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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

orang tua, dalam Qur’an Surat An-Nisa:9 yang artinya “Dan hendaklah takut 

kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang 

mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”1 

Berdasarkan ayat tersebut, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik 

dan menjaga anak mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Anak 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan 

kehidupan manusia dan negara. Oleh karena itu, anak haruslah mendapatkan 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

maka dibutuhkan sebuah upaya perlindungan untuk menjaminan pemenuhan 

hak anak agar terhindar dari perlakuan yang diskriminatif dari orang lain. 

Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak boleh diperlakukan secara 

berbeda, mereka wajib diberikan hak dan perlakuan yang sama di hadapan 

hukum seperti anak-anak dari perkawinan yang dicatatkan.2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengatur kewajiban pertanggungjawaban orang tua dan negara untuk 

 
1M. Quraish Shihab. 2002. Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 (Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur‟an). 

Jakarta: Lentera Hati. hlm. 354 
2Rachmadi Usman. 2014. Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak di Luar 

Perkawinan. Jurnal Konstitusi. Vol. 11. No. 1. hlm. 176 
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melindungi anak. Pasal 21 menjelaskan perlindungan terhadap anak berupa 

pemenuhan dan penghormatan hak anak menjadi tanggung jawab Negara, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal tersebut, perlindungan 

terhadap anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja, tetapi juga 

menjadi tugas Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Status hukum dan 

kedudukan anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta pada Pasal 28D ayat (1) 

dimana setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama, salah satunya 

yaitu hak untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum 

untuk anaknya.  

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewajiban dan 

pertanggungjawaban orang tua terhadap perlindungan anak diatur di dalam 

Pasal 26 Ayat (1) yaitu “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”. Sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan anak yang dilahirkan 

menjadi tidak tercatat di catatan sipil, sehingga anak tersebut tidak 

mempunyai identitas. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali 
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menimbulkan permasalahan dalam tuntutan pemenuhan hak, hal ini 

dikarenakan tidak adanya bukti catatan resmi dari perkawinan. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki beberapa konsekuensi atau 

akibat hukum khususnya yang menyangkut dengan hak anak. Karena 

perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh 

negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak mendapat 

akta kelahiran. Salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan formal 

menjadi terhalang, hal ini mengingat sewaktu mendaftar sekolah pertama kali 

dibutuhkan akta kelahiran. Karena perkawinan tidak dicatatkan, maka 

pengadilan juga tidak dapat memaksa ayah dari anak tersebut memberi 

nafkah, warisan maupun memenuhi hak anaknya. 3 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

menjelaskan bahwa peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh 

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 

perubahan status kewarganegaraan wajib dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan 

Sipil. Untuk dapat menerbitkan akta kelahiran, terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 mengatur bahwa 

pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:  

 
3Burhanduddin. 2012. Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Yogyakarta: 

MedPress Digital. hlm. 71 
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1. Surat Keterangan Kelahiran;  

2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;  

3. KK; 

4. KTP Elektronik.  

Akta kelahiran sulit didapatkan oleh anak dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan, hal ini dikarenakan tidak adanya buku nikah dari kedua orang tua 

yang menjadi syarat dalam penerbitan akta kelahiran anak. Tanpa adanya Akta 

kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

kesulitan mendaftar sekolah dan tidak mendapat harta warisan dari ayahnya.4 

Pada dasarnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki hak untuk 

mendapatkan akta kelahiran, hal ini dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak atas 

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Berdasarkan 

aturan tersebut, tidak ada perbedaan antara anak dari perkawinan yang 

dicatatkan atau tidak dicatatkan, karena dalam pasal tersebut tertulis ‘setiap 

anak’ maka sudah jelas setiap anak tanpa diskriminatif berhak atas suatu 

identitas yaitu berupa identitas akta kelahiran.  

Keharusan adanya identitas anak diterangkan dalam Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 

(2) ldentitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta 

kelahiran.  

 
4Siti Ummu Adillah. 2014. Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan 

Anak,” Palastren. Vol. 7. No. 1. hlm. 196 
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(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang 

yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.  

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang 

tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk 

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan 

dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.  

Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, anak yang lahir dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan 

perdata dengan ibunya saja, bahkan di dalam akta kelahiran hanya tercantum 

nama ibu. Pasal tersebut diubah dengan terbitnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata 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. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

menimbulkan pendapat setuju dan tidak setuju di masyarakat. Bagi pihak yang 

menyetujui putusan ini, menganggap bahwa aturan ini merupakan terobosan 

hukum yang progresif dalam melindungi anak. Sedangkan bagi pihak yang 
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tidak menyetujui, mereka mengkhawatirkan putusan MK tersebut dapat 

melegalisasi pernikahan sirri.5  

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor  9 tahun 2016  tentang Percepatan Peningkatan 

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memperbolehkan akta kelahiran 

mencantumkan nama kedua orangtua. Orang tua perlu menandatangani surat 

pernyataan yang disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

kebenaran sebagai pasangan suami istri, yang berisi pernyataan bahwa benar 

mereka sudah menikah.6 Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan 

dampak yang besar terhadap hak-hak anak, terutama hak anak untuk 

mendapatkan identitas atas kelahiran mereka sebagai bentuk pengakuan dari 

orang tua maupun dari negara. Sulitnya mendapatkan identitas diri 

mengakibatkan banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran.7 

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 5.719.506 juta 

anak belum memiliki akta kelahiran.8  

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tersebut yang 

menunjukkan jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran menunjukkan 

 
5Eka N.A.M. Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010”. http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/ berita-utama/399-keduduk. Diunduh 

tanggal 15 Maret 2021. hlm. 1 
6S. Kusumaningrum. 2016. Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di 

Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Jakarta: 

Rajawali Pers. hlm 15 
7Pidayan Sasnifa. 2018. Implementasi dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Terhadap 

Perlindungan Hukum Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai 

Penuh. Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol 18. No. 01. hlm 50. 

  8Kementrian Dalam Negeri. 2020. “Cakupan Akta Lahir Nasional 92,85 Persen Lampaui Target, 

9 Provinsi Masih Merah”. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/571/cakupan-akta-

lahir-nasional-9285-persen-lampaui-target-9-provinsi-masih-merah. Diakses pada 28 September 

2021 
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masih banyaknya anak yang belum memiliki identitas diri, sehingga 

pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak dasar anak agar anak 

dapat memiliki perlindungan hukum untuk akses masa depannya. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Perlindungan Hukum Hak Atas Identitas Diri Anak dari Perkawinan 

yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas identitas diri anak dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak atas identitas diri anak 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak atas identitas diri 

anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak  

2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak atas identitas diri 

anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

bagi pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Menambah referensi dan literatur untuk peneliti lain yang mengambil 

tema penelitian yang sama. 

c. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang perlindungan anak 

khususnya terkait identitas diri anak dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan. 

2. Manfaat Praktis 

   Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau evaluasi bagi 

pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap identitas diri anak dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan 
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