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KATA PENGANTAR 

 
Prosiding ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan 

dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

‘Aisyiyah se-Indonesia yang dipresentasikan di Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tanggal 30 November - 

03 Desember 2018. Total Pengirim Paper berjumlah 133 dan paper 

terpublikasi dalam prosiding berjumlah 131. Paper hasil penelitian 

mahasiswa dan dosen terbagi menjadi beberapa kategori bidang ilmu: 

pendidikan, pemikiran Islam, sosial dan politik, hukum, ekonomi, 

kesehatan, teknologi. 

Dengan terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menjadi cermin 

dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan 

tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan 

waktunya untuk mereview dan mengedit prosiding sehingga dapat 

ditampilkan dalam bentuk prosiding baik hard book maupun e-book. 

Harapan kami, sebagai pengelola pascarjana dapat secara terus menerus 

meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah se-Indonesia. 

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharapkan 

prosiding ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang 

meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin 

penting penelitian tersebut. 

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami. 

 

 
Yogyakarta,    Januari  2018 

 

Prof. Dr. Khuzaifah Dimyati, S.H., M.Hum 

Ketua Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

‘Aisyiyah se-Indonesia
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Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Dari 

Perkawinan Tidak Tercatat 
 

1Rayani Saragih, 2Ramlan, 3T. Erwinsyahbana 
Hukum Administrasi Negara/Magister Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara 
1rayani.saragih.sumbayak@gmail.com, 2ramlan_mosya71@yahoo.com, 

3tengkuerwins@umsu.ac.id 

 

 
Abstrak__ Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarganya, serta laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya. Hubungan perdata 

dengan ayahnya juga dapat dibuktikan 

secara hukum dengan penetapan 

pengadilan guna penerbitan akta 

kelahiran sebagai perlindungan hukum 

terhadap anak. Kajian dalam penulisan 

ini terkait status hukum anak yang lahir 

dari perkawinan tidak tercatat, proses 

pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat dan kepastian 

hukum akta kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat. Secara 

umum penulisan ini bertujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis sejauh mana 

pergeseran hukum terhadap 

pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat. 

Sebagaimana Undang-Undang No. 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan memiliki pergeseran 

hukum terkait pencatatan kelahiran 

anak setelah adanya Permendagri No. 9 

tahun 2016 tentang Prcepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan 

Akta Kelahiran. Metode penelitian 

dalam penulisan ini menggunakan 

penelitian hukum normatif. Hasil 

penelitian diketahui bahwa akibat dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan akta 

kelahiran tetap dicatatkan tanpa 

meminta penetapan dari pengadilan, 

namun cukum membuat Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM). Berdasarkan Undang-Undang 

No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 23 tahun 

2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (UU Adminduk) 

ditentukan bahwa pencatatan kelahiran 

anak dari peerkawinan tidak tercatat 

dilakukan dengan mengikuti nasab 

ibunya dan dengan penetapan 

pengadilan, sedangkan berdasarkan 

Permendagri No. 9 Tahun 2016 

ditentukan bahwa pencatatan kelahiran 

anak dari perkawinan tidak tercatat 

dapat dilakukan dengan membuat Surat 

Pernyataan Tanggung jawab Mutlak 

Kebenaran Data Kelahiran bagi yang 

tidak memiliki surat kelahiran dan 

membuat Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak Kebenaran Pasangan 

Suami Isteri bila tidak memiliki kutipan 

akta nikah. Atas dasar Permendagri 

tersebut maka tidak diperlukan lagi 

penetapan dari pengadilan untuk 

pembuatan akta kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat. Hal ini 

menimbulkan kerancuan hukum terkait 

dengan keberadaan Permendagri No. 9 

Tahun 2016, yang telah menggeser 

ketentuan dalam UU Adminduk. 

 

Kata Kunci __ Pergeseran Hukum, 

Pencatatan Kelahiran, Perkawinan Tidak 

Tercatat 

 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Semua manusia dilahirkan sama 

kedudukannya di dalam hukum (equality 

before the law), namun negara mempunyai 

aturan hukum yang mewajibkan warga 

mailto:rayani.saragih.sumbayak@gmail.com
mailto:ramlan_mosya71@yahoo.com
mailto:tengkuerwins@umsu.ac.id
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negaranya untuk taat dan patuh dalam 

menjalankannya 

aturan tersebut. Tidak terkecuali 

peraturan tentang perkawinan yang dalam 

hal ini tentang status anak dari  

perkawinan tidak tercatat. Pasal 42 

Undnag-Undang No. 1 Tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa, “anak 

sah adalah anak yang dilahirkan di dalam 

atau sebagai akibat dari perkawinan yang 

sah”. Perkawinan mempunyai akibat 

hukum yang erat hubungannya dengan 

sahnya perbuatan hukum tersebut. Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan disbutkan 

bahwa, “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan”, ayat (2)nya 

menyebutkan bahwa, “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”[1]. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 

tersebut berarti bahwa untuk sahnya 

suatu perkawinan selain didasarkan atas 

agama dan kepercayaan juga harus 

didaftarkan atau dicatatkan kepada 

pegawai pencatatan perkawinan yang 

berwenang. Pencatatan tersebut dibuat 

untuk menjadikan peristiwa perkawinan 

menjadi jelas dan diakui oleh negara, serta 

sangat penting dalam menentukan 

kedudukan hukum seseorang. Kedudukan 

hukum tersebut membawa serta hak dan 

kewenangan tertentu untuk bertindak 

dalam hukum. Adapun akibat hukum dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan yakni 

tidak memiliki kekuatan hukum tetap, 

sangat berdampak buruk karena 

merugikan isteri sebagai kaum perempuan 

pada umumnya, serta anak keturunan 

yang dilahirkan baik secara hukum 

maupun sosial kehidupan dimasa yang 

akan datang. Oleh sebab itu setiap insan 

harus dilindungi sebagaimana ketentuan 

konstitusional Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar tahun 1945 bahwa,”setiap 

warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinnya”. 

Status hukum anak dari perkawinan 

tidak tercatat atau tidak dicatatkan secara 

sah menurut hukum perkawinan nasional 

mengakibatkan akibat hukum lain bagi si 

anak. Sulitnya anak memperoleh haknya 

atas ayahnya dan nasabnya yang hanya 

megikuti nasab ibunya. Sebagaimana 

ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 di dalam Pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi, “anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”. Ini berarti anak tersebut 

mempunyai suatu pertalian kekeluargaan 

dengan akibat-akibtnya, terutama hak 

mewarisi, jadi hampir sama dengan status 

kekeluargaan dengan anak sah hanya saja 

perbedaannya anak luar kawin tersebut 

tidak ada hubungan dengan ayahnya 

sebagai yang menurunkannya. Sedangkan 

dalam hukum perdata anak yang lahir di 

luar perkawinan menurut istilah dikenal 

dengan Natuurlijkkind (anak alam), anak 

luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan 

ibunya[2]. Menurut Hukum Perkawinan 

Nasional Indonesia, status anak dibedakan 

menjadi anak sah dan luar nikah. Anak sah 

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 Pasal 42 ialah, “anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah”, dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 99 menyatakan, “anak sah adalah (a) 

anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan 

suami isteri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri tersebut”. Bila 

dinyatakan anak yang lahir akibat dari 

perkawinan yang sah tidak ada masalah, 

namun anak yang lahir dalam masa 

perkawinan yang sah ini akan 

menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal 

ini dihubungkan dengan pasal yang 

membolehkan perempuan hamil karena 

zina, menikah dengan pria yang 

menghamilinya. Perkawinnna perempuan 
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hamil karena zina dengan laki-laki yang 

menghamilinya adalah perkawinan yang 

sah. Seandainya beberapa bulan sesudah 

perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir 

anak yang dikandungnya tentu akan 

berarti anak yang lahiranak sah dari suami 

yang mengawininya bila masa kelahiran 

telah enam bulan dari waktupernikahan. 

Anak luar nikah adalah anak yang 

dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan 

yang sah , sebagaimana ketentuan Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 

Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Kelahiran anak tanpa seorang ayah tentu 

akan mengakibatkan hukum terhadap 

anak tersebut baik secara psikologis dan 

administratif di masa depanya. Dalam hal 

administratif memberikan perlindungan 

hukum secara administratif  kepada anak 

yang lahir di luar perkawinan maka 

diperlukan bukti legalitas. Bukti legalitas 

tersebut berupa akta kelahiran 

sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang No. 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang tersebut maka setiap anak yang 

lahir harus didaftarkan kependudukannya 

pada pencatatan sipil. Namun bagi anak 

yang dilahirkan tanpa perkawinan yang 

sah tentu hal tersebut tidak dapat 

dilakuakan karen tidak memenuhi 

persyaratan pencatatan. Masalah 

hubungan hukum antara anak yang 

dilahirkan di luar kawin dengan orang 

tuanya itu sendiri diatur dalam Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, namun setelah 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 

Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

bertentangan dengan UUD 1945 bila 

tidak dibaca:“anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan dara, 

termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya”. Jika anak tersebut 

terbukti memiliki hubungan perdata 

dengan hanya yang dibuktikan sah secara 

hukum dan ilmu pengetahuan akta anak 

tersebut melalui ibunya dapat mengajukan 

ke pengadilan untuk meminta penetapan 

yang diperlukan sebagai kepentingan akta 

kelahiran.  

Pemerintah telah menerbitkan 

Permendagri Nomor 9 tahun 2016 

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran, berdasarkan 

Permendagri tersebut untuk memuat akta 

kelahiran anak yang lahir di luar 

perkawinan tidak tercatat dan pencatatan 

kelahiran anak yang tidak diketahui asal-

usulnyamatau keberadaan orang tuanya 

maka dapat membuat permohonan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kebenaran DataKelahiran dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kebenaran Pasangan Suami Isteri. 

Permohonan ini dibuat untuk mengajukan 

pengurusan akta kelahiran anak yang lahir 

di luar perkawinan tanpa melakukan 

penetapan pengadilan. Pergeseran hukum 

terhadap pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat terjadi setelah 

pemerintah mengeluarkan Permendagri 

No. 9 tahun 2016, dimana pengaturan 

mengenai pencatatn kelahiran tersebut 

berdasarkan Undang-Undang No. 24 

tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Udang-Undang No. 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disebut UU Adminduk. 

Adapun yang menjadi pergeseran hukum 

dalam pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat berdasarkan 

ketentuan tersebut ialah bahwa dalam UU 
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Adminduk menentukan bahwa 

pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat tetap dilakukan 

pencatatan dengan mengikuti nasab 

ibunya dan dengan penetapan pengadilan. 

Sedangakan menurut 

ketentuan dalam Permendagri No. 9 

tahun 2016 menentukan bahwa 

pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat dapat membuat 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kebenaran Data Kelahiran bagi yang tidak 

memiliki surat kelahiran dan membuat 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kebenaran Pasangan Suami Isteri bila 

tidak memiliki kutipan akta nikah. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut maka penulis tertarik untuk 

menulis karya ilmiah dan menyusun dalam 

sebuah penulisan hukum bagaimana 

perlindungan hukum berupa akta 

kelahiran yang diberikan kepada anak yang 

lahir dari luar perkawinan dengan judul 

“PERGESERAN HUKUM 

PENCATATAN KELAHIRAN ANAK 

DARI PERKAWINAN TIDAK 

TERCATAT”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana status hukum anak 

yang lahir dari perkawinan tidak 

tercatat? 

2. Bagaimana pencatatan kelahiran 

anak dari perkawinan tidak 

tercatat? 

3. Bagaimana kepastian hukum 

akta kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan 

menganalisis status hukum anak 

yang lahir dari perkawinan tidak 

tercatat. 

2. Untuk mengkaji dan 

menganalisis pencatatan 

kelahiran anak dari perkawinan 

tidak tercatat. 

3. Untuk mengkaji dan 

menganalisis kepastian hukum 

akta kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari 

penulisan ini adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan 

bahwa hasil penelitian ini dapat 

menyumbangakan pemikiran 

dibidang hukum yang akan 

mengembangkan disiplin ilmu 

hukum khusunya dalam hukum 

lapangan hukum perkawinan 

dan keluarga serta memberikan 

kepastian hukum terhadap anak 

yang lahir dimluar perkawinan. 

2. Secara praktis diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi 

pihak pemerintah dalam 

memberikan perlindungan 

hukum serta kepastian hukum 

terhadap anak yang ingin 

memperoleh akta kelahiran 

yang lahir di luar perkawinan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Hukum adalah suatu sistem yang 

dibuat manusia untuk membatasi tingkah 

laku manusia agar tingkah laku manusia 

dapat terkontrol. Dalam melakukan 

pencatatan kelahiran tidak terlepas dari 

ketentuan hukum, namun terjadi 

pergeseran proses dan persyaratan 

pencatatan kelahiran setelah adanya 

perbaharuan hukum. Pergeseran 

tersebut berdasarkan Undang-Undang 

No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang No. 24 

tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan, kemudian peraturan 
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tersebut dikaitkan dengan Permendagri 

No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran. 

Kegiatan pencatatan kelahiran atau 

proses suatu aktivitas pendokumentasian 

suatu aktivitas dalam bentuk tulisan 

merupakan hal yang wajib dilakuakan 

dalam sistem kependudukan. Pencatatan 

kelahiran dalam bentuk akta kelahiran 

merupakan bukti sah mengenai status 

dan peristiwa kelahiran seseorang yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil. Pejabat pencatatan sipil 

adalah pejabat yang melakukan 

pencatatan peristiwa  yang dialami 

seseorang pada Instansi Pelaksana yang 

pengangkatannya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. Register Akta Kelahiran 

adalah daftar yang memuat data outentik 

mengenai peristiwa kelahiran, yang 

diterbitkan dan ditanda tangani oleh 

pejabat berwenang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan[3]. Kutipan akta kelahiran 

merupakan data outentik yang dipeik 

seagian dari register aka kelahiran, yang 

diterbitkan dan ditandatangani oleh 

pejabat berwenang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undang.Berdasarkan ketentuan tersebut 

maka setiap kelahiran wajib mencatatkan 

kelahirannya, baik anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah atau perkawinan 

tercatat maupaun anak yang lahir dari 

perkawinan tidak tercatat.  

 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori dalam penelitian ini 

memberikan penjelasan dengan cara 

mengorganisasikan dan 

mensistematisasikan maalah yang 

dibicarakan, adapun teori yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan 

perindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Sedangkan menurut Maria Theresia 

Geme mengartikan perlindungan hukum 

adalah berkaitan dengan tindakan negara 

untuk melakukan sesuatu dengan 

memberlakukan hukum negara secara 

eksklusif dengan tujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hak-hak 

seseorang atau kelompok orang[4]. 

Indonesia adalah negara yang 

berasaskan hukum sebagaimana amanat 

dala pasal 1 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia 1945 “Indonesia 

adalah Negara hukum”. Negara wajib 

melindungi setiap warga negaranya 

berasaskan hukum, dalam alinea ke-4 

UUD Negara Republik Indonesia 1945 

menegaskan bahwa, “ Kemudian 

daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah dara Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasa Negara Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusian yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, dan kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Jelas dalam ketentuan tersebut bahwa 

negara wajib memberikan perlindungan 

kepada setiap warga negaranya dan 
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menjadikan perlindungan sebagai salah 

satu tujuan pemerintahan negara.  

 

2. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebelah. Adil 

mengandung makna bahwa suatu 

putusan dan tindakan didasarkan atas 

norma-norma yang objekif, jadi tidak 

subjektif atau sewenang-wenang. Skala 

keadilan sangat bervariasi dari satu 

tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefenisikan dan sepenuhnya ditentukan 

oleh masyarakat sesuai dengan 

ketertiban umum dari masyarakat 

tersebut[5]. 

Filsafat hukum dalam pengembangan 

hukum di Indonesia haruslah menjadi 

meta dari semua teori dan ilmu hukum, 

sehingga ilmu hukum tidak lepas dari rel 

keadilan yang mermartabat sesuai 

dengan nilai-nilai luhur daru falsafah 

bangsa, yakni Pancasila. Menurut 

Notonagoromemberikan penegasan 

bahwa Pancasila tinggal cita-cita dalam 

angan-angan, akan tetapi akan 

mempunyai bentuk dan isi yang formal 

dan material untuk menjadi pedoman 

bagi hidup kenegaraan dan hukum 

Indonesia dalam konkretnya. 

Notonagoro juga berpendapat bahwa, 

UUD NRI 1945 dengan pembukaan 

merupakan kesatuan, yang berarti bahwa  

tafsir UUD NRI 1945 harus dilihat dari 

sudut pembukaan dan pelaksanaan UUD 

NRI 1945 ke dalam Undnag-Undang 

harus mengingat dasar-dasar yang 

tercantum di dalam pembukaan UUD 

NRI 1945 itu, jadi yang terkandung di 

dalam Pancasila. Beliau juga mengungkap 

pesan para founding fathers negara 

Indonesia ialah semangat para 

penyelenggara negara, semangat para 

pemimpin pemerintaahn dan semangat 

para pemimpin rakyat. Bahwa semangat 

tersebut itu hidup dan bersifat dinamis 

yang senantiasa mewujudkan nilai-nilai 

Pancasila di dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

beernegara. 

Pendapat tersebut di atas berarti 

bahwa  bagi bangsa Indonesia nilai-nilai 

yang terkandung dalam sila- sila Pancasila 

bukanlah merupakan nilai tambahan. 

Karena Pancasila merupakan kristialisasi 

atau pemadatan pandangan hidup bangsa 

Indonesia. Pancasila bernilai inheren 

bersama keberadaan bangsa Indonesia 

yang menapai kemrdekaan berkat ridha 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo 

kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang yang berari 

bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu[6]. Kepastian adalah periahal 

(keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan, hukum seara hirarki harus 

pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakuan dan adil karena pedoman 

kelakuan itu harus menjungjung suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Kepastian 

hukum dapat dijawab secara normatif 

bukan sosiologis[7]. Menurut Utrecht, 

kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama adanya aturan 

yang bersifat umum membuat individu 
mengetahui perbuatan apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, kedua 

berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah 
karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu[8]. 
Kepastian hukum secara normatif 

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas 
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dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan (mulitafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian 

hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan 

konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnya subjektif. Kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan 

moral, melainkan secara factual 

mencirikan hukum. Suatu hukum yang 

tidak pasti dan tidak mau adil bukann 

sekedar hukum yang buruk. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Paradigma Penelitian 

Penulisan penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan 

penelitian kualitatif yang tidak 

mengadakan perhitungan.Pendekatan 

kualitatif adalah memusatkan 

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan satuan-

satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia, atau pola-pola yang dianalisis 

gejala-gejala sosial budaya dengan 

menggunakan kebudayaan dari 

masyarakat yang beersangkutan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pola-

pola yang berlaku[9].  

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu kepastian hukum 

terhadap status anak dari perkawinan 

tidak tercatat dengan menerbitkan akta 

kelahiran. Dimana akta tersebut sangat 

penting bagi kelangsungan hidup setiap 

anak dan orang di masa depan. Undang-

Undang No. 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan diharapkan 

dapat melindungi hak-hak setiap anak dan 

Permendagri No. 9 tahun 2016 sebagai 

produk hukum yang diharapkan dapat 

memudahkan anak yang lahir dari 

perkawinan tidak tercatat dapat 

memperoleh akta kelahiran dan kesamaan 

dihadapan hukum yang berkeadilan, 

bermanfaat dan terlindungi. 

 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan 

ialah pendekatan undang-undang dan 

pendekatan sinkronisasi hukum. 

Pendekatan undnag-undang yang 

dilakukan dengan menelaah undang-

undang dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu status perkawinan, 

pencatatan kelahiran dengan surat 

pernyataan tanggung jawab mutlak 

kebenaran kelahiran dan pencatatan 

kelahiran. 

Pendekatan singkronisasi hukum 

bertujuan untuk mengungkap kenyataan 

sejauhmana erundang-undangan tersebut 

serasi secara vertikal dan horizontal 

menyangkut perundang-undangan 

sederajat mengenai bidang yang sama. 

Penelitian terhadap sinkronisasi secara 

vertikal, maka yang ditelaah adalah 

perundang-undangan suatu bidang 

tertentu di dalam presfektif hirarkisnya. 

Telaah itu juga harus didasarkan pada 

fungsi masing-masing perundang-

undangan tersebut, sehingga taraf 

kserasiannya akan tampak dengan 

jelas[10]. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 

penulisan ini adalah kajian kepustakaan 

(library research). Data diperoleh dengan 

menggunakan literatur-literatur yang 

terkait dengan permasalahan dalam 

penulisan ini. Dokumen pendukung dan 

peraturan-peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan penulisan 

ini. Lokasi penelitian yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara. 

 

D. Analisis Data 

Setelah menyajikan fakta secara 

sistematis dan data telah dikumpulkan 
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selanjutnya dilakuakan analisis kualitatif 

untuk memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti. Analisis 

kualitatif yang digunakan adalah dengan 

mengidentifikasikan pengertian-

pengertian pokok atau dasar dalam 

hukum, yaitu masyarakat hukum, subjek 

hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 

hukum, hubungan hukum dan objek 

hukum[10]. Setelah mengidentifikasi 

pengertian pokok dan dasar maka 

selanjutnya melakukan analisis terhadap 

asas-asas hukum dan semua peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan 

kepastian status anak dari perkawinan 

tidak tercatat atas dasar surat 

pernyataan tanggung jawab mutlak 

kebenaran kelahiran. Sehingga dari 

analisis kualitatif dapat diperoleh 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan merupakan jawaban atas 

permasalahan yang telah diteliti dan diuji 

secara ilmiah, sehingga melahirkan suatu 

pembenaran. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Status Hukum Anak yang Lahir 

dari Perkawinan Tidak 

Tercatat 

Seorang anak memiliki peranan yang 

sangat penting dalam sebuah kehidupan 

rumah tangga, karena tujuan 

melangsungkan perkawinan selain untuk 

membangun mahligai rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera juga untuk 

mempersatukan keluarga dan 

meneruskan keturunan[11]. Anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan perkawinan 

yang tidak sah anak dalam masnyarakat 

mendapat julukan sebagai anak luar nikah. 

Hal ini tentu saja akan menimbulkan 

gangguan psikologis bagi si anak tersebut, 

walaupun secara hukum anak tersebut 

tidak mempunyai akibat hukum secara 

langsung dari perbuatan orang tuanya, 

namun banyak persoalan yang muncul 

seperti hubungan nasab antara anak 

dengan bapakbiologisnya, status hukum 

anak dan sebagainya. 

Oleh karena perkawinan yang tidak 

dicatatkan dianggap bukanlah pernikahan 

yang sah oleh negara, tetapi sah menurut 

agama. Tidak sah menurut negara karena 

tidak melakukan pencatatan sebagai 

kepentingan administratif untuk 

kepentingan dan kemudahan pembuktian. 

Karena dalam pernikahan yang tidak 

tercatat tidak memenuhi ketentuan Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. Mereka yang melakukan 

perkawinan secara agama tanpa 

melakukan pencatatan perkawinan, yang 

dalam Islam dinamakan nikah sirri dan 

juga ada yang dinamakan nikah di bawah 

tangan. Nikah sirri menurut terminologi 

fiqih dilarang menurut Islam, karena ada 

unsur sirri yang berarti dirahasiakan 

nikahnya dari orang banyak. Sedangkan 

menurut hukum Indonesia adalah tidak 

sah, karena tidak melaksanakan ketentuan 

hukum munakahat yang baku dan benar 

sesuai dengan ajaran agama dan yang 

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan 

nikah di bawah tangan adalah nikah yang 

dilaksanakan menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing tanpa 

melakukan pencatatan pada instansi 

terkait. 

Undang-Undang Perkawinan 

mengenal 2 (dua) macam status anak, 

yaitu anak sah dan anak luar kawin yang 

diatur dalam pasal 42-43 Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 42 menyebutkan, “anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah”. Pembuktian 

anak sah berdasarkan keturunan dapat 

dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta 

kelahiran membuktikan seorang anak 

yang namanya disebutkan di sana adalah 

keturunan dari orang-orang disebutkan di 
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dalamnya. Pasal 55 undnag-Undang 

Perkawinan menjelaskan bahwa; a. Asal-

usul seorang anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akta kelahiran outentik, yang 

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, b. 

Disebutkan bila akta kelahiran tersebut 

dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka 

pengadilan dapat mengeluarkan 

penetapan tentnag asal-usul seorang anak 

setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti 

berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi 

syarat. 

Anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat 

(1) menyebutkan bahwa,”anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 

tersebut menimbulkan penafsiran 

terhadap kalimat “dilahirkan di luar 

perkawinan” yang mengandung makna 

tertentu bahwa suatu kelahiran yang sama 

sekali tanpa adanya proses perkawinan 

atau disebut akibat perzinahan. 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan 

Nomor 46/PUU/VIII/2010 tanggal 17 

Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 bila 

tidak dibaca: ”Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga 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.Hubungan perdata anak dan 

ayahnya juga dapat dibuktikan secara 

hukum, yakni dengan penetapan 

pengadilan. Untuk kepentingan 

penerbitan akta kelahiran, diperlukan 

penetapan pengadilan guna perlindungan 

hukum anak tersebut. Pengadilan yang 

berwenang mengeluarkan penetapan 

tersebut bagi yang Islam diajukan ke 

pengadilan agama, dan yang beragama non 

Islam permohonan penetapan ke 

pengadilan negeri. 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) mengenal 3 (tiga) 

hal macam anak, yaitu anak sah, anak luar 

kawin yang diakui dan anak luar kawin 

yang tidak diakui. Terhadap anak sah 

diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang 

berbunyi; “anak yang dilahirkan atau 

dibesarkan selama perkawinan 

memperoleh suami sebagai bapaknya[12]. 

Pasal 251 KUHPerdata dinyatakan sahnya 

anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 

(seratus delapan puluh) dari perkawinan, 

dapat diingkari oleh suami. Pasal 253 

KUHPerdata suami tidak dapat 

mengingkari keabsahan anak atas dasar 

perzinahan, kecuali bila kelahiran anak 

telah dirahasiakan terhadapnya yang 

dalam hal imi dia harus diperkenankan 

untuk menjadikan hal itu sebagai bukti 

yang sempurna bahwa dia bukan ayah 

anak itu. Pasal 255 ayat (1) KUHPerdata 

anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari 

setelah bubarnya perkawinan adalah anak 

tidak sah. Dan dalam Pasal 257 

KUHPerdata menentukan bahwa 

tuntutan hukum yang diajukan oleh suami 

itu gugur bila para ahli waris tidak 

melanjutkan dalam waktu dua bulan 

terhitung dari hari meninggalnya suami. 

Anak luar kawin dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu: 

1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu, 

tetapi antara mereka tidak terdapat 

larangan untuk kawin. Anak ini sama 

statusnya dengan anak sah, kalau 

kemudian orang tuanya kawin, dan 

dapat diakui kalau tidak kawin, hal ini 

diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata. 

2. Anak yang lahir dari ayah dan ibu 

yang dilarang kawin oleh undang-

undang, atau salah satu pihak ada 

dalam ikatan perkawinan dengan 

orang lain. Anak ini disebut anak 

sumbang/anak alam/ anak zinah. 

Dalam hubungan zinah (overspel), 

maka menurut Pasal 32 KUHPerdata 
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perkawinan antara kedua tidak dapat 

dilakukan, sedangkan anak yang dilahirkan 

dalam hubungan ini sekali-kali tidak boleh 

diakui sebagaimana ketentuan Pasal 283 

KUHPerdata. Dalam hubungan penodaan 

dara (incest) perkawinan ini dapat 

disahkan bila ada izin Presiden/Menteri 

Kehakiman[13], sebagaimana ketentuan 

Pasal 273 KUHPerdata; ”anak yang 

dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa 

tanpa dispensasi Presiden tak boleh 

diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, 

melainkan dengan cara mengakuinya 

dalam akta perkawinan”. Pasal 280 

KUHPerdata, dengan pengakuan anak 

terhadap anak luar kawin terlahirlah 

hubungan perdata antara anak itu dan 

bapak tau ibunya. Pengakuan dapat 

dilakukan dengan cara, a. dalam akta   

kelahiran si anak, b. dalam akta 

perkawinan ayah dan ibu kalau mereka 

kemudian kawin, c. dalam akta yang 

dibuat oleh kantor catatan sipil dan d. 

dalam akta otentik lainnya. 

 

 

B. Pencatatan Kelahiran Anak 

dari Perkawinan Tidak 

Tercatat 

Administrasi kependudukan dalam 

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 

2006 adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 

pengelohan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Setiap kelahiran 

wajib dilaporkan oleh penduduk kepala 

Instansi Pelaksana di tempat terjadinya 

kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sejak kelahiran. Jika pencatatan 

pelaporan kelahiran melampaui batas 

waktu maka merujuk pada Pasal 64 ayat 

(1) dan Pasal 65 Perpres No. 025 tahun 

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. 

Persyaratan dalam pencatatan 

kelahiran penduduk Warga Negara 

Indonesi (WNI) ditentuakan dalam Pasal 

52 Perpres No. 025 tahun 2008[14], 

yaitu: 

1. Surat kelahiran dari 

dokter/bidan/penolong kelahiran 

2. Nama dan identitas saksi kelahiran 

3. Kartu keluarga orang tua 

4. Kutipan akta nikah/akta perkawinan 

orang tua 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut 

bila syarat kutipan akta kelahiran/akta 

perkawinan orang tua tidak terpenuhi 

maka pencatatan kelahiran tetap dapat 

dilaksanakan. Pasal 52 ayat (2) disebutkan 

bahwa, “dalam hal pelaporan kelahiran 

tidak disertai kutipan akta nikah/akta 

perkawinan orang tua sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1) huruf e, 

pencatatan kelahiran tetap 

dilaksanakan.Namun berbeda dengan 

ketentuan yang ada dalam Permendagri 

No. 9 tahun 2016, dimana jika syarat 

berupa surat keterangan lahir dari 

dokter/bidan/penolong kelahiran dan akta 

nikah/kutipan nikah tidak terpenuhi, maka 

pemohon melampirkan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutak (SPTJM) 

kebenaran data lahir dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

sebagai pasangan suami isteri. Dalam 

membuat pemohonan SPTJM tersebut 

maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pemohon. SPTJM dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) Keterangan Lahir, 

syarat permohonannya ialah 

melampirkan KTP dan Kartu 

Keluarga. 

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) Akta Nikah/Kutipan 

Akta Perkawinan, syarat 

permohonannya ialah melampirkan 

KTP dan Kartu Keluarga. 
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Persyaratan dalam pembuatan akta 

kelahiran anak terdapat 2 (dua) kategori, 

yaitu 

1. Akta kelahiran anak yang dilahirkan 

dalam suatu sebagai akibat 

perkawinan yang belum tercatat 

sesuai peraturanperundang-

undangan tetapi status hubungan 

dalam keluarga pada Kartu Kluarga 

(KK) menunjukan hubungan 

perkawinan sebagai suami istri. Jika 

status pada KK menunjukan hal 

tersebut maka formulasi kalimat 

kutipan akta kelahiran anak dibuat 

frase “yang perkawinannya belum 

tercatat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

2. Akta kelahiran anak yang dilahirkan 

dalam suatu akibat perkawinan yang 

belum tercatat sesuai peraturan 

perundang-undangan dan status 

hubungan dalam keluarga pada KK 

tidak menunjukan hubungan 

perkawinan sebagai suami isteri. Jika 

pada KK tidak menunjukan sebagai 

pasangan suami siteri maka dalam 

akta kelahiran anak tersebut dibuat 

anak dari seorang ibu. 

Proses pencatatan kelahiran 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu 

secara manual ke Instansi Pelaksana dalam 

hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipildan secara onlinepada situs 

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layan

anonline, hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Pemendagri 

No. 9 tahun 2016. Kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat tetap dapat 

dibuat kata kelahirannya dengan 

mencantumkan anak dari seorang ibu 

sesuai dengan Pasal 55 Peraturan 

Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 

tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, yang menyatakan bahwa; 

ayat (1) catatan peristiwa penting 

merupakan data kependudukan, ayat (2) 

catatan peristiwa penting sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Anak 

lahir dari luar kawin, yang dicatat adalah 

mengenai nama anak, hari dan tanggal 

kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan 

tanggal kelahiran ibu, dan b. Pengangkatan 

anak yang dicatat adalah mengenai nama 

ibu dan bapak kandung. Anak luar kawin 

yang dimaksud pada ayat tersebut ialah 

bahwa anak tersebut dilahirkan dari ibu 

yang perkawinannya tidak tercatat dan 

tidak dicatatkan. Oleh karena itu 

pencatatan kelahiran tetap dilakukan 

dengan membuat SPTJM kebenaran 

kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai 

pasangan suami dan isteri. 

 

C. Kepastian Hukum Akta 

Kelahiran Anak dari 

Perkawinan tidak Tercatat 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia 

adalah  seperangkat hak yang telah 

melekat pada harkat dan keberadaan 

manusia seagai mahkluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah yang wajib 

dihormati, dijunjung tinngi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. Berdasarkan hal tersebut anak 

mempunyai hak yang patut dihargai, wajib 

dilindungi dan dipenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini diperkuat dengan adanya 

Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa, 

“setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskrimisasi”. 

Salah satu cara melindungi anak ialah 

dengan menjamin haknya sebagai warga 

negara yang diakui dan dilindungi hukum 

serta memberikan penjelasan atas asal-

usulnya dengan menerbitkan akta 

kelahiran sesuai perintah dalam Pasal 55 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974. Namun ada hal yang mempersulit 

anak tersebut mendapatkan akta 

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline
http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline
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kelahiran disebabkan anak tersebut lahir 

dari orang tua yang perkawinannya tidak 

tercatat sebagaimana dalam Pasal 2 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam 

Undang-Undang administrasi 

Kependudukan bagi anak yang lahir dari 

perkawinan tidak tercatat tetap dapat 

menerbitkan akta kelahiran dengan 

meminta penetapan pengadilan. Hal ini 

tentu membuat masyarakat beranggapan 

bahwa proses tersebut begitu rumit. 

 

Pemerintah menerbitkan 

Permendagri No. 9 tahun 2016 sebagai 

solusi dalam menerbitkan akta kelahiran 

anak dari perkawinan tidak tercatat tanpa 

melakukan permohonan penetapan 

pengadilan. Ini adalah cara pemerintah 

dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada anak tersebut, walau dalam 

peraturan tersebut masih ditemukan 

beberapa aturan yang tidak sepenuhnya 

membrikan keadilan dan kepastian 

hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat 

(20) mengenai saksi dalam Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah 

orang yang melihat atau mengetahui 

peristiwa perkawinan orang tua dan 

peristiwa kelahiran anak tersebut. Hal ini 

tentu memberikan kebebasa dan 

keleluasan terhadap siapa saja yang ingin 

mengajukan dirinya sebagai saksi 

sepanjang dimintakan oleh pemohon 

SPTJM, dan tidak memberikan kepastian 

yang nyata sesuai dengan amanat 

peraturan perundang-undangan dimaana 

saksi merupakan orang yang melihat, 

mengalami atau mengetahui suatu 

kejadian.[15] 

Surat pernyataan tanggung jawab 

mutlak kebenaran lahir dapat diajukan 

oleh ibu kandung atau orang yang 

bertanggung jawab atas anak tersebut 

baik yang terkait talian sedarah maupun 

tidak ada ikatan sedarah sama sekali. 

Dengan begitu anak dapat terlindungi dan 

diakui sah secara administratif walau 

dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. 

Namun disisi lain hal ini membuka peluang 

bagi orang yang melakuakan hubungan 

dewasa secara bebas, perkawinna tanpa 

melakukan pencatatan secara 

administratif negara. Mengabaiakan 

pencatatan perkawinan karena 

menganggap ketika suatu saat mereka 

memiliki anak maka anak tersebut masih 

tetap mendapat perlindungan dari negara 

dengan mengurus akta kelahiran dengan 

permohonan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak (SPTJM). 

 

IV. KESIMPULAN 

Adapun yang menjadi kesimpulan 

dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Status hukum anak dari perkawinan 

tidak tercatat menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 43 

jo Mahkamah Konstitusi melalui 

putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 

memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan bertentangan 

dengan UUD NRI 1945 bila tidak 

dibaca “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya serta dengan 

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan bedasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya. Status hukum 

anak dari perkawinan tidak tercatat 

menurut KUPerdata dalam Pasal 

280 ialah bahwa dengan pengakuan 

terhadap anak di luar kawin, 

terlahirlah hubungan perdata anak 

itu dan ayah atau ibunya. 

2. Pencatatan kelahiran anak dari 

perkawinan tidak tercatat menurut 

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 

sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang No. 24 tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan 

ialah pencatatan akta kelahiran anak 
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dari perkawinan tidak tercatat tetap 

dilaksanakan pencatatannya dengan 

mencantumkan nama ibu kandung, 

dan tanggal kelahiran ibu dan 

meminta penetapan pengadilan. 

Sedangkan pencatatan kelahiran 

anak menurut Permendagri No. 9 

tahun 2016 ialah dengan cara 

membuat Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

kebenaran data kelahiran bagi yang 

tidak memiliki surat keterangan lahir 

dari dokter/bidan/penolong 

kelahiran. Membuat Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) kebenaran sebagai pasangan 

suami isteri bagi yang tidak memiliki 

akta nika/kutipan akta perkawinan. 

Bagi anak yang lahir dari perkawinan 

tidak tercatat status hubungan 

perkawinan dalam Kartu Keluarga 

sebagai suami isteri dicatat dalam 

akta kelahiran dengan anak dari 

seorang ibu dan ayah ditambahkan 

frase “yang perkawinanya belum 

tercatat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”, jika status 

dalam Kartu Keluarga tidak 

menunjukan status hubungan 

perkawinan orang tuanya sebagai 

suami isteri dicatat dalam akta 

kelahiran dengan anak dari seorang 

ibu. 

3. Kepastian hukum akta kelahiran 

anak dari perkawinan tidak tercatat 

ialah bahwa pencatatan kelahiran 

anak tersebut harus tetap 

dicatatkan, baik dari pasangan 

perkawinan yang tercatat maupun 

perkawinan tidak tercatat. 

Pencatatan akta kelahiran dari 

perkawinan tidak tercatat dapat 

dilakukan pencatatannya dengan 

atas nama ibu kandung. Pencatatan 

kelahiran tersebut juga dapat 

dimintakan oleh anggota keluarga 

lain atau orang yang bertanggung 

jawab atas anak terebut dengan 

syarat membuat Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] M. S. Negara, PERKAWINAN. Indonesia, 

1974, p. 12. 
[2] R. Hidayat, “Status Anak di Luar Nikah 

Menurut Hukum Perkawinan,” 

www.negarahukum.com, 2012. . 
[3] M. D. N. Indonesia, Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran. Indonesia, 2016, p. 32. 

[4] E. S. N. Salim Hs, Penerapan Teori Hukum 

pada Penelitian Tesis dan Disertase. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2016. 

[5] A. Santoso, Hukum, Moral, & Keadilan 
Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: 
Kencana, 2012. 

[6] S. Mertokusumo, Bab-Bab Tentang 
Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1993. 

[7] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: 
Memahami dan Memahami Hukum. 

Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2010. 

[8] R. Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu 
Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1999. 
[9] B. Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 

Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998. 

[10] S. M. Soerjono Soekanto, Penelitian 

Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013. 

[11] D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan 

Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2012. 
[12] Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesia, 

1847, p. Staatsbland Tahun 1847 Nomor 
23. 

[13] A. Safioedin, Beberapa Hal Tentang 
Burgerlijk Wetboek. Bandung: Alumni, 

1983. 

[14] P. RI, Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
Indonesia, 2008. 

[15] Rayani Saragih, “Tesis Pergeseran Hukum 
Pencatatan Kelahiran Anak dari 

Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Dumai),” Univesitas 

Muhammadiah Sumatea Utara, 2018. 

 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

iv Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-1-0 

 

 


