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BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN 

IMPLIKASI TERHADAP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

INDONESIA TENTANG ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN 

BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILAKUKAN DI BAWAH 

TANGAN 

A. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-

VIII/2010 TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH 

TANGAN 

 Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, anak – anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri atau tidak dicatatkan 

status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai 

hubungan hukum dengan ibunya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
93

 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya.” 

 Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri 

atau tidak dicatatkan, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum 

dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. 

Dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan siri hanya tercantum nama ibu 
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kandungnya saja. Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu putusan 

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya yang 

berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di luar nikah 

terhadap ayah biologisnya. Pemohon Adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha 

dengan Muhammad Iqbal Ramadhan. Pada pokoknya Pemohon menguji 

konstitusionalitas ketentuan dalam Undang – Undang Perkwinan menurut 

peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang mengatur anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan. 
94

 

 Putusan Mahkamah Konstitusi ini senafas dengan Konvensi Hak – hak 

anak (Convention On the Rights of Child) yang mengatur bahwa “ anak akan 

didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir atas nama, hak untuk 

memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan 

diasuh oleh orangtuanya.” Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “ setiap anak berhak 

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuannya 

sendiri.”, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orangtuannya.
95

 

 Untuk memaknai anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana yang dikehendaki dalam bahasan ini dapat dilihat dari pertimbangan 

hukum yang dijadikan sebagai pijakan dalam menganulir Pasal 43 ayat (1). 

Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 
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“ Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang 

didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan 

seorang laki – laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat 

hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi 

anak, ibu, dan bapak, sehingga hubungan anak dengan seorang laki – laki 

sebagai bapak tidak semata – mata karena adanya ikatan perkawinan, akan 

tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah 

antara anak dengan laki – laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, 

terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang 

dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, 

maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, 

padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar 

kehendaknya. “
96

 

 Dari pertimbangan ini dapat dipastikan bahwa istilah anak luar kawin yang 

dimaksud dalam putusan tersebut hanyalah berkutat pada persoalan anak yang 

dihasilkan dari perkawinan bawah tangan dengan catatan dapat dibuktikan melalui 

ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun bukti lain yang dapat menguatkan 

adanya hubungan antara anak dan ayah biologisnya karena menurut Mahkamah 

Konstitusi hubungan anak dengan seorang laki – laki sebagai ayah biologisnya 

tidak semata – mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan namun juga 

melalui pembuktian. Sehingga demi kepentingan anak, menghilangkan hubungan 

antara seorang anak dengan ayah biologisnya menjadi tidak adil.
97

 

“ 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 

                                                             
96

 Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 35. 
97

 Ibid., Hlm. 34. 



52 
 

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 seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak 

– hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. “
98

 

 Putusan a quo menguji konstitusionalitas dua ketentuan dalam Undang – 

Undang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan dan anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan. Berkaitan dengan konstitusionalitas perncatatan 

perkawian, Mahkamah Konstitusi melihat Undang – Undang Perkawinan yang 

mengatur prinsip dan asas perkawinan tidak memasukkan pencatatan perkawinan 

bukan sebagai faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan bukan merupakan 

kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang – 

undangan. Sedangkan sahnya perkawinan adalah syarat – syarat yang ditentukan 

oleh agama dari masing – masing pasangan calon mempelai. Kewajiban 

pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang – undangan 

merupakan kewajiban administratif.
99

 

 Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan 

tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. 

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka 

fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung 

jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. 
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Pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan sehingga tidak 

bertentangan dengan konstitusi karena pembatasan tersebut ditetapkan dengan 

Undang – Undang dan dilakukan degan maksud semata – mata untuk menjamin 

pengakuan serta pengkormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya 

akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari sebagai bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik. Oleh sebab itu, perlindungan dan pelayanan oleh 

negara terkait dengan hak – hak yang timbul dari suatu perkawinan yang 

bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 
100

 

 Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Hakim 

Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa dalam perspektif peraturan 

perundang – undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab – sebab 

tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, 

dapat dikategorikan sebagai tindakan yang deskriminatif. Ketentuan tersebut 

menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki huubungan keperdataan dengan 

bapak kandungnya. Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak 

dicatatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksakan menurut Undang – Undang 

Perkawinan, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak hatus ikut menanggung 
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kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ( perkawinan ) kedua orang tuanya. Jika 

dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama Islam tidak 

mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang 

dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat 

perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan 

merupakan resiko bagi laki – laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi 

bukan resiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

tersebut. Pemenuhan hak – hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas 

dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi 

kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.
101

 

 Banyak masyarakat menilai Mahkamah Konstitusi telah melegalisasi 

perzinahan. Beberapa kali hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan penjelasan 

sekaligus menampik tudingan itu. Alih – alih meredam kontroversi, penjelasan 

mereka tidak menyurutkan perdebatan sekaligus tudingan kepada Mahkamah 

Konstitusi. Untuk menepis gejolak di masyarakat, Mahkamah Konstitusi 

mengeuarkan satu argumen bahwa putusan itu bukan untuk melegalisasi 

perzinahan melainkan memberi perlindungan keperdataan kepada anak yang lahir 

akibat perzinahan. Sekaligus putusan itu tidak menjadikan ibu si anak sebagai satu 

– satunya pihak yang harus menanggung beban.
102

  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak hasil perkawinan yang tidak 

dicatatatkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi diakui sebagai anak yang sah 
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dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului 

dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya 

hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu 

pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. 

 

B. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN 

CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILAKUKAN 

DI BAWAH TANGAN 

 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Mengenai 

kasus anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan di 

bawah tangan yang telah dijelaskan penulis, anak hasil perkawinan tersebut adalah 

merupakan anak yang sah. Mengingat perkawinan tersebut telah dilakukan 

menurut ketentuan agama. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.
103

  

 Menurut M. Idris Ramulyo, ada kecenderungan untuk memisahkan 

penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) sehingga implikasinya 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama 
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dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan adalah syarat administratif yang boleh 

dilakukan atau tidak karena tidak berkaitan dengan sah tidaknya suatu 

perkawinan.
104

Terhadap pencatatan perkawinan, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa ia hanyalah sebagau kewajiban administratif belaka, sehingga 

perkawinan yang tidak dicatatkan hanya berimplikasi praktis menyangkut 

efisiensi pembuktian.
105

 

 Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia, di Indonesia dianut asas 

yang menyatakan bahwa validitas esensial suatu perkawinan harus ditentukan 

berdasarkan sistem hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan (locus 

celebrationis) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang di dalam sistem 

hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.
106

  

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan campuran beda 

kewarganegaraan yang dilakukan di bawah tangan adalah merupakan suatu 

perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut tunduk dan dilakukan menurut 

hukum nasional Indonesia dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 

merupakan anak yang sah, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan nazab 

atau hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
107

 

 Anak – anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan 

merupakan subjek asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang artinya anak – anak 
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tersebut mempunyai dua kewarganegaraan yang diperoleh dari kewarganegaraan 

ayah dan ibunya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. 
108

 

Pemerintah masih memberikan toleransi bagi anak dari hasil perkawinan 

campuran yang tidak tercatat atau dibawah tangan setelah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Toleransi diberikan untuk 

memberikan waktu mencatatkan status kewarganegaraan atau menentukan opsi 

kewarganegaraan. Batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia 

bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Departemen Hukum dan HAM 

adalah 1 Agustus 2010.
109

 

Setelah Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 berlaku, anak-anak yang 

lahir dari hasil perkawinan antar negara itu dapat memiliki kewarganegaraan 

ganda terbatas. Aturan itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 

M.01-HL.03.01 yang terbit pada 2006. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tadi 

masih diperjelas pula lewat Surat Edaran Menkumham No.M.09-IZ.03.01 tentang 

fasilitas Keimigrasian bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang 

lahir sebelum 2006.
110

 

Apabila sampai tenggang waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasil 

perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Departemen hukum dan HAM, 
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maka mereka akan kehilangan hak menjadi warganegara Indonesia (WNI) sebagai 

suatu konsekuensi. Mereka akan diperlakukan sebagai warganegara asing (WNA) 

yang izin tinggalnya memakai Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang berlaku 

satu tahun atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang berlaku lima tahun dan 

masuk ke Indonesia memakai Visa. Seandainya, anak - anak tidak didaftarkan 

menjadi WNI sampai tahun 2010, maka anak – anak tersebut akan tetap 

meneruskan perpanjangan KITAS atau KITAP. Prosesnya pakai re-entry permit, 

buku biru, sama seperti bapaknya. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidak 

masuk yurisdiksi Indonesia.
111

 

Mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan di 

luar negri telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :
112

 

“ Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga 

negara Indonesia atau warganegara Indonesia dengan warganegara Asing 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di 

mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 

melanggar ketentuan – ketentuan Undang – Undang ini. “ 

 Setelah pernikahan dilakukan, maka WNI diwajibkan untuk melapor pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun, setelah pernikahan dilangsungkan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 

ayat (2). Namun bila lewat waktu dari yang ditetapkan harus melalui Pengadilan 

Negeri sesuai  dengan domisili yang bersangkutan dan dikenakan sanksi denda 
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berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat jo. pasal 107 Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 25 Th 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan 

perkawinan di luar negeri, maka perkawinan tersebut adalah sah dengan segala 

akibat hukumnya. Namun, jika perkawinan tidak dilaporkan ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia maka perkawinan 

berdasarkan hukum Indonesia dianggap tidak ada.
113
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