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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan judicial review yang menarik 

pada 17 Februari 2012. Putusan tersebut dengan nomor 46/PUU-VIII/2010 

merupakan jawaban dari permohonan uji materiil (judicial review) atas ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (2) tersebut menyatakan  “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.” Pasal-pasal tersebut diuji materiil dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Pasal 28B ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,” 

ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

”Kemudian pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum,” permohonan tersebut diajukan oleh Aisyah (Machica) 

Mochtar dan putranya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. 
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Petitum dari judicial review tersebut memohon agar MK memutus sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat 

hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
1
 

 

Dari permohonan Machica dan putranya tersebut, amar dari putusan judicial 

review tersebut adalah: 

Mengadili, Menyatakan:  

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;   

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya;  

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                           
1
  Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 11-12. 
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dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;  

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;  

- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya;
2
 

 

MK memutus demikian dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa 

terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan 

seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan 

teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, 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 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. Lebih-lebih manakala berdasarkan 

perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa 

seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 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 bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan 

bapak. Berdasarkan uraian di atas, 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. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah 

seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-

tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak 

yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 

keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
3
 

 

                                                           
2Ibid., hlm. 36-37. 
3Ibid., hlm. 34-35. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK mengabulkan 

permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 43 ayat (1) UUP, dan menyatakan 

bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus diubah dan 

dibaca menjadi;   

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 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 darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
4
 

 

Alasan hukum yang menjadi latarbelakang putusan tersebut adalah untuk 

menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. 

Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong 

adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap 

status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk 

terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih 

disengketakan. 

Putusan MK tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar 

kawin dengan bapaknya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti 

biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan 

hukum bagi subyek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak 

luar kawin. Subjek hukum tersebut akan bertanggungjawab sebagai bapak 

biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan 

pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau 

hukum. 

                                                           
4Ibid., hlm. 37 
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Muncul reaksi yang bermacam-macam dari kalangan ahli hukum maupun 

masyarakat terhadap putusan MK tersebut. Sebagian masyarakat merasa putusan 

tersebut telah mencederai nilai moral dan nilai agama karena dianggap membuka 

jalan untuk melegalkan perzinahan. Merupakan sebuah keniscayaan ketika 

kalangan yang kontra terhadap putusan tersebut menggunakan maqa>s}i>d asy-

syari>‘ah sebagai dasar berfikirnya. Hal ini dikarenakan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah 

memiliki konsep penjagaan keturunan yang dilanggar oleh putusan tersebut. 

Namun di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang mendukung dan menilai 

putusan tersebut merupakan suatu langkah menuju hukum progresif dan bersifat 

adil karena melindungi kepentingan anak-anak. Mereka beranggapan yang harus 

dihukum adalah orang tuanya dan yang dinajiskan adalah perbuatan kedua orang 

tuanya akan tetapi hak-hak anak harus tetap dilindungi.
5
 

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur secara 

umum kekuasaan MK, Mahkamah Agung (MA), dan badan peradilan yang ada 

dibawahnya. Aturan tentang kekuasaan MK yang berhak untuk menguji UU 

berdasar pada Pasal 29 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.
6
 Sedangkan aturan mengenai kekuasaan MA dan badan peradilan 

                                                           
5
Rossy Novita Khatulistiwa, Artikel ‚Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia‛  Program Studi Magister 

Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. 
6
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk: 

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik; 

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 
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dibawahnya, termasuk PA di dalamnya,berada pada Pasal 25 UU Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7
 

Putusan judicial review MK yang merubah pasal 43 ayat (1) UUP tentu 

berdapak pada putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama (PA) 

selaku pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutus perkara di bidang 

perkawinan. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang (UU) yang digunakan oleh 

PA untuk memutus perkara di bidang perkawinan adalahUUP. Kompetensi ini 

sebagaimana Pasal 63 ayat (1) UUP yang ditegaskan lagi dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).
8
 

Sejak permohonan judicial review kepada MK diputus tahun 2012 hingga 

kini, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dampak putusan tersebut terhadap 

putusan-putusan di PA sebagai pengadilan yang bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara perkawinan di tingkat pertama. 

Sehingga peneliti mencari dan meneliti perkara-perkara yang muncul di PA yang 

berkenaan mengenai putusan judicial review tersebut. Penelitian ini meneliti 

                                                           
7
Ketentuan Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 

negara. 

 (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, 

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
8
Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, 

Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm. 323-324. 
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putusan-putusan di PA sebelum dan sesudah adanya putusan MK agar bisa 

membandingkan bagaimana karakteristik putusan PA sebelum dan sesudah 

adanya putusan MK. Supaya penelitian ini lebih fokus, maka yang diteliti adalah 

putusan-putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan rentang waktu antara 

dua tahun sebelum adanya putusan MK hingga dua tahun setelah adanya putusan 

MK tersebut. Penelitian ini menggunakan teori maqa>s}i>d asy-syari>‘ah dalam 

membahas putusan MK dan menggunakan teori law as a means to an end dalam 

membahas lebih jauh dampak putusan tersebut terhadap kasus-kasus di PA. 

Kedua teori tersebut lebih lanjut akan diulas pada pembahasan berikutnya. 

Dengan demikian, tesis ini berjudul "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin 

di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014." 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

terhadap putusan kasus-kasus status anak luar kawin di Pengadilan Agama 

Yogyakarta pada tahun 2010-2014 ditinjau dengan teori legal instrumentalism? 

2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau 

dengan teori maqa>s}i>d asy-syari>‘ah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah menjawab pertanyaan dari 

rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu untuk: 

1. Menjelaskan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 terhadap kasus-kasus tentang status anak di Pengadilan Agama 

Yogyakarta dengan rentang waktu antara dua tahun sebelum adanya putusan 

MK hingga dua tahun setelah adanya putusan MK tersebut, yaitu antara tahun 

2010-2014. Lebih jauh, menjabarkan hak keperdataan yang ada dalam putusan 

MK yang teraplikasikan dalam putusan-putusan di PA dengan menggunakan 

teori legal instrumentalism. 

2. Menjelaskan tinjauan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, sehingga 

diketahui perlindungan hukum berupa hak keperdataan seperti apa yang dapat 

diberikan MK kepada anak luar kawin menurut maqa>s}i>d asy-syari>‘ah. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan praktis, yaitu sebagai pendorong ke arah terciptanya diskusi tentang 

status hukum anak luar nikah di Indonesia. Penelitian ini juga dalam upaya 

mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

ketika dijalankan Pengadilan Agama. 

2. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai sumbangsih studi Hukum Islam khususnya 

Hukum Keluarga dalam kajian pelaksanaan hukum positif di Indonesia. 
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D. Kajian Pustaka 

Diskursus masalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-

VIII/2010 maupun penelitian tentang status anak luar kawin telah banyak 

dilakukan cendekiawan dan peneliti. Karena masalah ini  bukan suatu kajian yang 

baru sehingga banyak karya yang membahasnya. Namun sampai sekarang hal ini 

tetap menarik untuk dibahas. Penelitian lain yang sebelumnya membahas materi 

yang sejalan dengan penelitian ini di antaranya adalah: 

Penelitian Sri Wahyuni dari Universitas Diponegoro dengan judul 

“Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan 

Boyolali Kabupaten Boyolali.”
9
 Kesimpulan dari tesis tersebut adalah, Pertama, 

Kedudukan anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak 

biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Kedua, 

Penyelesaian sengketa warisan anak luar kawin di Kecamatan Boyolali: dengan 

cara musyawarah, apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat 

diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam 

musyawarah adat yaitu musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa atau orang 

yang dituakan dalam adat masyarakat Kecamatan Boyolali. 

“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” oleh Ayu Yulia Sari.
10

 

Tesis tersebut membahas prinsip atau kriteria anak luar nikah dan akibat 

hukumnya yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan KUH 

                                                           
9
Sri Wahyuni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan 

Boyolali kabupaten Boyolali," (Tesis Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006). 
10

Ayu Yulia Sari, "Analisis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, 2011). 
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Perdata. Kesimpulan dari tesis tersebut ada tiga. Pertama, bahwa terdapat 

perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara KHI dan KUH 

Perdata. Anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi; (a) Anak zina, 

(b) Anak mula’nah, dan (c) Anak syubhat. Anak luar kawin dalam KUHPerdata 

meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak sumbang, dan (c) Anak luar kawin yang lain. 

Kedua, terdapat perbedaan kedudukan terhadap anak luar nikah antara KHI dan 

KUHPerdata. Dalam KHI, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam KUHPerdata dikenal 

adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan, dalam 

KUHPerdata anak luar kawin terbagi 2 (dua) yakni anak luar kawin yang diakui 

dan anak luar kawin yang tidak diakui. Apabila anak luar kawin tersebut telah 

diakui oleh ayah yang membenihkannya, maka kedudukan anak luar kawin 

tersebut akan sama dengan anak sah. Ketiga, akibat hukum anak luar nikah 

menurut KHI adalah anak tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, 

nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), 

dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. 

Sedangkan dalam KUHPerdata, apabila anak luar kawin tersebut telah diakui 

maka anak luar kawin tersebut berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-

hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian 

dari ayah yang membenihkannya. 

Selain tesis-tesis tersebut, ada juga tesis Dwi Zalyunia, dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

terhadap Anak Luar Kawin dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
11

 Kesimpulan akhir 

dari tesis Zalyunia ada dua hal, yaitu pertama Putusan MK mengaburkan 

ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kain baik yang ada pada Undang-

UndangNomor 1/1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua, menurut 

Zalyunia, putusan tersebut menimbulkan kebingungan umat. Dengan demikan, 

karena negara menjamin masyarakatnya untuk beribadat sesuai dengan agamanya 

masing-masing, maka selama ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

bertentangan dengan ajaran agama, putusan tersebut tidak wajib untuk diikuti dan 

tidak berlaku, termasuk juga mengenai pewarisan antara anak luar kawin dengan 

ayah biologisnya. 

Tesis Muhammad Arif Zuhri yang berjudul "Putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya". Zuhri menganggap 

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertentangan 

dengan hukum Islam. Lebih lanjut, dalam tesisnya disebutkan bahwa putusan 

tersebut tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak bisa mengubah ketentuan  

yang diatur oleh Hukum Islam.
12

 

Selain itu terdapat tulisan lain yang berjudul "Pengabsahan dan Hak-Hak 

Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010" yang merupakan karya dari Khafid Abadi. Khafid Abadi dalam tesis 

ini menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

                                                           
11

Dwi Zalyunia, "Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,"(Tesis Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2012). 
12

Muhammad Arif Zuhri, "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah 

dan Kekuatan Hukumnya,"(Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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melanggar salah satu dari lima unsur maqa>s}i>d asy-syari>‘ah yaitu menjaga nasab. 

Pemberian hak perdata merupakan kebutuhan sekunder (h}ajiyyah) dan hal ini 

akan menegaskan menjaga nasab sebagai kebutuhan primer (d}aruriyyah). dengan 

demikian, pemberian hak ini harus ditiadakan karena melanggar norma agama.
13

 

Tulisan lain yang memiliki tema sejanis adalah karya Sarifudin yang 

berjudul "Teori Maslahat At}-T}u>fi> dan Penerapannya dalam Analisis Kasus 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di 

Luar Perkawinan". Dalam tulisan ini, Sarifudin menganggap bahwa teori maslahat 

yang di gagas oleh At}-T}u>fi dapat diterapkan dalam kasus Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal tersebut karena teori ini bersifat 

inklusif dan mengedepankan kemaslahatan sejalan dengan Mahkamah Konstitusi 

yang memiliki semangat progresif-responsif dengan mengedepankan keadilan 

substantif. Lebih jauh Sarifudin bahkan berpendapat bahwa hak keperdataan di 

dalamnya bisa mencakup nasab.
14

 

Kudrat Abdillah juga menulis tesis dengan tema sama yang berjudul "Status 

dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010)". Dalam tesisnya tersebut, Kudrat Abdillah 

beranggapan bahwa perkembangan status anak di luar nikah selama ini masih 

mandek. Status anak luar nikah masih dinasabkan kepada ibunya. Begitu pula 

hak-hak anak tersebut. Hingga muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

                                                           
13

Khafid Abadi, "Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 

2013).  
14

Sarifudin, "Teori Maslahat At}-T}u>fi> dan Penerapannya dalam Analisis Kasus Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan," 

(Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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46/PUU-VIII/2010. Perubahan status ini dinilai tidak lepas dari dampak majunya 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini tentang tes DNA. Ke depannya, 

anak bisa menuntut nafkah dan waris kepada ayah biologisnya.
15

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

terutama karena penelitian ini membahas putusan-putusan PA tentang status anak. 

Peneliti belum menemukan penelitian lain yang membahas dampak putusan MK 

tentang status anak terhadap putusan-putusan di PA terlebih yang mengunakan 

teori legal instrumentalism. Penelitian sebelumnya yang meneliti putusan MK 

tentang status anak mengunakan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah hanya melihat dengan 

sudut pandang benar-salah saja. Penelitian ini meskipun menggunakan teori 

maqa>s}i>d asy-syari>‘ah yang sama, namun mencoba untuk membuat formulasi yang 

berbeda. Formulasi yang berbeda dengan penelitian lain yang dimaksud adalah 

tidak mengartikan istilah "hak keperdataan" secara kaku. Hal ini dilakukan dengan 

mengklasifikasikan beberapa pengertian dan pendapat mengenai frasa "hak 

keperdatan" sebelum menelitinya menggunakan teori maqa>s}i>d asy-syari>‘ah. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dibahas oleh 

peneliti belum pernah dikaji sebelumnya. 

Menurut peneliti, penelitian ini perlu dilakukan. Hal ini terutama untuk 

mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak di 

Pengadilan Agama, yang merupakan institusi yang bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

                                                           
15

Kurdat Abdillah, "Status dan Hak Anak di Luar Nikah: Studi Sejarah Sosial Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

2015). 
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orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, khususnya Pengadilan Agama 

Yogyakarta.  

 

E. Kerangka Teori 

1. Maqa>s}i>d asy-syari>‘ah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dalam 

penelitian ini ditinjau menggunakan maqa>s}i>d asy-syari‘ah Imam Asy-Syāṭibī. 

Secara bahasa, Maqa>s}i>d merupakan jama' dari kata maqs}id (mas}dar mim) yang 

berasal dari kata qas}ada (fi'il ma>d}i) atau qas}d (mas}dar). Kata ini berarti: 

bermaksud; berniat (nawa>), atau memaksudkan; menghendaki (ara>da). Ketika 

menjadi mas}dar, selain memiliki arti-arti tersebut, dapat pula berarti: tujuan (al-

garad}u).
16

 Kata al-maqa>s}i>d dalam ranah ushul fikih sering kali ditujukan kepada 

pengertian maqa>s}i>d asy-syari>‘ah. Sebagaimana Jaenal Aripin yang mengartikan 

al-maqa>s}i>d (objective of shariah; goals of shariah) sebagai: beberapa makna dan 

tujuan yang dipatri oleh syara‘ pada semua bentuk penetapan hukum, atau pada 

mayoritas tasyri‘, sehingga tidak terbatas pada satu realitas dan satu jenis khusus 

hukum sya>ri‘; atau tujuan syariat serta rahasia yang ditetapkan oleh sya>ri‘ pada 

semua hukum-hukumnya.
17

 Sedangkan syari>‘ah merupakan mas}dar yang berupa 

mas}dar sama‘iy. Bentuk mas}dar qiyasiy-nya adalah syar‘. 

Menurut kamus al-Munawwir kata syara‘a (fi'il ma>d}i) atau syar‘ (mas}dar) 

berarti (dalam konteks yang ditujukan pada sebuah kaum) membuat peraturan; 

                                                           
16

Ahmad Warson Munawwir, KamusAl-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 1208. 
17

Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqih dalam Dua Bingkai Ijtihad, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), hlm. 481. 
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undang-undang (sanna syari>‘ah).
18

 Kamus al-Munawwir tidak membedakan 

makna asy-syari>‘ah dengan syara‘a-syar‘, hanya menambahkan kata al-qa>nu>n 

dalam mengartikan kata asy-syari>‘ah.
19

 Kamus al-Munjid mengartikan asy-

syari>‘ah sebagai as-sunnah,20
yang bisa dimaknai sebagai: jalan; cara; metode (al-

t}ari>qah); dan hukum.
21Syari>‘ah secara bahasa berasal dari makna: tempat dimana 

air itu turun ke sana (al-mawa>d}i' llati> yunh}adaru ila> al-ma>' minha>).22
 Kata 

tersebut diartikan Fazlurrahman sebagai "jalan menuju sumber air," yang dapat 

pula dikatakan sebagai jalan ke arah pokok sumber kehidupan.
23

 Namun secara 

umum, sebagaimana menurut al-Lais|, kata ini dipakai untuk menunjukkan 

sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya, seperti puasa, salat, 

haji, nikah, dan sebagainya.
24

 

Maqa>s}id asy-syari>‘ah memiliki banyak versi dalam hal pengertiannya. 

Perubahan zaman yang dialami oleh para tokoh pencetus al-Maqa>s}id 

berimplikasi pada beraneka ragamnya pengertian dan ruang lingkup al-

Maqa>s}id itu sendiri. Ada beberapa tokoh terkenal dari abad ke-5 hingga abad 

ke-8 H yang dikenal sebagi pencetus al-Maqa>s}id. Tokoh tersebut adalah Imam 

al-Juwayni (pencetus teori kebutuhan), Imam al-Ghazali (pencetus jenjang-

jenjang Keniscayaan), Al-‘Izz ‘Abd al-Salam (pencetus hikmah di balik 

hukum syari’at), Imam al-Qarafi (pencetus klasifikasi perbuatan Nabi 

                                                           
18

Ahmad Warson Munawwir, KamusAl-Munawwir Arab-Indonesia, hlm 761. 
19Ibid. 
20

Louwis Ma'luf, Al-Munjid fi> al-Lugah wal-A‘la>m, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), hlm. 

382. 
21

Ahmad Warson Munawwir, KamusAl-Munawwir Arab-Indonesia, hlm.669 
22

Ibn al-Manz}ur, Lisa>n al-'Arab, jilid keempat,(Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, tt), hlm. 2238. 
23

Fazlurraman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994 ), hlm. 140.  
24

Ibn al-Manz}ur, Lisa>n al-'Arab, hlm. 2238. 
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Muhammad), Imam ibn al-Qayyim (pencetus Hakikat Syari’at), dan Imam 

Asy-Syāṭibī (pencetus maqasid sebagai asas-asas hukum Islam).
25

 

Asy-Syāṭibī adalah ulama yang berperan besar terhadap perkembangan teori 

tujuan hukum (maqa>s}id asy-syari>‘ah , maqa>s}id asy-syari>‘). Asy-Syāṭibī dalam 

kitab al-Muwa>faqa>t f>i Us}u>l al- Syari>‘ah menggunakan beberapa istilah dalam 

menunjuk kata maqa>s}i>d asy-syari>‘ah, yaitu: maqa>s}i>d asy-syari>‘ah, maqa>s}i>d asy-

syar‘iyyah fi asy-syari>‘ah, dan maqa>s}i>d min syar‘i al-h}ukm.26 Maqa>s}id asy-

syari>‘ah adalah perwujudan kemaslahatan, yaitu menciptakan manfaat dan 

menghindari yang merusak.
27

 Menurut asy-Syāṭibī, pada dasarnya syariat 

ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mas}a>li>h al-‘iba>d), baik di 

dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah,  dalam pandangan beliau, menjadi 

maqa>s}id asy-syari>‘ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara 

keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu ‘illat (motif penetapan 

hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. 
28

 

Sebagaimana dikemukakan oleh asy-Syāṭibī bahwa tujuan pokok 

disyariatkan Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia 

maupun di akhirat.
29

 Lebih lanjut asy-Syāṭibī mengemukakan hasil penelitian para 

ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah bahwa hukum-hukum 

disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia 

                                                           
25

Jaser ‘Audah, Maqasid al-Shariah: A beginner’s Guide, alih bahasa: ‘Ali 

‘Abdelmon’im, Al-Maqasid Untuk Pemula (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 38.  
26

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64. 
27

Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam, Diktat Mata Kuliah Ushul Fikih Pasca 

Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 82. 
28

Asy-Syāṭibī, al-Muwa>faqa>t f>i Us}u>l asy-Syari>‘ah, jilid I-II (Kairo: Da>r al-Hadis|, 2005), 

hlm. 265. 
29Ibid. 
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maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-

Syāṭibī terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan d}aru>riyyah, 

kebutuhan h}a>jiyyah, dan kebutuhan tah}si>niyyah.
30

 

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan 

level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala 

masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level 

d}aru>riyyah menempati peringkat pertama disusul h}a>jiyyah dan tah}si>niyyah. Al-

maqa>s}id ad}-d}aru>riyyah pada dasarnya merupakan sumber dari al-h}a>jiyyah dan at-

tah}si>niyyah.31
 

Ad}-d}aru>riyyah adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan 

kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam 

keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy-

Syāṭibī ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu h}ifz} ad-di>n 

(memelihara agama), h}ifz} an-nafs (memelihara jiwa), h}ifz} an-nasl (memelihara 

keturunan), h}ifz} al-ma>l (memelihara harta), dan h}ifz} al-aql (memelihara akal).
32

 

Kelima hal ini kemudian dikenal dengan ad}-d}aru>riyyat al-khams atau al-kulliya>t 

al-khams. Al-h}a>jiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini 

tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, hanya menimbulkan 

kesulitan.
33

 Sedangkan at-tah}si>niyyah adalah kebutuhan tersier yang menunjang 

peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah.
34

 

                                                           
30Ibid. 
31Ibid., hlm. 270. 
32Ibid., hlm. 266. 
33Ibid., hlm. 267. 
34Ibid. 
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Putusan MK tentang status anak selanjutnya dikaji menggunakan al-

maqa>s}id ad}-d}aru>riyyah. Putusan tersebut, dilihat dari sudut pandang anak luar 

kawin, menghadirkan kemaslahatan bagi anak tersebut yang sebelumnya secara 

hukum tidak berhak mendapatkan apapun dari ayah biologisnya. Putusan 

tersebut memunculkan perlindungan ad}-d}aru>riyyat al-khams dengan adanya hak 

keperdataan yang didapatkan anak luar kawin dari ayah biologisnya. Namun di 

sisi lain, dilihat dari sudut pandang ayah biologisnya, putusan tersebut malah 

bertentangan dengan h}ifz} an-nasl yang merupakan bagian dari ad}-d}aru>riyyat al-

khams. Hal ini malah menimbulkan mudarat bagi ayah biologisnya. Pertentangan 

tersebut dapat diambil jalan keluarnya ketika pengertian istilah hak keperdataan 

ditemukan. Permasalahan ini lebih lanjut dibahas pada bab selanjutnya. 

 

2. Legal Instrumentalism 

Brian Z. Tamanaha dikenal dengan teori mirror-nya yang mengungkapkan 

bahwa "law is a mirror of society that functions to maintain social order."
35

 

Hukum menurut Tamanaha merupakan cerminan masyarakat, dengan demikan, 

hukum mencerminkan suasana intelektual, sosial, ekonomi, dan politik pada saat 

itu.  

Namun selain teori tersebut, Tamanaha juga menulis tentang 

intstrumentalisme hukum."Instrumentalisme" adalah nama lain untuk filsafat 

                                                           
35

Brian Z. Tamanaha, "Law and Society," editor: Dennis Patterson, dalam A Companion 
to Philosophy of Law and Legal Theory Second edition, (Singapura: A John Wiley & Sons, Ltd., 

Publication, 2010), hlm. 368. 



19 

 

 

 

pragmatis.
36

 Menurut Tamanaha, gerakan sociological jurisprudence dari Roscoe 

Pound adalah gerakan bagi pragmatisme sebagai filsafat hukum. Selanjutnya 

Pound menandai yurisprudensi sebagai "ilmu rekayasa sosial," lanjut Tamanaha.
37

 

Pound menyatakan bahwa "sebagai alat untuk mencapai tujuan, (hukum) harus 

dinilai dengan hasil yang dicapai, bukan oleh basa-basi dari struktur internal ... "
38

 

Pandangan instrumental hukum berarti bahwa hukum, yang meliputi aturan 

hukum, lembaga hukum, dan proses hukum, secara sadar dilihat oleh orang-orang 

dan kelompok-kelompok sebagai alat atau sarana yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan.
39

 Dari instrumental hukum inilah Brian memunculkan teori law 

as a means to an end, yang sebenarnya sebelumnya sudah lebih dulu muncul dari 

pernyataan Pound. 

Law as a means to an end secara bebas bisa diartikan bahwa hukum 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Teori tersebut dalam penelitian ini akan 

digunakan untuk membahas bagaimana dampak putusan MK terhadap putusan-

putusan di PA Yogyakarta. Perbedaan pemaknaan dari putusan di PA Yogyakarta 

terhadap frasa "hak keperdataan" dalam putusan MK akan dilihat dari masing-

masing tujuan yang di-emban oleh hakim-hakim MK dan hakim-hakim PA. 

 

 

 

 

                                                           
36

Brian Z. Tamanaha, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006), hlm. 62. 
37Ibid., hlm. 65. 
38Ibid. 
39Ibid., hlm. 6 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sebagaimana yang telah dibahas dalam rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, penelitian ini bersifat kualitatif dengan kajian library research 

(studi kepustakaan) dan dilengkapi dengan wawancara.
40

 Studi kepustakaan 

(Library Research), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan 

mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-

undangan.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal
41

 atau 

yuridis-normatif.
42

 

2. Sifat Penelitian 

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa 

serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta yang 

nampak jelas, dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.
43

 

Kemudian data yang telah terkumpul tersebut disusun, dijelaskan lalu dianalisis 

serta disimpulkan 
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 Wawancara yang dimaksud merupakan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama. 

Relevansi penggunaan bahan hukum sekunder ini sebagaimana pendapat Burhan Ashshofa 

berguna untuk: dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil; meningkatkan mutu interpretasi 

atas hukum positif yang berlaku; dan mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang 

komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang 

materiil. Lihat, Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

hlm.41-42. 
41

Penelitian doktrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari 

norma-norma hukum positif yang berlaku. Lihat, Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 89.   
42

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga 

disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena 

penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum 

yang lain. Lihat, Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cetakan ketiga, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14. 
43

M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 

2005), hlm. 26. 
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3. Sumber Data 

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan MK, 

putusan-putusan PA Yogyakarta, dan Undang-Undang yang terkait.
44

 Sumber 

Primer tersebut secara terperinci berupa:  

a. Peraturan Dasar: Undang-Undang Dasar 1945 

b. Peraturan Perundang-undangan: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

c. Putusan  

1) Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 

2) Putusan PA Yogyakarta Nomor 0021/Pdt.P/2010/PA.Yk 

3) Putusan PA Yogyakarta Nomor 0045/Pdt.P/2010/PA.Yk 

4) Putusan PA Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk 

5) Putusan PA Yogyakarta Nomor 0026/Pdt.P/2009/PA.Yk 

d. Peraturan dari zaman penjajahan: Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

e. Hasil wawancara hakim-hakim Pengadilan Agama 
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The researcher seeks to collect and then analyse a body of case law, together with any 

relevant legislation (so-called primary sources). Lihat, Ian Dobinson dan Francis Johns, 

"Qualitative Legal Research," dalam Research Methods Law, (Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2007), hlm. 19. 
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Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa:  

1) Buku-buku Hukum;  

2) Jurnal-jurnal Hukum;  

3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum. 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan 

dengan tema penelitian. Sedangkan sumber tersier dalam penelitian ini 

berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi
45

 

Dokumentasi dalam penelitin ini meliputi putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang status anak luar kawin, putusan-putusan di Pengadilan 

Agama Yogyakarta (yang berupa putusan Nomor 0021/Pdt.P/2010/PA.Yk, 

putusan Nomor 0045/Pdt.P/2010/PA.Yk, dan putusan Nomor 

0008/Pdt.P/2013/PA.Yk), buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau skripsi, 

tesis, dan desertasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang 

dimaksud adalah dengan mengkaji berbagai literatur yang memiliki 

relevansi terhadap pokok bahasan untuk dijadikan sumber dalam penelitian 

ini, yakni bahan pustaka yang berisi mengenai putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut diatas. 
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Dokumentasi yaitu salah satu metode  pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang 

subyek . Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualtatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta, 

Salemba Humanika, 2010),hlm. 143. 
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b. Wawancara
46

 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas terpimpin 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan 

melalui kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai (narasumber) tentang masalah 

yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap 

dan pola pikir dari narasumber terhadap relevansi masalah yang diteliti.  

Wawancara dalam penelitian ini diperuntukan untuk memperoleh 

informasi dari para narasumber yang nantinya informasi tersebut akan 

dijadikan sebagai data penelitian. Narasumber yang dimaksud merupakan 

dua orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Dua orang hakim tersebut 

adalah hakim Juharni dan hakim Maria Ulfah. Wawancara dilakukan di 

ruang hakim, kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. 

5. Metode Analisis 

a. Collecting 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa data dikumpulkan dalam aneka 

macam cara yang berupa wawancara kepada hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta dan dokumentasi khususnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

status anak luar kawin dan putusan hakim yang berkaitan dengan 
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Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi 

yang dilakukan oleh peneliti yang nantinya akan menjadi pewawancara dengan sejumlah individu 

yang akan diwawancara atau responden. Baca Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 
(Bandung: Unpar Press, 2006), hlm. 287 
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permasalahan.
47

 Kemudian data-data dan sumber-sumber hukum tersebut 

diproses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan.48 Kemudian pada 

tahapan ini data terkumpul yang bersifat heterogen tersebut dilakukan analisis 

reduksi data.49 

b. Display 

Data display sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan.
50

 Penyajian data berupa tabel atau grafik. namun 

karena penelitian ini berupa penelitian kualitatif, maka display yang digunakan 

adalah berupa deskripsi dan kategorisasi data dengan mengkategorisasi hasil 

dari dokumentasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan wawancara hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta.  

c. Verification 

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah 

direduksi dan tergali ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan, dan memeriksa 

hasil yang diperolah dalam penelitian.
51

 Jadi dalam tahap ini dilakukan 

verifikasi data sehingga dapat diketahui mana data yang benar dan mana yang 
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Data-data dan sumber-sumber hukum lain yang diperoleh melalui dokumentasi secara 

lebih terperinci telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan metode 

pengumpulan data. 
48Ibid., hlm. 15. 
49

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92. 
50

Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi; Pendamping Mulyanto. Cetakan pertama, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17. 
51Ibid., hlm. 19-20. 
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tidak. Data yang benar digunakan, data yang tidak benar tidak digunakan 

dalam penelitian ini. Tahap ini digunakan terutama pada data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. 

d. Concluding 

Kesimpulan dari data-data yang diperoleh diambil setelah dianalisa 

untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang 

dipaparkan pada latar belakang masalah. Pekerjaan menganalisa data dilakukan 

sejak peneliti berada di lapangan.
52

 Jadi sejak mendapatkan data, baik itu 

melalui dokumentasi di Pengadilan Agama Yogyakarta maupun wawancara, 

analisis data sudah mulai dilakukan. 

6. Triangulasi 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

data.Hasil data yang diteliti antara satu dengan lainnya dikelompokkan dan 

dibandingkan sehingga data yang akan didapatkan merupakan data yang valid. 

Namun, yang ditekankan disini tidak hanya semata-mata untuk mencari 

kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, putusan-putusan 

yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pengadilan 

Agama Yogyakarta antara tahun 2010-2014. 

Putusan-putusan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi di 

Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2014 ada tiga putusan. Secara 
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Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 66. 
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terperinci, putusan yang muncul pada tahun 2010 ada dua putusan, yaitu 

putusan nomor 0021/Pdt.P/2010/PA.Yk dan putusan nomor 

0045/Pdt.P/2010/PA.Yk. Putusan pertama, nomor 0021/Pdt.P/2010/PA.Yk 

sangat terkait dengan putusan tahun sebelumnya karena merupakan 

permohonan perubahan amar putusan terhadap putusan nomor perkara 

0026/Pdt.P/2009/PA.Yk tentang pengesahan anak. Putusan lainnya muncul 

pada tahun 2013 dengan nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk. 

Triangulasi dalam penelitian ini berdasarkan data terkait ada dua jenis, 

yaitu: 1) Triangulasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

dengan putusan-putusan yang ada dalam PA Yogyakarta; dan 2) Triangulasi 

antar putusan-putusan yang ada dalam PA Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan tesis ini lebih terarah, maka penelitian ini terbagi menjadi 

lima bab. Masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling 

berkaitan dengan rincian sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

sebagai dasar dalam  merumuskan pokok masalah. Kemudian dilanjutkan dengan 

rumusan masalah. Dari rumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan dan 

kegunaan penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah kajian pustaka untuk 

menguji orisinalitas penelitian dan mengetahui penelitian-penelitian lain yang 

membahas tema yang searah dengan penelitian ini. Pembahasan selanjutnya 

adalah kerangka teoritik. Pembahasan dilanjutkan dengan mengulas metode 
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penelitian setelah mengetahui alur pikir dan teori yang digunakan. Bab I diakhiri 

dengan sistematika pembahasan. 

Setelah membahas tentang permasalahan yang akan diteliti dan cara 

pembahasannya pada bab I, kemudian dilanjutkan bab II. Bab kedua adalah 

pembahasan status dan hak anak, baik dalam fikih maupun hukum positif di 

Indonesia. Bab ini dimaksudkan agar hal-hal yang akan dibahas terutama pada 

penjelasan mengenai status dan hak anak dalam tataran normatif dapat dipetakan 

dengan jelas. 

Bab ketiga adalah adalah gambaran putusan-putusan tentang status anak luar 

kawin. Di awal bab ini akan dipaparkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi 

atas judicial review dari Macicha Mukhtar, dilanjut dengan putusan-putusan 

perkara status anak di Pengadilan Agama Yogyakarta. 

 Bab keempat adalah uraian tentang analisis dari bab sebelumnya yang 

diantaranya adalah putusan MK dan putusan-putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta menggunakan teori legal instrumentalism dari Brian Z. Tamanaha. 

Analisis tersebut kemudian akan dapat menjawab rumusan masalah pertama 

setelah dikorelasi dengan bab kedua. Kemudian selanjutnya pembahasan berlanjut 

pada analisis bagaimana maqa>s}id asy-syari>‘ah memandang putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian maka pembahasan dan 

analisis tersebut akan menjawab rumusan masalah kedua. 
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Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan 

masyarakat luas pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini membuktikan bahwa putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 

berdampak pada putusan di PA Yogyakarta. Pembahasan dalam penelitian ini, 

sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah, terbagi menjadi dua, yaitu 

mengenai dampak putusan MK tersebut pada putusan di PA Yogyakarta dan 

mengenai putusan MK tersebut ditinjau dengan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah. Hasil 

penelitian dari dua rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak langsung pada putusan-

putusan di PA. Hal ini dikarenakan putusan MK tersebut menganulir dan 

mengganti isi dari salah satu bagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan hukum para hakim PA 

untuk memutus putusan yang terkait dengan masalah perkawinan. Namun, 

dampak putusan MK tersebut hanya berpengaruh sebagian saja pada putusan PA. 

Hal ini terbukti pada putusan PA yang menafsirkan hak perdata bagi anak luar 

kawin hanya berupa hak pendidikan dan nafkah saja.  

Penyesuaian makna frasa "hak keperdatan" dari MK ke PA ini tidak lepas 

dari tujuan yang di-emban oleh masing-masing hakim MK dan PA. Sebagaimana 

teori legal instrumentalism yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk 

mencapai tujuan tertentu,  hakim MK memutus demikian tidak lepas dari tujuan 

MK yaitu mencapai fungsi-fungsi yang diembannya untuk mengawal konstitusi, 
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mengawal demokrasi, melindungi hak konstitusional warga negara, serta 

melindungi hak asasi manusia, termasuk didalamnya anti diskriminasi. 

Diksriminasi yang dimaksud diantaranya adalah pembedaan perlakuan terhadap 

anak tidak diakibatkan oleh tindakan anak tersebut. Sedangkan hakim PA yang 

menyikapi putusan MK tersebut dengan membatasi makna hak keperdataan 

dikarenakan hakim PA memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam, dalam 

hal ini fikih tradisional dengan merujuk KHI yang masih menjadi landasan 

putusan hakim PA dan kitab-kitab fikih klasik. 

Putusan MK yang "final and binding" dalam pasal 43 ayat (1) UUP tidak 

serta merta diaplikasikan semuanya secara tekstual oleh PA sebagai institusi 

penegak hukum Islam di Indonesia yang putusannya berdasarkan pada undang-

undang tersebut. PA seharusnya mengikuti MK yang merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman selain MA. Namun, PA lebih memilih untuk menafsirkan 

putusan MK tersebut. Hal tersebut selain menunjukkan bahwa institusi PA 

berusaha agar putusannya tidak bertentangan dan sesuai dengan koridor hukum 

Islam. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam polemik putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010, dapat diambil benang merah bahwa sumber yang menjadi 

perdebatan adalah mengenai perbedaan pengertian dari istilah "hak keperdataan" 

yang diberikan oleh MK terhadap anak luar kawin. Hal ini dikarenakan MK juga 

tidak memberikan makna hukum (legal meaning) frasa “hak keperdataan” dalam 

putusan tersebut. Bias dari makna dan cakupan frasa "hak keperdatan" kemudian 

menjadi perdebatan hingga kini. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwanya 
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secara khusus, dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak 

Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang secara tersirat membahas hak 

keperdataan apa saja yang diperbolehkan untuk diberikan kepada anak luar kawin 

(hasil zina). Putusan MK, yang ingin menegakkan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap anak, secara jelas memberikan hak keperdataan kepada anak luar 

kawin. Padahal hak keperdataan, yang bisa juga diartikan di dalamnya terdapat 

masalah nasab, menurut hukum Islam tidak berhak diberikan kepada anak luar 

kawin. Secara tekstual, putusan MK memang terkesan bertentangan dengan h}ifz} 

al-nasl. Penjagaan terhadap nasab (h}ifz} al-nasl) yang ada pada maqa>s}i>d asy-

syari>‘ah termasuk hal yang d}aruriyyah. Oleh karena itu, banyak pihak, termasuk 

MUI, menganggap bahwa putusan MK tersebut bertentangan dengan hukum 

Islam.  

Penelitian ini mengkategorisasi sejarah putusan-putusan PA tentang status 

anak luar kawin menjadi tiga hal. Pertama, sejak sebelum putusan MK tersebut 

lahir, PA sudah memutus bahwa anak luar kawin bisa mendapatkan hak 

keperdataan dari ayahnya. Anak luar kawin yang dimaksud di sini bukan anak 

zina, melainkan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan (anak hasil 

perkawinan yang tidak dicatat/kawin siri). Jadi dalam putusan-putusan di PA, 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat hak 

keperdataan, termasuk nasab, selama dapat dibuktikan keabsahan perkawinan 

kedua orangtuanya. Keabsahan perkawinan yang dimaksud oleh putusan PA 

adalah bedasarkan hukum Islam, yaitu mengenai tercapainya syarat dan rukun 

perkawinan. Praktek ini sudah dilakukan sebelum adanya putusan MK dengan 
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terlebih dahulu melakukan isbat nikah terhadap orangtuanya. Isbat nikah 

tersebut, dalam putusan pengesahan anak, memang seringkali tidak secara 

tersurat dalam putusan. Namun secara substansial PA mengakui bahwa 

perkawinan tersebut sah, sebagaimana UUP Pasal 2 ayat (1). Hal ini agaknya ke 

depan tidak akan banyak berubah. 

Kedua, setelah adanya putusan MK, anak luar kawin (termasuk di 

dalamnya anak luar kawin hasil zina) mendapat hak keperdataan. Namun PA 

memutus bahwa anak luar kawin hasil zina mendapat hak keperdataan terbatas 

pada hak nafkah dan hak pendidikan. Nasab tidak diberikan merujuk pada nash-

nash yang ada. Begitu pula hak waris dan perwalian nikah.  

Ketiga, ada kemungkinan ranah dari hak keperdataan meluas menjadi tidak 

hanya sekedar hak nafkah dan pendidikan saja. Lebih dari itu, anak luar kawin 

(terutama anak hasil zina) ke depan dimungkinkan mendapatkan harta 

peninggalan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan sudah 

adanya fatwa MUI yang memungkinkan hal tersebut dilakukan dan adanya 

pemikiran dan pendapat demikian pada beberapa hakim di lingkungan PA.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai kalangan berbeda pendapat 

terhadap pengertian dari frasa hak keperdataan. Berbagai pendapat tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga hal. Pertama, hak keperdataan merupakan masalah 

nasab itu sendiri, yang melahirkan hak-hak lain seperti hak nafkah, hak waris, 

hak perwalian nikah dan hak pendidikan. Di sini tidak dibedakanantara hak 

keperdataan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak sah. Kedua, hak 

keperdataan merupakan hak-hak  yang sebagaimana dimiliki oleh anak sah 
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kecuali masalah nasab yang berupa hak waris dan hak perwalian nikah. Jadi 

dengan kata lain, hak keperdataan adalah hak nafkah dan hak pendidikan saja. 

Ketiga, hak keperdataan merupakan hak-hak  yang sebagaimana dimiliki oleh 

anak sah kecuali masalah nasab yang berupa perwalian saja. Jadi, yang dimaksud 

hak keperdataan menurut pendapat ini adalah hak nafkah, hak pendidikan, dan 

hak waris. Namun, hak waris disini terbatas pada wasiat wajibah.  

Penggunaan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah dalam membahas ketiga makna ini pada 

akhirnya berkesimpulan bahwa makna pertama dalam memahami hak 

keperdataan memang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun di dalamnya 

terdapat kemaslahatan, namun di sisi lain juga terdapat madharat dengan 

menasabkan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Madharat yang 

dimaksud adalah madharat ad}-d}aruriyyah sebagaimana konsep maqa>s}i>d asy-

syari>‘ah, yaitu penjagaan terhadap nasab. Makna kedua tidak bertentangan 

dengan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah karena tidak bertentangan dengan nash dan sesuai 

dengan kemaslahatan yang tidak menimbulkan madharat. Makna ketiga juga 

tidak bertentangan dengan maqa>s}i>d asy-syari>‘ah dan bahkan berisi ijtihad yang 

memberikan hak waris kepada anak luar kawin lewat wasiat wajibah. 

Perlindungan terhadap anak yang ingin diangkat oleh MK sebenarnya tidak ada 

yang menentangnya, bahkan sebenarnya MUI mendukung hal tersebut. Hal ini 

terbukti dengan fatwa MUI yang pada intinya menyatakan bahwa pemerintah 

boleh memberikan takzir kepada ayah biologis dengan mewajibkannya untuk 

mencukupi kebutuhan anak biologisnya dan memberikan anak biologisnya wasiat 

wajibah. Menurut MUI, takzir tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan 
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untuk mensahkan hubungan nasab anak tersebut dengan ayah biologisnya. 

Dengan demikian, interpretasi fikih tradisional hanya terbatas pada cakupan 

tersebut.  

Meski demikan, bagaimanapun interpretasi hukum dari frasa hak perdata 

bagi anak luar kawin yang digulirkan MK sangat luas, termasuk masalah nasab. 

Perbedaan putusan antara MA dan PA dalam kasus ini menunjukkan bahwa 

meskipun putusan MK bersifat final and binding, PA dalam putusannya hanya 

menginterpretasi frasa hak keperdataan tersebut sebatas nasab dan pendidikan 

saja. Semestinya PA lebih berani berijtihad dengan tidak terbatas pada fikih 

tradisional untuk menginterpretasi frasa hak keperdatan tersebut sehingga apa 

yang dituju MK, sebagai institusi setingkat MA, yang memperjuangkan anti 

diskriminasi dapat dijalankan oleh PA. 

 

B. Saran 

Peneliti beranggapan, agar ke depan terdapat implikasi yang positif dalam 

ranah pembahasan penelitian ini, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Butuhnya perubahan menyeluruh pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. UUP ini meskipun banyak hal yang masih 

relevan, namun juga tidak sedikit permasalahan yang masih bias dan perlu 

pembenahan, termasuk masalah status anak luar kawin.  

2. Perlu adanya koordinasi terhadap lembaga-lembaga terkait seperti MUI, 

Kementrian Agama, Perguruan Tinggi, Pesantren-pesantren, ormas-ormas 
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Islam dan lainnya ketika ada transformasi hukum agar terdapat kesatuan 

persepsi. Sehingga ketika terjadi hal semacam ini, tidak memerlukan 

perdebatan dan polemik panjang. 

3. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hak keperdataan yang 

dapat diberikan kepada anak luar kawin. Sehingga muncul terobosan 

memuaskan banyak pihak. Terobosan yang dimaksud diharapkan memberian 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak luar kawin di satu sisi dan 

sekaligus merupakan ijtihad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam di 

sisi lain. 
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PUTUSAN 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

[1.2] 1.  Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti 

H. Mochtar Ibrahim 

  Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten 

2.  Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono 

 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten. 

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 

2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) 

Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang 

beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan dari para Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; 

 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; 

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada hari Senin tanggal 14 Juni 

2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan  

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 
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negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan 

diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum 

perkawinannya oleh undang-undang; 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon 

memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-

undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat 

kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 

4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 

Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 

materiil ini; 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 

pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 

juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 

dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 

dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 

laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dirugikan; 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” 

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 

yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 

dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 

di hadapan hukum; 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 

Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 

di hadapan hukum. 

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 

perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 

serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 

Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 

hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 

juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 

norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-

tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 

adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 

sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 

adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 

sah? 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 telah dirugikan; 

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
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43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 

berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 

norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 

dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 

berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 

pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 

hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 

Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 

norma agama; 

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 

dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 

mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 

anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 

sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 

fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 

dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 

sebagai satu kesatuan argumentasi; 

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 

Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan; 

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 

hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 

tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 

yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 

Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 

tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 

mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 

sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 

menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 

dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 

UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 

dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 

senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 

hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 

memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 

norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 

dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 

Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 

O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 

13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 

yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 

dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 

tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 

telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 

norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 

tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 

pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 

yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 

berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 

menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 

menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 

terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 

Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 

dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 

norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 

Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 

norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 

hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 

terhadap norma agama; 

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 

telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 

antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 

atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 

Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 

telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 

dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 

mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 

yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 

berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 

adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 

hadapan hukum; 

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 

berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 

perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 

mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 

tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 

orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 

melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 

anak dalam pergaulannya di masyarakat; 

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 
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untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 

ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 

dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 

tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 

kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 

diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 

Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 

Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 

Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 

sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 

oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 

mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 

(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 

dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 

adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 

adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 

selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 

oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 

ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 

menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 

tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 

bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 

dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 

mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 

1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 

seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 

berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 

Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-6, sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 

Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 

M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 

keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; 

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 
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4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 

nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 

masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 

lainnya; 

7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 

seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 

akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 

beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 

tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 

terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-

Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 

Surat an-Najm/53:38; 

10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 

kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 

memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 

Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 

kepada kedua bapak dan ibunya; 

11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 

memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 



 14

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 

sebagai anak kandung; 

12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 

terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 

13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 

menyatakan sebagai berikut. 

I .  Pokok Permohonan 

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 

perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 

Pemohon I ;  

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 

rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 

dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 

anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 

di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 

yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 

maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 

dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 

permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 

Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 

dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 

anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 

terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 

kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 

akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 

dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 

benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 

yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 

konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 

yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 

akibat hukumnya dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 

jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 

Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 

terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 

manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 

Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 

keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 

dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 

menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 

latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 

latar belakang kehidupan itu adalah agama. 

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 

menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 

konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 

semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 

mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 

persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 

harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 

(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 

negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 

orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 

mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 

dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 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”. 

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 

bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 

luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 

hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 

konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 

yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 

Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 

mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 

seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 

yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 

Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 

semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 

masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 

yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 

adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 

mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 

konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 

Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 

menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 

undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 

seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 

Diuji Oleh Para Pemohon. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

yaitu: 

Pasal 2 yang menyatakan: 

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Pasal 43 yang menyatakan: 

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 

UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. tertib administrasi perkawinan; 

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 

istri maupun anak; dan 

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 

kelahiran, dan lain-lain; 
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan 

perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara 

melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun 

keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 

dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 

dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 

berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 

poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 

hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 

yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 

Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan 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”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 

pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 

keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 

Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 

logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 

karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 

hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 

hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 

dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dapat dipenuhi. 

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 

Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

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

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 

standing); 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; 

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 

Keterangan DPR RI 

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     

a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara.” 

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang. 

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 

perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 

para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 

011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  

kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 

Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 

dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 

dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 

agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 

kewajiban keperdataan. 

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 

dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 

administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 

kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 

kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   

perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 

dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. untuk tertib administrasi perkawinan; 

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 

c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan;  

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 

menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 

Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 

Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-

halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  

alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 

upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 

menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 

tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 

adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 

persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 

sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 

akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 

ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 

berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 

terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 

keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 

putusan  sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 

selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
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[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar;  

[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  

a quo  sebagai berikut:  

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 

diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”, dan  

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”; 

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 

Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 

para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah  

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 

[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan, 

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 

dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif. 

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 

menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 

negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 

jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, 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 [vide Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan 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 [vide Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945]. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 

sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 

otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 

bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 

maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, 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 ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
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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. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

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 

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, 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. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 

tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan; 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 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 darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”; 

[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili,  

Menyatakan: 

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
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§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan 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 darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 

§ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

§ Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 

tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 

Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 

Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 

Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

KETUA, 

 
 

ttd. 

 
Moh. Mahfud MD.  

 
ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 
td  

Achmad Sodiki  

ttd. 
 

Maria Farida Indrati  

ttd. 
 

Harjono  

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Hamdan Zoelva 

ttd. 
 

M. Akil Mochtar 

ttd. 
 

Muhammad Alim 

 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 

alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 

administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 

pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

dilakukan. 

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-

undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 

ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 

menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 

dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 

berwenang atau pegawai pencatat nikah. 

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 

yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 

hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 

penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 

perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 

lima. 

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 

dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 

tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 

kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 

inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 

pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 

penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 

rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 

Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 

kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 

dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 

setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 

wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 

bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 

anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 

dihindari dan ditolak. 

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 

positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 

menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 

administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 

mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 

menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 

hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 

yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 

menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 

tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 

adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 

mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 

dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 

terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 

bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 

Pemohon I.  

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 

keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 

berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 

keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 

secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 

hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 

dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-

undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 

dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 

hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 

maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 

pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan 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.” 

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 

mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 

syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 

tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 

kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 

dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 

perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 

yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan dimaksud. 

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 

kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 

perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 

wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 

kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 

terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 

hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 

dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 

jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 

satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 

negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 

gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 

untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 

bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 

dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 

memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 

misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 

anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 

dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari 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 diskriminatif. 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 

Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 

menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 

menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 

tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 

agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 

menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 

yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 

akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 

risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, 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. 

 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Mardian Wibowo 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan 

atas permohonan Pengesahan Anak dari:

PEMOHON I, Umur 23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Pendidikan 

Terakhir -, Tempat Kediaman Kecamatan Mantrijeron Kota 

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, Umur  23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -,  Pendidikan 

Terakhir -, Tempat Kediaman Kecamatan Mantrijeron Kota  

Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para 

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-lat bukti di 

persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 

Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Januari 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron 

kota Yogyakarta (kutipan Aka Nikah Nomor -);

2. Bahwa sebelum tanggal pernikahan tersebut Pemohon II telah melahirkan 1 orang 

anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Juli 2007;

3. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor 

Urusan Agama Mantrijeron, para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 3 Juni 

2007 di Sleman dengan wali nikah WALI NIKAH;

4. Bahwa para Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama ANAK sebagaimana 

tertuang dalam posita nomor 2 di atas adalah benar-benar anak dari hasil hubungan 

Pemohon I dengan Pemohon II sehingga anak tersebut merupakan anak kandung 

para Pemohon;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan anak keturunan tersebut guna perubahan Akta 

Kelahiran anak tersebut dengan identitas sebagai anak para Pemohon, bukan hanya 

bernasab pada Pemohon I;

6. Bahwa anak keturunan tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) 

sebagai anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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7. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohon para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK adalah diakui sebagai anak sah para 

Pemohon berdasarkan pengakuan para Pemohon;

3. Menetapakan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  para 

Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis menasehati para Pemohon 

agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini karena pada kenyataannya 

anak para Pemohon tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, para Pemohon memberikan 

tambahan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah 

untuk keperluan pengesahan anak guna membuat perubahan atas Akta Kelahiran 

anak para Pemohon yang bernama ANAK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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2. Bahwa 2 bulan sebelum lahirnya ANAK tersebut, para Pemohon telah 

melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah WALI NIKAH karena wali 

nasab Pemohon II beragama non muslim;

3. Bahwa orang tua Pemohon II menyerahkan hak walinya kepada WALI NIKAH dan 

WALI NIKAH merimanya;

4. Bahwa nikah sirri tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon I dengan dihadiri 

sekitar 50 orang, termasuk ayah kandung dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon 

telah mengajukan bukti surat-surat  berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor -, tanggal 24 Februari 2012 yang 

bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata 

sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor -, tanggal 16 Juni 2010 yang bermeterai 

cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu 

diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota 

Yogyakarta Nomor - tanggal 03 Januari 2009, yang bermeterai cukup dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda 

P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama ANAK yang dikeluarkan oleh 

BPS. BIDAN, AM.Keb tanggal 25 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat para Pemohon juga 

mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I;

Di bawah sumpah saksi tersebut mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya 

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertindak sebagai wali nikah 

Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi alasan saksi mau menjadi wali nikah karena orang tua 

Pemohon II beragama Katolik;

- Bahwa pada mulanya ayah Pemohon II bersama AYAH PEMOHON II datang ke 

rumah saksi minta tolong kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II. Pendek 

kata ayah Pemohon II menyerahkan masalah wali nikah anaknya kepada saksi. 

Setelah memastikan persetujuan dari kedua keluarga para Pemohon, saksi 

kemudian menyatakan bersedia menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon 

II dengan Pemohon I dengan semangat menolong;

- Bahwa kebetulan saksi juga berteman dengan ayah kandung Pemohon I dan 

sering bertemu karena sama-sama menjadi pengurus di Dewan  Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan saksi sudah menanyakan kepada 

keluarga para Pemohon tentang hal-hal yang dapat menjadi penghalang nikah. 

Kesimpulan keluarga para Pemohon, mereka tidak ada hubungan keluarga, tidak 

dalam hubungan sesuaan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama 

Islam,  dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sebab dilakukannya pernikahan sirri adalah karena waktu itu keadaan 

Pemohon II sudah hamil tua sementara para Pemohon masih sekolah, ada 

kekhawatiran dari pihak keluarga kalau dinikahkan ke Kantor Urusan Agama dan 

diketahui oleh pihak sekolah maka para Pemohon akan dikeluarkan dari sekolah. 

Akan tetapi setelah akad nikah selesai saksi tetap menyarankan kepada kedua 

keluarga para Pemohon untuk secepatnya mengurus pernikahan mereka di 

Kantor Urusan Agama;

- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa mushaf Alquran dan 

seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH 

dan AYAH PEMOHON II;

2. SAKSI II;

Di bawah sumpahnya saksi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah sirri para Pemohon yang 

dilangsungkan di Sleman, di rumah orang tua Pemohon I;

Disclaimer
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- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, yakni WALI 

NIKAH karena ayah Pemohon II seorang Katolik ;

- Bahwa sebab terjadi pernikahan sirri  karena Pemohon II telah hamil besar 

sedangkan para Pemohon masih sekolah, dikhawatirkan jika menikah di Kantor 

Urusan Agama dan diketahui pihak sekolah maka para Pemohon akan 

dikeluarkan dari sekolah, akan tetapi saksi memberi saran kepada para 

Pemohon jika nanti telah lulus sekolah supaya pernikahan mereka dicatatkan ke 

Kantor Urusan Agama;

- Bahwa dalam akad nikah itu ada mahar dan banyak orang yang hadir 

menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon termasuk keluarga dan kedua 

orang tua kandung para Pemohon;

3. SAKSI III;

Di bawah sumpah saksi tersebut menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya 

sebagai berikut :

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri para Pemohon dan dihadiri oleh 

banyak orang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, yakni pak WALI 

NIKAH, karena orang tua Pemohon II adalah non muslim;

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah seperangkat alat sholat 

dan Kitab Suci Alqur’an;

Disclaimer
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak 

ada hubungan sesusuan, dan semasa kecil Pemohon II dan Pemohon II tinggal 

berjauhan;

- Bahwa alasan pernikahan sirri para Pemohon karena waktu itu Pemohon I masih 

berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II sudah hamil besar dan masih sekolah, 

dikhawatirkan pihak sekolah akan mengeluarkan mereka  jika mengetahui 

keduanya sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon 

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya  para Pemohon menyatakan tidak mengajukan 

tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa  untuk mempersingkat  uraian putusan ini, maka segala 

sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti 

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dan penjelasannya pada huruf (a) butir 14 maka Pengadilan Agama 

berwenang mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan para Pemohon agar 

mengurungkan niatnya mengajukan pengesahan anak karena anak tersebut sudah 

sama-sama diakui oleh para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan 

pengakuan tersebut, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan pengesahan anak adalah 

karena anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Juli 2007 memang benar-

benar anak kandung para Pemohon, yang lahir setelah para Pemohon melakukan nikah 

secara sirri pada tanggal 3 Juni 2007. Selanjutnya para Pemohon menikah lagi di KUA 

Kecamatan Mantrijeron pada tanggal 3 Januari 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu para Pemohon bermaksud mengajukan 

perubahan atas akta kelahiran anak tersebut agar pada akta kelahiran tidak tercantum 

(bernasab) kepada Pemohon II saja selaku ibunya, tetapi juga tercantum nama 

Pemohon I selaku bapak biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon 

telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 3 

orang saksi;

Menimbang, terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para 

Pemohon bertempat tinggal di kota Yogyakarta;

Menimbang, terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 03 Januari 2009, menerangkan bahwa 

para Pemohon telah melangsungkan nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Mantrijerton, Kota Yogyakarta dengan wali nikah adalah 

wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matrijeron);

 Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak yang 

bernama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh BIDAN tanggal 25 Juli 2007, 

menerangkan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang 

diberi nama ANAK;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi,  bahwa para Pemohon telah 

melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah WALI NIKAH, saksi nikah 

SAKSI NIKAH dan AYAH PEMOHON II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, 

dihadiri oleh banyak orang, dan ada ijab dan qobul, dengan demikian dapat disimpulkan 

telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap fakta di persidangan 

sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 

Juni 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Sleman dengan wali nikah WALI NIKAH;

2. Bahwa pada tangga 25 Juli 2007 atau kurang 2 bulan dari pernikahan sirri tersebut 

Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama     ANAK;

3. Bahwa  pada tanggal 3 Januari 2009 atau sekitar 19 bulan dari kelahiran anaknya 

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta, dengan wali hakim yakni Petugas Pencatat 

Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota 

Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas 

tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974     

menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan 

(vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974). Hukum agama yang dimaksud 

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang 

(Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II meskipun telah memenuhi sebagian besar ketentuan hukum perkawinan 

sebagaimana ditentukan oleh agama Islam, (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), 

akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II adalah WALI NIKAH 

yang mengaku mendapat pelimpahan mandat untuk bertindak sebagai wali hakim dari 

ayah kandung Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari 

“Sultan” telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30/2005 tentang Wali 

Hakim di mana Pasal 2 dari Peraturan tersebut menegaskan; “bagi calon mempelai 

wanita yang akan menikah ……  tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali 

nasabnya tidak memenuhi syarat …… maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali 

Hakim”.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perselisihan tentang siapa yang berhak 

disebut Wali Hakim, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud 

dengan Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita 

yang tidak mempunyai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Permenag RI 

Nomor 30/2005.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mangutip dalil syar’i berupa sabda Nabi 

Muhammad SAW yang berbunyi :

السلطان ولي من ال ولي لها (رواه إبن ماجه عن عائشة وسليمان بن موسى 

وغيرهما)

Artinya : Bahwa sultan (negara) adalah wali bagi perempuan yang tidak 

mempunyai wali (HR Ibn Majah dari Aisyah dan Sulaiman bin Musa, dll);
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Menimbang, bahwa ayah kandung yang berlainan agama, dalam hukum 

perkawinan Islam  termasuk wali nasab yang tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak 

perempuannya yang beragama Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II seharusnya dilakukan dengan Wali Hakim yang telah ditentukan oleh 

“Sultan” (negara cq pemerintah), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mantrijeron, kota Yogyakarta,  dan bukan dengan wali orang perorang, sehingga oleh 

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan sirri yang dilakukan oleh 

Pemohon I dan Pemohon I adalah fasid.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2009, Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan perkawinan lagi dengan Wali Hakim Penghulu/Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dan perkawinan tersebut merupakan 

perkawinan baru sama sekali, bukan sekedar “tajdid an-nikah” sebagaimana yang 

sering terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan baru dengan wali nikah Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, kota Yogyakarta tersebut, terkandung 

makna bahwa Pemohon I dan Pemohon II membatalkan perkawinannya yang pertama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama  ANAK lahir dari hasil perkawinan sirri 

yang fasid karena menggunakan Wali Nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30/2005;

Menimbang, bahwa meskipun di sebagian kalangan ulama memperbolehkan 

wanita hamil di luar nikah untuk dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya (vide 
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Kifayatul Akhyar II, hal. 81) , hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam, akan tetapi pendapat tersebut sama sekali tidak mengkaitkan dengan keabsahan 

anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut, lebih-lebih jika perkawinan tersebut fasid;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pertama (sirri) yang dilakukan 

Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan fasid, sedangkan anak yang bernama 

ANAK lahir dari pernikahan tersebut, dan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah 

secara resmi dengan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mantrijeron, kota Yogyakarta, maka anak yang bernama ANAK tersebut harus 

dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip sabda Nabi Muhammad 

SAW yang berbunyi :

                                                 ( الولد للفراش وللعاهرالحجر (رواه البخاري عن ابي هريرة

Artinya : Bahwa anak itu bagi pemilik tikar (ibunya), dan bagi pezina adalah batu 

(hukuman rajam).  (HR Bukhari dari Abu Hurairah). 

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim 

berpendapat bahwa nasab anak yang bernama ANAK hanya kepada Pemohon II atau 

ibunya yaitu PEMOHON II dan keluarga Pemohon II, sehingga oleh karenanya 
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permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ANAK dinyatakan sah sebagai anak 

Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak ;

Menimbang, meskipun anak yang bernama ANAK memiliki hubungan nasab 

dengan Pemohon II selaku ibu kandungnya, akan tetapi anak tersebut memiliki 

hubungan keperdataan yang sangat kuat dengan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai 

ayah biologisnya, sehingga oleh karenanya Pemohon I tetap berkewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa atau 

dapat berdiri sendiri (vide Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010);

          Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan 

kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta pada tangga 25 Juli 

2007 hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibu kandungnya;
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3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini 

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000 ,- (Seratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah);

Demikian penetapan  ini dijatuhkan  pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013., 

bertepatan dengan tanggal 7 rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Drs. H. M. ALWI THAHA, 

SH, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI dan Drs. H. 

AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua 

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para 

hakim Anggota serta SULYADI, SHI sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh 

Para Pemohon;

Ketua  Majelis

ttd

Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH

Hakim Anggota I Hakim  Anggota II

ttd ttd

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

ttd

SULYADI, SHI
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Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp    30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp    50.000,-

3. Panggilan Pemohon  : Rp   100.000,-

4. Redaksi : Rp     5.000,-

5. Biaya materai : Rp     6.000,-

Jumlah : Rp  191.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN
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P E N E T A P A N

Nomor:0021/Pdt.P/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan 

mengadili  perkara-perkara  tertentu  pada  tingkat 

pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah  menjatuhkan 

penetapan atas permohonan perubahan amar putusan dari:- 

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, 

Pekerjaan  Guru,   tempat 

tinggal  di  YOGYAKARTA, 

sebagai  "Pemohon 

I";-------------------------

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, tempat tinggal 

di  YOGYAKARTA,  sebagai 

“Pemohon  II”.  Selanjutnya 

Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

disebut “Para Pemohon”------

Pengadilan  Agama  tersebut  ;

Telah  membaca  dan  mempelajari  berkas  perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Para  Pemohon,  serta 

memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

      Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  dengan  surat 

permohonannya  tertanggal  05  April  2010  yang  telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Nomor:  0021/Pdt.P/2010/PA.Yk  mengemukakan  hal-hal 

sebagai berikut:---------------------------------------

1. Bahwa  pada  tanggal  07  Juli  2009,  Para  Pemohon 

mengajukan  permohonan  pengesahan  anak  atas  nama: 

SALWA AULIA AZ ZAHRA, dengan petitum yang berbunyi: 

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;--------------

b. Menetapkan anak yang bernama: SALWA AULIA AZ ZAHRA 

adalah  diakui  sebagai  anak  sah  Para  Pemohon 

berdasarkan pengakuan Para Pemohon;---------------

c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum 

yang berlaku;-------------------------------------

3.Bahwa  berdasarkan  salinan  Putusan  Perkara  Perdata 

nomor: 0026/Pdt.P/2009/PA.Yk, pada hari Senin tanggal 

31  Agustus  2009  M.  bertepatan  dengan  tanggal  10 

Ramadlan  1430  H.,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama 

Yogyakarta yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., 

MM.,  sebagai  Ketua  Majelis,  serta  Drs.  HUSAINI 

IDRIS., SH., MSI., dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH., M. 

Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan dibantu oleh SUBARMAN, SH. Sebagai Panitera 

Pengganti,  yang  dihadiri  oleh  Para  Pemohon  telah 

Disclaimer
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menetapkan:

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;--------------

b. Menetapkan anak yang bernama: SALWA AULIA AZ ZAHRA 

yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2006, bertempat 

di  YOGYAKARTA  adalah  anak  sah  dari  Pemohon  I 

(MUJIARTA  EKA  PRASETYA  ,  S.P.,  MM  bin  Drs.  H. 

SUMARNO) dan Pemohon II (SHOLIKHAH MU’MINI, S.Pd. 

binti H.ABDUL FATAH);-----------------------------

c. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten 

Bantul  nomor:  - tanggal  3  April  2007  tidak 

mempunyai kekuatan hukum;-------------------

d. Membebankan  kepada  Para  Pemohon  untuk  membayar 

semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar 

Rp.141.000,-  (seratus  empat  puluh  satu  ribu 

rupiah);------------------------------------------
4. Bahwa  pada  akhir  bulan  Oktober  2009  Para  Pemohon 

menitipkan fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata 

nomor:  0026/Pdt.P/2009/PA.Yk  tersebut  kepada  sdr. 

HARTOKO (50 tahun), alamat Joyopranan Rt.01, Rw.01 

Singosaren  Banguntapan  Bantul  Kabupaten  Bantul, 

dengan maksud untuk  mengurus segala sesuatu yang 

berkenaan dengan pembuatan Akta Kelahiran atas nama: 

SALWA  AULIA  AZ  ZAHRA  di  Kantor  Catatan  Sipil 

Bantul;---------------------------------------------

5. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 Pemohon I diminta 

oleh sdr. HARTOKO untuk menghubungi melalui telepon 

3
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sdri.  ANJAR  SH.,(Pegawai  Kantor  Catatan  Sipil 

Bantul)  berkaitan  dengan  masalah  pembuatan  Akte 

Kelahiran atas nama: SALWA AULIA AZ ZAHRA;----------

6. Bahwa  dalam  pembicaraan  melalui  telepon  tersebut 

sdri. ANJAR, SH. menyampaikan bahwa pembuatan Akte 

Kelahiran baru atas nama: SALWA AULIA AZ ZAHRA masih 

harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Majelis 

Hakim  yang  memutuskan  perkara  perdata  nomor: 

0026/Pdt.P/2009/PA.Yk.;-----------------------------

7. Bahwa  pada  bulan  Maret  2010  Pemohon  I  kembali 

menelpon sdri. ANJAR,SH., dan mendapatkan penjelasan 

bahwa pihak Kantor Catatan Sipil Bantul tidak dapat 

melakukan pembuatan Akta Kelahiran baru atas nama: 

SALWA  AULIA  AZ  ZAHRA  berdasarkan  Salinan  Putusan 

perkara perdata nomor: 0026/Pdt.P/2009/PA.Yk, dengan 

alasan:

a. Kutipan  akte  Kelahiran  yang  dikeluarkan  oleh 

Kepala Dinas Penduduk Kabupaten Bantul nomor: - 

tanggal 3 April 2007 yang dijadikan landasan untuk 

pembuatan  Akte  Kelahiran  baru  dinyatakan  tidak 

mempunyai kekuatan hukum;--------

b. Salinan  Putusan  Perkara  Perdata  nomor: 

0026/Pdt.P/2009/PA.Yk.  tidak  secara  jelas 

memerintahkan pembuatan Akte Kelahiran baru, yang 

mana perintah ini dibutuhkan pihak Kantor Catatan 

Cipil  Bantul  untuk  dijadikan  sebagai  landasan 
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hukum;-------------------------------------------- 

      Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Para 

Pemohon  mohon  perubahan  amar  putusan  kepada  Ketua 

Pengadilan  Agama  Yogyakarta,  selanjutnya  menjatuhkan 

penetapan yang amarnya berbunyi:-----------------------

Primer :

1. Kutipan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Penduduk Kabupaten Bantul nomor: - tanggal 3 

April  2007  dinyatakan  masih  mempunyai  kekuatan 

hukum,  sebagai  pijakan  pembuatan  Akte  Kelahiran 

baru;---------------------

2.  Memerintahkan  kepada  Kantor  Catatan  Sipil  Bantul 

untuk  pembuatan  Akte  Kelahiran  atas  nama:  SALWA 

AULIA AZ ZAHRA  dengan identitas sebagai  anak sah 

Para Pemohon;--------------------------------------

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  hukum  yang 

berlaku;-------------------------------------------

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya;---------------------

    Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah 

ditetapkan,  Para  Pemohon  datang  menghadap  sendiri, 

lalu  dibacakan  surat  permohonan  Para  Pemohon  yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;----------

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil 

permohonannya,  Para  Pemohon  mengajukan  bukti  surat-
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surat  berupa:

a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama 

Pemohon   I  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh 

Kepala  Kantor  Kependudukan,  KB  dan  Catatan 

Sipil  Kota  Yogyakarta  Nomor:  -  tanggal 

14/01/2008  yang  telah  dimeterai  secukupnya 

dan  dinazzegel,  setelah  dicocokkan  dengan 

aslinya  ternyata  sesuai,  lalu  diberi  tanda 

P.1;---------------------------------

b. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama 

Pemohon  II  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh 

Camat Banguntapan Kabupaten Bantul nomor: - 

tanggal  18  Oktober  2007,  yang  setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan 

bermaterai  cukup,  lalu  diberi  tanda 

P.2;---------------------------------

c. Fotokopi  Kutipan  Akte  Kelahiran  atas  nama: 

SALWA AULIA AZ ZAHRA yang aslinya dikeluarkan 

oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Kabupaten 

Bantul nomor: - tanggal 3 April 2007, yang 

setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata 

sesuai  dan  bermaterai  cukup,  lalu  diberi 

tanda P.3;----------
d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para 

Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten 

Bantul  nomor:  -tanggal  7  Juni  2007  yang 

setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata 

sesuai  dan  bermaterai  cukup,  lalu  diberi 
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tanda P.4;----------

e. Fotokopi  Salinan  Penetapan  Pengadilan  Agama 

Yogyakrta  nomor:  0026/Pdt.P/2009/PA.Yk

yang  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya 

ternyata  sesuai  dan  bermaterai  cukup,  lalu 

diberi tanda P.5;------ 

   Menimbang, bahwa  Para Pemohon disamping mengajukan 

bukti surat-surat  juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.Nama: SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan 

buruh, tempat kediaman di BANTUL;--------------------

  Saksi  tersebut  dihadapan  persidangan  memberikan 

keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  I  dan 

Pemohon  II  karena  ia  kakak  ipar  Pemohon 

II;------------------

- Bahwa  saksi diminta bantuannya  oleh Para 

Pemohon untuk mengurus Akta kelahiran baru 

di  Kantor  Catan  sipil  Bantul  atas  nama: 

SALWA  AULIA  AZ  ZAHRA  akan  tetapi  Kantor 

Catatan  sipil  belum  bisa  mengeluarkan 

karena  landasan  hukumnya  belum 

cukup;------------------------------------

--------

- Bahwa  Kantor Catatan Sipil memberi  saran 

supaya ke Pengadilan Agama Yogyakarta agar 

Kantor  Catatan  Sipil  mempunyai  landasan 
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hukum  untuk  mengeluarkan  akte  yang 

baru;-----------------------------------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, 

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;---

2. Nama:  SAKSI  II,  umur  38  tahun,  agama  Islam, 

pekerjaan PNS, tempat tinggal di SLEMAN;------------

   Dihadapan  persidangan  saksi  tersebut  memberikan 

keterangan  dibawah  sumpahnya  yang  pada  intinya 

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon 

yaitu Para Pemohon mengajukan permohonan ke kantor 

saksi  bekerja   untuk  merubah/memperbaharui  Akte 

kelahiran  anaknya,  tetapi  kantor  tempat  saksi 

bekerja  belum  bisa  mengeluarkan  sesuai  yang 

diminta oleh Para Pemohon;------------------------

- Bahwa  alasan  Kantor  Catatan  Sipil  belum  bisa 

mengeluarkaan  Akte  dimaksud  karena  berkaitan 

dengan  Penetapan  Pengadilan  Agama  nomor: 

0026/Pdt.P/PA.Yk.  dimana  dalam  amar  putusannya 

menyatakan  Akte  Kelahiran  yang  dikeluarkan  oleh 

Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul 

nomor:  - tanggal  3  April  2007  tidak  mempunyai 

kekuatan  hukum  dan  dalam  amar  putusan  tersebut 

tidak memerintahkan kepada Dinas/Instansi terkait 

untuk   mencatat  dalam  register  Akte 

Kelahiran;----------------------------------------

- Bahwa  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan 

Sipil tidak akan mengeluarkan Akte baru untuk yang 

keduakalinya, tetapi jika ada perubahan akte yang 
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bersangkutan,  maka  Kantor  Catatan  Sipil  cukup 

memberikan  catatan  pinggir  pada  akte  yang  ada. 

Oleh  karena  itu  amar  tentang  pencantuman  akte 

kelahiran  yang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum 

tidak diperlukan;---------------------------------

- Bahwa amar penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta 

yang  berbunyi  memerintahkan  kepada  Instansi 

terkait/Kantor Catatan Sipil untuk mencatat dalam 

register akta kelahiran sangat diperlukan karena 

amar  penetapan  tersebut  sebagai  landasan  hukum 

bagi  Kantor  Catatan  Sipil  untuk  melakukan 

perubahan akte yang bersangkutan;-----------------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut 

Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;--------------- 

    Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Para  Pemohon 

menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan 

mohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  menjatuhkan 

putusannya;--------------------------------------------

    Menimbang,  bahwa   untuk  mempersingkat   uraian 

putusan ini, maka menunujuk kepada segala sesuatu yang 

terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita 

acara  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari 

putusan ini;-------------------------------------------

TENTANG HUKUMNYA

    Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para 

Pemohon adalah seperti diuraikan  di atas;

    Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan 
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amar  putusan  karena  penetapan  Pengadilan  Agama 

Yogyakarta  nomor:  26/Pdt.P/2009/PA.Yk  tentang 

pengesahan anak belum bisa dilaksanakan dengan alasan 

amar  penetapan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  yang 

berbunyi  menyatakan  Kutipan  Akte  Kelahiran  nomor:  - 

tanggal 3 April 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum, 

pada hal Kantor Catatan Sipil tidak akan mengeluarkan 

Akte  baru.  Disamping  itu  penetapan  Pengadilan  Agama 

harus memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal 

ini Kantor Catatan Sipil untuk mencatat dalam register 

akte kelahiran yang bersangkutan karena amar tersebut 

diperlukan sebagai landasan hukum bagi Kantor Catatan 

Sipil  untuk  memberikan  catatan  pinggir  pada  akte 

tersebut  disebabkan  ada  perubahan  akte  yang 

bersangkutan;-------

    Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil 

permohonannya  Para  Pemohon  telah  mengajukan  bukti 

surat-surat  yaitu  bukti  P.1  sampai  dengan  bukti  P.5 

serta 2 orang saksi;-----------------------------------

    Menimbang, bahwa ternyata keterangan 2 orang saksi 

yang  diajukan  oleh  Para  Pemohon  tersebut  secara 

materiil  saling  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang 

lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan 

Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan 

materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim 

menilai  kesaksian  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan 

dalil permohonan Para Pemohon;-------------------------
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    Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli 

dari  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil 

yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak akan 

mengeluarkan akte baru tetapi cukup memberikan catatan 

pinggir pada akte yang ada jika ada perubahan akte yang 

bersangkutan,  dengan  demikian  akte  lama  masih 

dipergunakan,  maka  Penetapan  Pengadilan  Agama  yang 

menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh 

Kepala  Dinas  Pendaftaran  Penduduk  Kabupaten  Bantul 

nomor:  AL.687.0021838  tanggal  3  April  2007  tidak 

mempunyai kekuatan hukum harus dicabut dan menyatakan 

Kutipan  Akte  Kelahiran  Nomor:  -  masih  berkekuatan 

hukum.  Demikian  juga  amar  penetapan  yang  isinya 

memerintahkan  kepada  Instansi  terkait  untuk  mencatat 

dalam register akte kelahiran sangat diperlukan oleh 

Kantor  Catatan  Sipil  sebagai  dasar  hukum  untuk 

melakukan  perubahan  akte  yang 

bersangkutan;------------------------------------------

     Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Majelis  Hakim 

berpendapat  permohonan  Para  Pemohon  cukup  beralasan, 

oleh  karena  itu  perlu  ada  perubahan  amar  putusan 

terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 

0026/Pdt.P/2009/PA.Yk;---------------------------------
     Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-

undang  Nomor  3 tahun  2006,  biaya  perkara  dibebankan 

kepada Para Pemohon;-----------------------------------
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     Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang 

berlaku dan  berkaitan dengan perkara ini;-------------

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para 

Pemohon;----------------

2. Menetapkan, anak yang bernama: ANAK tanggal 28 

Oktober 2006, bertempat tinggal di YOGYAKARTA 

adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan 

Pemohon II (PEMOHON 

II);-------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat 

dalam register akta kelahiran yang sedang 

berjalan;-

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar 

semua biaya yang timbul akibat perkara ini 

sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu 

ribu 

rupiah);-----------------------------------------

-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Yogyakarta 

pada hari Senin tanggal 10 Mei  tahun 2010 M., 

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1431 H., oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri 
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dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis 

serta Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH., MSI., dan Drs. H. 

AHMAD ZUHDI, SH.,  M.Hum., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada 

hari itu juga  diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dibantu oleh MOKHAMDAN, SH., sebagai 

Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon;---
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Ketua  Majelis;

ttd

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I Hakim  Anggota II

ttd ttd

Drs.H.HUSAINI IDRIS, SH.,MSI Drs.H.AHMAD ZUHDI,SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

MOKHAMDAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp  30.000,-

2. Panggilan pg : Rp  50.000,-

3. Panggilan tg : Rp  50.000,-

4. Saksi Ahli : Rp  80.000,-

5. Redaksi : Rp   5.000,-

6. Biaya materai     : Rp   6.000,-  

Jumlah : Rp 221.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN
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P E N E T A P A N

Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Yogyakarta  yang  memeriksa  dan 

mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama 

dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan 

sebagai  berikut  dalam  perkara  Pengesahan  Anak/ 

Pengakuan Anak oleh: ----------------------------------

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Masih 

Kuliah,  pekerjaan  Wiraswasta, 

tempat  kediaman  di  YOGYAKARTA. 

Selanjutnya  disebut  sebagai 

“PEMOHON I”; ------------------

PEMOHON  II,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan 

Sarjana,  pekerjaan  Wiraswasta, 

tempat  kediaman  di  YOGYAKARTA. 

Selanjutnya  disebut  sebagai 

“PEMOHON II”; -----------------
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Dengan  berdasarkan  Surat  Kuasa 

Khusus  telah  menguasakan  kepada 

Bounty Tosania, SH, Advokat pada 

kantor  LSM  IMPLAW  “Indonesian 

Monitoring Prosedure of Law” yang 

beralamat di Jl. Suryomentaraman 

No.  51  Yogyakarta,  berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 

Agustus 2010 yang telah terdaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No: - PA.Yk tanggal 24 

Agustus 2010; ------------------

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon 

II  disebut  sebagai  “PARA 

PEMOHON”; -----------------------

Pengadilan Agama tersebut; ----------------------------

Telah mempelajari berkas perkara; ---------------------

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon dan 

saksi-saksi di muka persidangan; ----------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat 

permohonannya  tanggal  24  Agustus  2010  yang  telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta 

di  bawah  Nomor:  0045/Pdt.P/2010/PA.Yk  tanggal  24 

Agustus 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

2
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1. Pada  hari  Rabu  tanggal  5  bulan  Desember  tahun 

2007,  bertepatan  dengan  25  Dzulqaidah  1428  H, 

Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan 

seorang perempuan yang bernama  PEMOHON II (untuk 

selanjutnya  disebut  sebagai  Pemohon  II)  yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama  (KUA)  Kecamatan  Mergangsan,  Kotamadya 

Yogyakarta,  DI  Yogyakarta  dengan  berdasarkan 

Kutipan Bukun Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 5 

Desember 2007); -------------------------------

2. Bahwa  sebelum  tanggal  pernikahan  tersebut  di 

atas,  Pemohon  II  telah  melahirkan  seorang  anak 

perempuan  yang  bernama  ANAK  PARA  PEMOHON,  yang 

lahir  di  Yogyakarta  pada  tanggal  15  Februari 

2006;--------

3. Bahwa sebelum kelahiran anak tersebut, Pemohon I 

dan  Pemohon  II  telah  melangsungkan  perkawinan 

Sirri di Kalianda, Lampung Selatan, pada tanggal 

20  Mei  2005; 

---------------------------------------------

4. Bahwa  Para  Pemohon  mengakui  bahwa  seorang  anak 

yang  bernama  ANAK  PARA  PEMOHON,  adalah  benar-

benar anak dari hasil hubungan Pemohon I dengan 

Pemohon II, sehingga anak tersebut merupakan anak 

kandung  dari  Pemohon  I  dan  Pemohon  II; 

-------------------
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5. Bahwa  Para  Pemohon  mengajukan  Pengesahan  Anak 

mereka  yang  bernama  ANAK  PARA  PEMOHON,  guna 

pembuatan  Akta  Kelahiran  anak  tersebut  dengan 

identitas sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, 

bukan hanya bernasab pada Pemohon II (ibu) saja; 

--
6. Bahwa  anak  tersebut  tidak  pernah  diakui  oleh 

orang  lain  (pihak  ketiga)  sebagai  anaknya; 

--------------

7. Bahwa anak tersebut dari lahir hingga saat ini 

diasuh  oleh  Pemohon  I  dan  Pemohon  II; 

-------------

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil tersebut  di atas 

maka  Para  Pemohon  mohon  agar  Ketua  Pengadilan  Agama 

Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

untuk  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya 

berbunyi sebagai berikut: -----------------------------

PRIMAIR:

1. Mengabulkan  Permohonan  Para 

Pemohon; --------------

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 

PARA  PEMOHON  sebagai  anak  sah 

Pemohon  I  dan   Pemohon  II 

berdasarkan  pengakuan  Para 

Pemohon; ---------------
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3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut 

ketentuan  hukun  yang  berlaku; 

----------------------------------

---

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan 

yang seadil-adilnya; ----------------------------------

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah 

ditetapkan  Pemohon  I dan  II  dengan  didampingi  Kuasa 

Hukumnya  telah  hadir  di  muka  sidang  dan  menyatakan 

tetap pada permohonannya dengan memberikan keterangan-

keterangan sebagai berikut: ---------------------------

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 

melakukan nikah siri pada tanggal 20 

Mei 2005 bertempat di rumah orang tua 

Pemohon II di Kalianda, Lampung; --

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah 

ayah  kandung  Pemohon  II; 

--------------------------------------

-

- Bahwa yang menikahkan penghulu bernama 

PENGHULU;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah 

SAKSI I PERKAWINAN PARA PEMOHON (adik 

kandung  Pemohon  II)  dan  SAKSI  II 

PERKAWINAN PARA PEMOHON; -----------
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- Bahwa  mas  kawin  berupa  seperangkat 

alat sholat; ---

- Bahwa saat itu acara terbatas keluarga 

saja; ------

- Bahwa waktu pernikahan pagi hari jam 

10.00 WIB; ---

- Bahwa  pernikahan  siri  tersebut 

direstui orang tua kedua belah pihak; 

--------------------------------

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

melakukan  nikah  siri  dengan 

pertimbangan: 

------------------------------

1. Pemohon  I  masih  kuliah  dan  belum 

mempunyai  pekerjaan  tetap,  begitu  juga 

Pemohon  II  masih  kuliah; 

---------------------------------------

2. Bahwa  Pemohon  II  setelah  lulus  kuliah 

ingin  bekerja  di  instansi  yang 

membutuhkan  status  belum  nikah; 

----------------------------------

3. Bahwa kondisi keuangan keluarga waktu itu 

belum  memungkinkan  untuk  mengadakan 

pesta; ----------

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil 

permohonannya,  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  surat-

surat sebagai berikut: --------------------------------
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1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - 

tanggal 3 September 2010 atas nama Pemohon 

I  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kepala 

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil 

Kota  Yogyakarta  dan  bermeterai  cukup. 

(P.1); ----------------------------------

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - 

tanggal 4 Juli 2008 atas nama Pemohon II 

yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan 

Kependudukan,  KB  dan  Catatan  Sipil  Kota 

Yogyakarta  dan  bermeterai  cukup.  (P.2); 

------------------------------------------

3. Foto  copy  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  - 

tanggal 5 Desember 2007 atas nama Pemohon 

I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama  Kecamatan  Mergangsan,  Kota 

Yogyakarta  dan  bermeterai  cukup.  (P.3); 

------

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: - tanggal 

5  Juli  2008  atas  nama  Kepala  Keluarga 

Pemohon  I  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala 

Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil 

Kota  Yogyakarta  dan  bermeterai  cukup. 

(P.4); 

----------------------------------------
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5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor: - 

tanggal 15 Februari 2006 atas nama ANAK 

PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RUMAH 

SAKIT, Sleman,  Yogyakarta dan bermeterai 

cukup. (P.5); ----------------------

6. Foto  copy  Surat  Keterangan  Kelahiran 

Nomor: - tanggal 12 Agustus 2008 atas nama 

ANAK  PARA  PEMOHON  yang  dikeluarkan  oleh 

Lurah Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota 

Yogyakarta  dan  bermeterai  cukup.  (P.6); 

------------------------------------------

--
Menimbang,  bahwa  alat  bukti  surat  yang  berupa 

foto  copy  tersebut  setelah  diteliti  dan  dicocokkan 

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai 

cukup; ------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  disamping  bukti  surat-surat, 

Pemohon  telah  pula  mengajukan  saksi-saksi  yang 

memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :-

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, 

pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat 

tinggal di YOGYAKARTA, Paklik Pemohon 

I,  dibawah  sumpah  menerangkan: 

---------

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon 

I dan Pemohon  II nikah  siri; 

-------------------------------

----
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- Bahwa  pernikahan  siri  terjadi 

pada bulan Mei 2005 di Pasuruan 

Lampung; ---------------------

- Bahwa dari pihak Pemohon I yang 

hadir hanya Pemohon I dan saksi 

sehingga  saksi  mewakili 

keluarga  Pemohon  I; 

---------------------------

- Bahwa  sebab  Pemohon  I  dan 

Pemohon II melangsungkan nikah 

siri  karena  Pemohon  II  ingin 

memperoleh  pekerjaan  di  bank 

yang membutuhkan pegawai dengan 

status belum nikah;-

- Bahwa  wali  dari  Pemohon  II 

adalah  AYAH  PEMOHON  II,  ayah 

kandung  Pemohon  II; 

------------------

- Bahwa saksinya adalah saksi dan 

Veri; ---------

- Bahwa  yang  hadir  Pemohon  I, 

Pemohon  II,  AYAH  PEMOHON  II, 

ADIK PEMOHON II dan Penghulu; 

-----

- Bahwa mas kawinnya seperangkat 

alat sholat; ---
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- Bahwa saat nikah siri Pemohon 

II  tidak  sedang  hamil; 

-------------------------------

---------

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I 

dan  Pemohon  II  adalah  ayah 

Pemohon  II  dengan  mewakilkan 

kepada  Penghulu; 

-------------------------------

------

- Bahwa  pernikahan  tersebut 

direstui  keluarga  kedua  belah 

pihak; 

----------------------------

- Bahwa  dokumentasi  pernikahan 

siri  tersebut  ada  fotonya; 

-------------------------------

-------

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

telah  dikaruniai  anak  bernama 

ANAK  PARA  PEMOHON; 

---------------

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak 

diakui  anak  oleh  orang  lain 

sebagai  anaknya; 

-------------------
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2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, 

pekerjaan  Swasta,  tempat  tinggal 

YOGYAKARTA,  adik  kandung  Pemohon  II, 

di  bawah  sumpah  menerangkan: 

----------

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

nikah  resmi  pada  tanggal  5 

Desember  2007; 

----------------------

- Bahwa benar, sebelumnya Pemohon 

I dan Pemohon  II telah  nikah 

siri  pada  pertengahan  tahun 

2005 di rumah orang tua Pemohon 

II di Lampung; -----

- Bahwa  alasan  Pemohon  I  dan 

Pemohon I melakukan nikah siri 

karena 1. Baik Pemohon I maupun 

Pemohon  II  masih  kuliah,  2. 

Pemohon  II  ingin  bekerja  di 

Bank  yang  membutuhkan  pegawai 

dengan  status  single; 

-------------------------------

-

- Bahwa  Penghulunya  PENGHULU; 

------------
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah 

siri  adalah  saksi  dan  Paklik 

Pemohon II; ------------------

- Bahwa mas kawinnya seperangkat 

alat sholat; ---

- Bahwa  yang  menikahkan  ayah 

Pemohon  II  yang  mewakilkan 

kepada  Penghulu; 

-------------------

- Bahwa  3-4  hari  setelah  nikah 

setelah nikah siri ada among-

among; 

------------------------------

- Bahwa pada saat nikah siri ada 

foto-fotonya; --

- Bahwa selama nikah siri Pemohon 

I  dan  Pemohon  II  telah 

dikaruniai  seorang  anak 

perempuan  bernama  ANAK  PARA 

PEMOHON yang lahir pada tahun 

2006; 

-------------------------------

-------
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- Bahwa  tujuan  Pemohon  I  dan 

Pemohon  II  mengajukan 

pengesahan  anak  untuk 

membuatkan Akte Kelahiran bagi 

anaknya ANAK PARA PEMOHON; 

- Bahwa yang mengasuh ANAK PARA 

PEMOHON  selama  ini  adalah 

Pemohon  I  dan  Pemohon  II; 

----------

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak 

diakui oleh orang lain sebagai 

anaknya; 

-------------------------

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi 

tersebut, Pemohon I dan II membenarkannya; ------------

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pemohon  I  dan  II 

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi 

dan mohon penetapan; ----------------------------------

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian 

penetapan  ini,  maka  ditunjuklah  segala  sesuatu  yang 

tercantum  dalam  berita  acara  sidang  yang  merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan 

Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; ----------
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Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah 

mohon anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir 15 

Februari 2005 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan 

II berdasarkan pengakuan Pemohon I dan II; ------------

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim 

akan  mempertimbangkan  kewenangan  mengadili  perkara 

pengesahan  atau  pengakuan  anak  tersebut  (istilhaq) 

sebagai berikut; --------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 

huruf  (a)  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  beserta 

penjelasannya angka (14) Perubahan atas Undang-undang 

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  maka 

penentuan  tentang  sah  tidaknya  seorang  anak  adalah 

kewenangan Pengadilan Agama; --------------------------

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah 

warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili 

di Yogyakarta, yang dikuatkan dengan alat bukti Kartu 

Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu 

Pengadilan  Agama  Yogyakarta  berwenang  baik  secara 

Kompetensi  Absolut  maupun  Kompetensi  Relatif  atas 

perkara ini, dan untuk kepentingan Hukum para pihak, 

terutama  sekali  adalah  untuk  kepentingan  anak-anak 

tersebut,  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  berkewajiban 

menjatuhkan penetapannya; -----------------------------
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Menimbang,  bahwa  untuk  memperoleh  penetapan 

pengesahan atau pengakuan anak, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan  tentang  adanya  perkawinan  yang  sah 

antara Pemohon I dengan Pemohon II; -------------------

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  pasal  14 

Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  melaksanakan  perkawinan 

harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali 

nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul; ------

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  pasal  39 

Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian 

nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena 

pertalian sesusuan; -----------------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  keterangan 

saksi-saksi  maka  terbukti  antara  Pemohon  I  dengan 

Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian 

kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang 

dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; --------
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  keterangan 

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dikuatkan  dengan 

keterangan  saksi-saksi,  maka  telah  terbukti  bahwa 

antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  melaksanakan 

pernikahan pada tanggal 20 Mei 2005 yang dilaksanakan 

di rumah orang tua Pemohon II, yang bertindak sebagai 

wali adalah AYAH PEMOHON II (bapak kandung Pemohon II) 

dengan dihadiri oleh beberapa orang dan Penghulu; -----
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  keterangan 

saksi-saksi  maka  telah  terbukti  pernikahan  antara 

Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan 

oleh  wali  nikah  yang  berhak  yakni  AYAH  PEMOHON  II 

(bapak  kandung  Pemohon  II)  yang  pelaksanaannya 

dilakukan oleh AYAH PEMOHON II sendiri yang mewakilkan 

kepada Penghulu; -----------------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  keterangan 

saksi-saksi  maka  terbukti  bahwa  pernikahan  antara 

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan 

dengan ijab qabul serta dengan mas kawin seperangkat 

alat sholat, sesuai dengan Hukum Munakahat Islam; -----

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas  keterangan 

saksi-saksi  maka  terbukti  bahwa  pernikahan  antara 

Pemohon  dengan  Hariyanti  tersebut  dilaksanakan  tanpa 

pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana 

ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974; -------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  atas pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan 

terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah 

terjadi pernikahan sah menurut hukum Munakahat Islam 

pada tanggal 20 Mei 2005, sesuai dengan ketentuan pasal 

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam; --------------------------------
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak 

terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dalam pernikahan antara Pemohon I 

dengan  Pemohon  II tersebut  di atas  tidak  mengurangi 

keabsahan  bahwa  pernikahannya  telah  dilaksanakan 

menurut  Hukum  Munakahat  Islam.  Karena  pencatatan 

perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat 

sahnya  suatu  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1) dan 

penjelasannya  tentang  pelanggaran  pencatatan 

perkawinan; -------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon 

dan Hariyanti yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan Surat 

Keterangan Lahir Nomor: - tanggal 15 Februari 2006 yang 

dikeluarkan  oleh  RUMAH  SAKIT  (bukti  P.6)  dan  Surat 

Keterangan Kelahiran Nomor: - tanggal 12 Agustus 2008 

yang  dikeluarkan  oleh  Lurah  Bausasran,  Kecamatan 

Danurejan,  Kota  Yogyakarta,  telah  terbukti  bahwa 

Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang yang bernama 

ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 15 Februari 2005; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

mengakui  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  sah  mereka 

yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, hal tersebut 

dikuatkan pula oleh saksi di muka sidang serta bukti 

surat keterangan kelahiran (bukti P.5 dan P.6); -------

Menimbang, bahwa tidak ada yang membantah bahwa 

anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak Pemohon 

I dan Pemohon II; ----------------------------------
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II 

menginginkan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON 

yang lahir pada tanggal 15 Februari 2006, bernasabkan 

kepada Pemohon I dan Pemohon II, bukan hanya kepada 

ibunya (Pemohon II); -------------------------------

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak-anak yang 

bernama  ANAK  PARA  PEMOHON,  agar  mempunyai  Akta 

Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 

anak dari seorang bapak yang bernama PEMOHON I dan ibu 

yang bernama PEMOHON II; ---------------------------

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim 

berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, 

lahir tanggal 15 Februari 2006 adalah anak sah Pemohon 

I dan Pemohon II yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah,  oleh  karena  itu  permohonan  Pemohon  untuk 

menetapkan anak  yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai 

anak  sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan; --
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara 

ini dibebankan kepada Pemohon; ------------------------

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -------------------
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2. Menetapkan  anak  yang  bernama  ANAK  PARA  PEMOHON 

adalah  anak  sah  dari  Pemohon  I  (PEMOHON  I)  dan 

Pemohon  II  (PEMOHON  II),  yang  dilahirkan  dalam 

perkawinan yang sah; ----------------------------

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh 

biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar 

Rp.141.000,-  (seratus  empat  puluh  satu  ribu 

rupiah); ------------------------------------------

Demikianlah  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam 

musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Yogyakarta 

pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2010 M, bertepatan 

dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1431 H. oleh kami Drs. WAN 

AHMAD  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  SITI  FAUZIYAH,  SH 

serta  Drs.  H.  HUSAINI  IDRIS,  SH,  MSI  masing-masing 

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan 

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis 

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan 

ENDANG  WINARNI,  SH  sebagai  Panitera  Pengganti  serta 

dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II; ---------
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Ketua  Majelis
ttd

Drs. WAN AHMAD

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd ttd

Dra. SITI FAUZIYAH, SH Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH, MSI
Panitera Pengganti

ttd

ENDANG WINARNI, SH
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp  30.000,- 

2. Panggilan Pm I : Rp  50.000,-

3. Panggilan Pm II : Rp  50.000,-

4. Redaksi : Rp   5.000,-

5. Biaya materai        : Rp   6.000,-  

Jumlah : Rp 141.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
A. Identitas Diri 
 

Nama : Ahsin Dinal Mustafa, S.H.I. 
Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 2 Februari 1989 
Nama Ayah : K.A. Anwaruddin, Drs., H., S. H., M. Hum. 
Nama Ibu : Shoimah, Dra., Hj., M. H. 
Alamat Rumah 

: 
Jl. Cokrobasonto 47, Kelurahan Josenan, 
Kecamatan Taman, Kota Madiun. 

Alamat Jogja 
: 

PP. Nurul Ummah, Jl. Raden Ronggo 982, 
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 

Telp./Hp. : 081359235544 
Email : ahsin_dm@yahoo.co.id 

 
B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal : 
a. RA Perwanida 2 Madiun (lulus 1994) 
b. MIN Demangan Madiun (lulus 2000) 
c. MTsN Madiun (lulus 2003) 
d. MAN Tambakberas Jombang (lulus 2006) 
e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1) (lulus 2013) 
f. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S2) (2013 - sekarang) 
 

2. Pendidikan Non Formal : 
a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Tahun 2003-

2006. 
b. Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta Tahun 2006-

sekarang. 
 
C. Pengalaman Organisasi 

1. Sekretaris Umum PRAMUKA MAN Tambakberas Jombang Tahun 2003-
2004. 

2. Sekretaris Umum OSIS MAN Tambakberas Jombang Tahun 2004-2005. 
3. Ketua Umum ORDA (Organisasi Daerah) IKSAKMA (Ikatan Santri 

Karesidenan Madiun) Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tahun 2004-2005. 
4. Ketua Komunitas Sastra dan Teater SANGKAL Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009. 
5. Anggota MADING Assibaq Pondok Pesantren Nurul Ummah Tahun 

2007-2010. 
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