ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain bahwa mereka adalah orang 
tuanya.  

Permasalahan kedua, mengingat pluralis nya Hukum Kewarisan Indonesia, apakah 
dengan Putusan MK ini ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin 
sebagaimana diatur dalam Pasal 862 hingga 873 KUHPerdata menjadi tidak berlaku?  Dalam 
KUHPerdata anak-anak diluar kawin hanya akan memperoleh hak atas warisan apabila diakui 
secara sah oleh pewarisnya. Bagaimana pula dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) yang dengan tegas menyatakan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Apakah dalam hal ini 
dapat berlaku asas “hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama” mengingat Putusan 
MK ini memberi norma baru dalam tatanan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. 
Penciptaan norma baru ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum. Bahkan 
Mahfud MD sendiri pernah menyatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) larangan bagi MK untuk 
melakukan hal-hal tertentu yang salah satunya adalah menciptakan norma baru. Kalau lah 
kemudian penciptaan norma baru tersebut diperbolehkan dan diterapkan asas itu di dalam 
persoalan ini, tetap saja Penulis yakin akan banyak pihak yang mempertentangkannya, 
mengingat MK tidak pernah membatalkan  ketentuan di dalam KUHPerdata dan KHI, 
sedemikian Pasal 862 hingga 873 KUHPerdata maupun Pasal 100 KHI masih sah berlaku. 
Kalau demikian bukankah Putusan MK menjadi tidak dapat dijalankan? 

Permasalahan ketiga, apabila sang ayah dari anak diluar kawin tersebut sebelum kawin 
siri dengan ibu sang anak itu (lihat kasus Machica) telah mempunyai istri dan anak dari 
perkawinan yang sah, apakah perkawinan yang kedua tersebut harus dianggap sebagai  
perkawinan sah dan  menghasilkan anak yang sah pula? 

Dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak 
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau dalam kasus tersebut 
berarti telah terjadi perkawinan poligami, sedemikian perlu dilihat pula ketentuan di dalam 
Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan yang mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin dari pengadilan. Apabila persyaratan  itu  tidak terpenuhi, maka perkawinan 
tersebut menjadi tidak sah dan anak yang dihasilkannya pun berarti anak tidak sah. Namun 
demikian dengan Putusan MK hal ini hanya berdampak kepada sang ibu saja, dan bukan 
kepada anak-anak mereka. Kondisi ini mengacu kembali permasalahan pertama di atas, bahwa 
dengan Putusan MK, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya tanpa 
memperdulikan apakah dihasilkan dari perkawinan sah, siri dan atau zina sekalipun. 

Hal ini lah nampaknya yang menjadikan sebagian pihak mengkritik Putusan MK hanya 
akan mendorong orang berbuat zina, bukan karena takut harus bertanggung jawab tetapi justru 
karena toh apapun status hubungan hukumnya antara seorang laki-laki dan perempuan, maka 
anak menjadi tanggung jawab mereka tanpa mempertimbangkan adanya hak istri-(istri) dan 
anak-anak sah dari perkawinan sah sebelumnya. Hal ini pula yang mungkin menjadikan tanda 
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tanya, adilkah hal ini bagi istri-(istri) dan anak-anak sah yang baru mengetahui dikemudian 
hari adanya hubungan “gelap” antara ayahnya dengan wanita lain dan menghasilkan anak-
anak pula? Sementara mereka harus berbagi harta dan perasaan dengan perempuan dan 
saudara-saudara barunya, bahkan ketika suami dan/atau ayah mereka telah meninggal dunia. 
Terlihat bahwa dikarenakan terlalu bersemangatnya melindungi hak anak luar kawin, MK lupa 
bahwa terdapat hak perempuan dan anak-anak lain yang akan terganggu perasaan keadilannya 
sehubungan Putusan MK ini. Bagi mereka tentunya akan bertanya-tanya, kami tunduk dan 
patuh pada ikatan perkwainan yang sakral, namun mengapa menjadi bagian yang ikut 
menanggung kerugian atas tindakan diluar hukum yang dilakukan pihak lain. Kiranya 
persoalan ini yang belum terjawab dari Putusan MK tersebut.    

Putusan MK ini memang menjadi suatu putusan yang tepat bagi perlindungan anak, 
namun belum menjawab bagaimana hukum sebagai alat penggerak sosial kemasyarakatan 
dapat mendorong masyarakat untuk menempatkan kembali lembaga perkawinan sebagai 
sesutu yang sakral dan dihormati.  

 
*Advokat, Pemerhati Masalah Anak dan Perempuan 


