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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, 

penulis menemukan kajian tentang perlindungan hukum terhadap identitas 

resmi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut: 

No Nama 

Peneliti 

Judul Rumusan Masalah Kesimpulan 

1. Rof’atul 

Uyun 

Perlindung-

an Atas 

Pemenuhan 

Hak 

Keperdata-

an Anak 

Dalam 

Perkawinan 

Sirri di 

Desa 

Aikmel, 

Lombok 

Timur 

1. Bagaimana 

perlindungan 

atas 

pemenuhan 

hak 

keperdataan 

anak dalam 

perkawinan 

Sirri di desa 

Aikmel, 

Lombok 

Timur? 

2. Bagaimana 

implikasi 

hukum 

terhadap 

hukum waris 

atas 

pemenuhan 

hak 

keperdataan 

anak di desa 

Aikmel, 

Lombok Timur 

pasca Putusan 

MK No. 46/ 

PUU-

VIII/2010? 

1. Perlindungan hukum 

bagi anak yang lahir dari 

perkawinan Sirri dapat 

diperoleh dengan adanya 

produk dari Pengadilan 

Agama berupa 

penetapan Isbat Nikah 

dan penetapan asal-usul 

anak. Akibat yang 

muncul dari penetapan 

isbat nikah maka anak 

yang dilahirkan dari 

perkawinan yang tidak 

dicatatkan tersebut 

menjadi sah, sehingga 

kedua orang tua baik ibu 

maupun ayah dapat 

memenuhi hak anak 

yang semestinya. 

2. Implikasi Hukum 

terhadap hukum waris 

atas pemenuhan hak 

keperdataan anak di desa 

Aikmel, Lombok Timur 

pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010 

anak-anak dari hasil 

perkawinan Sirri 

tersebut tidak mendapat 

hak-hak keperdataannya 

dari ayah biologisnya 

maupun dari keluarga 

ayah biologisnya, karena 

tidak adanya hubungan 
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nasab dengan ayahnya 

dikarenakan perkawinan 

Sirri, sehingga kedua 

anak tersebut hanya 

mempunyai nasab hanya 

kepada ibu dan keluarga 

ibunya 

2. Rayani 

Saragih 

Pergeseran 

Hukum 

Pencatatan 

Kelahiran 

Anak Dari 

Perkawinan 

Tidak 

Dicatatkan 

1. Bagaimana 

status hukum 

anak yang lahir 

dari 

perkawinan 

tidak tercatat ? 

2. Bagaimana 

pencatatan 

kelahiran anak 

dari 

perkawinan 

tidak tercatat ? 

3. Bagaimana 

kepastian 

hukum akta 

kelahiran anak 

dari 

perkawinan 

tidak tercatat ? 

1. Status hukum anak dari 

perkawinan tidak 

tercatat menurut 

Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 Pasal 43 jo 

Mahkamah Konstitusi 

melalui putusan Nomor 

46/PUU-VIII/2010 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.  

2. Pencatatan kelahiran 

anak dari perkawinan 

tidak tercatat menurut 

Undang-Undang No. 24 

tahun 2013 tentang 

Administrasi 

Kependudukan yaitu 

pencatatan akta 

kelahiran anak dari 

perkawinan tidak 

tercatat tetap 

dilaksanakan 

pencatatannya dengan 

mencantumkan nama ibu 

kandung, dan tanggal 

kelahiran ibu dan 

meminta penetapan 

pengadilan. 

3. Kepastian hukum akta 

kelahiran anak dari 
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perkawinan tidak 

tercatat adalah 

pencatatan kelahiran 

anak tersebut harus tetap 

dicatatkan, baik dari 

pasangan perkawinan 

yang tercatat maupun 

perkawinan tidak 

tercatat. Pencatatan akta 

kelahiran dari 

perkawinan tidak 

tercatat dapat dilakukan 

pencatatannya dengan 

atas nama ibu kandung. 

Pencatatan kelahiran 

tersebut juga dapat 

dimintakan oleh anggota 

keluarga lain atau orang 

yang bertanggung jawab 

atas anak tersebut 

dengan syarat membuat 

Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM). 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan 

persamaan antara penelitian penulis terdahulu dengan penelitian penulis saat 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Persamaan penelitian nomor 1 dan penelitian nomor 2 dengan penelitian 

penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap anak 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan.  

2. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini,  

penelitian terdahulu nomor 1 membahas mengenai perlindungan terhadap 

pemenuhan hak keperdataan dan implikasi hukum terhadap hukum waris 

atas pemenuhan hak keperdataan anak, sedangkan penelitian penulis 

membahas perlindungan terhadap identitas diri anak dari perkawinan yang 

Perlindungan Hukum Hak ..., Reghina Tasya Ambari, FH UMP, 2022



12 

 

tidak dicatatkan dan hambatan dalam pemberian identitas diri anak.  

Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian penulis, 

penelitian terdahulu nomor 2 membahas status hukum anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat dan tata cara pencatatan anak dari 

perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan penelitian penulis membahas 

mengenai hambatan dalam pemberian identitas diri anak dari perkawinan 

yang tidak dicatatkan. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum memberikan 

sebuah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan 

hukum memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara 

hukum. Unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subjek yang 

melindungi, objek yang akan dilindungi, alat, instrumen maupun upaya 

yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. 9 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan 

pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada 

konsep Rechtstaat dan “rule of the law”. Dimana prinsip perlindungan 

hukum Indonesia menitikberatkan pada harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan 

 
9Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. hlm. 10. 
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pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut 

merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan 

pemerintah.10 

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. 

Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai 

instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, 

dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga 

negara. Negara hukum modern memberikan kewenangan yang luas 

kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan, oleh karena itu 

diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan 

hukum pemerintah.11 

Beberapa alasan agar warga negara harus mendapat perlindungan 

hukum dari tindakan pemerintah, yaitu:  

a. warga negara dalam beberapa hal bergantung pada keputusan-

keputusan pemerintah. Karena itu warga negara perlu mendapat 

perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum 

dan jaminan keamanan;  

 
10Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. 

hlm 38.  
11Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 274. 
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b. hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan 

dalam posisi sejajar, artinya warga negara sebagai pihak yang lemah 

dibandingkan dengan pemerintah;  

c. berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan 

dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat 

sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga 

negara.12  

2. Teori Keadilan 

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian 

of social justice” berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama 

dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau 

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa 

keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.13 Pandangan 

Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-

tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, 

kedudukan atau posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang 

seimbang. Hal tersebutlah merupakan pandangan dari John Rawls yang 

disebut sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian 

ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), 

 
12Ridwan HR. Ibid. hlm. 277 
13Ibid. hlm. 140 
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kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur 

dasar masyarakat (basic structure of society). 14 

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” memiliki 

prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, 

yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki, 

kompatibel atau ketidaksamaan atas kebutuhan sosial dan ekonomi pada 

diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai 

prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan 

beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of 

liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of 

speech and expression). Sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai 

prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesiskan pada 

prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). 15 

Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu: 

a. memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar 

yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;  

b. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.16  

 
14Ana Suheri. 2018. Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional. 

Jurnal Moraliti. Vol. 4. No. 1. hlm 62-63 
15Ana Suheri. Ibid. hlm 63 
16Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Bandung, Nusa Media. hlm. 7 
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3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum 

akan kehilangan maknanya, hal tersebut membuat hukum tidak dapat 

dijadikannya sebuah pedoman perilaku untuk seluruh orang.17  Kepastian 

hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

sebuah pedoman bagi masyarakat, dengan adanya kepastian hukum maka 

terdapat ketegasan terhadap penegakan hukum di masyarakat. Kepastian 

hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat memperoleh 

haknya dan sebuah putusan dapat dilaksanakan, dengan adanya kepastian 

hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari sebuah tindakan 

yang sewenang-wenang dari orang lain.18 

Kepastian hukum didukung oleh keberlakuan yuridis (juristische 

geltung), sedangkan keadilan didukung oleh keberlakuan filosofis 

(philosophische geltung). Sumbu kepastian hukum adalah sumbu yang 

melambangkan norma hukum positif, yakni norma-norma yang ditetapkan 

penguasa dan berdaya laku yuridis.19 Kepastian hukum tidak hanya 

mencakup hukum in concreto (pada saat penegakan dan penerapan), 

melainkan juga ditentukan oleh tatanan hukum in abstracto. Begitu pula 

 
17 R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal 

Legislasi Indonesia. Vol. 13. No. 2. hlm. 193 
18Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya 

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14, no. 2. hlm. 

216–226. 
19Ibid. hlm 220 
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proses peradilan, karena proses pengadilan bukanlah satu-satunya tempat 

final untuk menentukan kepastian hukum.20 

Menurut Bagir Manan, sedikitnya ada 5 komponen yang 

mempengaruhi kepastian hukum yaitu peraturan perundang-undangan, 

pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik dan kegaduhan 

sosial. Berdasarkan hal tersebut, persoalan kepastian hukum bukan hanya 

semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan 

dan sosial. 21 

4. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak  

Perlindungan anak menurut Arif Gosita adalah upaya-upaya untuk 

mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak.22 Seorang 

anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga anak 

haruslah mendapatkan perlakuan yang adil dan terhindar dari tindakan 

diskriminatif maupun ancaman yang merugikan. Usaha perlindungan 

hukum kepada anak berupa tindakan yang menghindarkan anak dari 

tindakan orang tua yang berbuat secara sewenang-wenang. Usaha 

tersebut membuat anak mendapatkan perlindungan dalam berbagai 

bidang kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Perlindungan anak berupaya agar setiap hak anak tidak dirugikan. 

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya dimana 

 
20Ibid. hlm. 394 
21Bagir Manan. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian. Yogyakarta: FH UII Press. 

hlm. 72 
22 Arif Gosita. 2004, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo. hlm. 52 
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menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan 

agar mereka dapat bertahan hidup, tumbung dan berkembang.23 Bangsa 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen 

untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Perlindungan anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi 

yang memberikan makna bahwa masa depan anak Indonesia haruslah 

sejahtera, berkualitas dan terlindungi.24 

b. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak 

Anak memiliki beberapa definisi, sebagai berikut. 

1) Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”  

2) Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Konvensi tersebut 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. 

Pengertian anak diatur pada Pasal 1 menyebutkan “Anak adalah 

setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak 

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.   

 
23 Muhammad Fachri Said. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. 

Jurnal Cendekia Hukum.  Vol. 4, No 1. hlm. 145 
24 Tedy Sudrajat. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia 

Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.  Vol. 13. 

No. 2. Hlm. 112-113 
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Hak adalah alat bagi masyarakat salah satunya termasuk anak 

untuk bebas mengembangkan bakatnya guna menunaikan tugasnya 

dengan baik. Hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku:  

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

a) Pasal 45 ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. 

b) Pasal 47  

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 

dicabut dari kekuasaannya  

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 

perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan 

c) Pasal 49 ayat (1) yaitu meskipun orang tua dicabut 

kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi 

pemeliharaan kepada anak tersebut. 

c. Kedudukan Anak dalam Perundang-undangan:  

Kenyataan yang ada di masyarakat luas, anak Indonesia terdiri 

dari 3 macam status kelahiran.25 

 

 
25Chatib Rasyid. 2012. Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil 

Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”, Jurnal Mimbar Hukum 

Dan Peradilan. No. 75. hlm. 187 
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1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah  

Anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak yang dilahirkan 

dari sebuah perkawinan yang sah, dimana mengikuti aturan pada 

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

2. Anak yang lahir di luar perkawinan  

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. Apabila orang Islam melakukan 

perkawinan ini, maka perkawinan tersebut dianggap sah sepanjang 

memenuhi syarat dan rukun di dalam perkawinan, tetapi 

perkawinannya tidak dicatatkan oleh negara. Dampak dari 

perkawinan ini adalah anak yang dilahirkan dianggap sah secara 

agama atau dianggap sah secara materiil namun dianggap tidak sah 

secara formil, karena perkawinan yang dilakukan tidak sesuai 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan  

Anak yang lahir tanpa perkawinan merupakan anak yang 

dilahirkan dari sebuah hubungan antara seorang pria dengan 
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seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Akibatnya 

maka anak tidak sah secara materiil maupun secara formil. 

Perbedaan status kelahiran anak dapat berdampak pada 

hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya. Pada status 

kelahiran anak dari perkawinan sah, maka anak memiliki hubungan 

nasab dengan kedua orangtuanya. Terhadap status kelahiran anak dari 

perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan 

ibu dan keluarga ibunya saja. Hal Ini sesuai dengan bunyi Pasal 43 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya”. 

d. Identitas Diri Anak 

Diantara hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak 

untuk mendapatkan identitas diri. Perlindungan tersebut termuat dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu “Setiap anak berhak 

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. 

Aturan identitas diri anak kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 

Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa identitas diri setiap anak 

yaitu akta kelahiran harus diberikan sejak kelahiran anak. Pemberian 

identitas setiap anak merupakan amanah Pasal 28 D ayat (1) Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Tentang jaminan 

atas status kewarganegaraan Pasal 28 D ayat (4) yaitu “Setiap orang 

berhak atas status kewarganegaraan”. Kewarganegaraan harus 

diperoleh setiap anak Indonesia agar memperoleh status warga negara 

berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Berdasarkan pada aturan tersebut, maka orang tua atau wali 

berkewajiban mengurus identitas diri atau akta kelahiran anak agar 

identitas sang anak dapat dicatatkan. Aturan tersebut berlaku kepada 

setiap anak, baik yang baru saja lahir maupun yang masih berada di 

bawah umur. Hal ini dikarenakan identitas merupakan perwujudan 

jaminan atas suatu hak, pengakuan atas kewarganegaraan dan untuk 

kepastian hukum sang anak. 

5. Tinjauan Tentang Perkawinan yang Tidak Dicatatkan 

a. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan adalah tindakan pencatatan terhadap suatu 

peristiwa perkawinan yang terjadi dan dilakukan oleh Pejabat Negara. 

Pencatatan perkawinan pada masa lalu belum dianggap sebagai sesuatu 

yang penting dan belum dijadikan alat bukti autentik terkait sebuah 

perkawinan, namun dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran 

kebiasaan, dimana pencatatan perkawinan diharuskan dilakukan 
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sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan telah terjadinya 

perkawinan. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan 

perkawinan, sehingga diatur melalui peraturan dalam Undang-Undang 

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.  

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan: 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 

ayat (2) yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

2) Kompilasi Hukum Islam 

a) Pasal 5  

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat.  

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-

Undang No. 32 Tahun 1954.  

b) Pasal 6  

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap 

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.  

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.  
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan Pasal 3  

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di 

tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 

dilangsungkan.  

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 

disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat 

atas nama Bupati Kepala Daerah.  

b. Urgensi Pencatatan Perkawinan  

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan 

berdasarkan hukum Islam maupun tidak berdasarkan hukum Islam. 

Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang 

masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah 

ditandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah yang 

menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan 

ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat 

secara yuridis normatif dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan 

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akta Nikah menjadi bukti 

autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi 
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“jaminan hukum” bila salah seorang suami atau istri melakukan 

tindakan yang menyimpang. Akta nikah berfungsi untuk membuktikan 

keabsahan anak dari perkawinan, tanpa akta nikah segala upaya hukum 

yang akan diajukan ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. 26 

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang 

secara material telah memenuhi ketentuan syariat sesuai dengan 

maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetapi tidak 

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 

Tahun 1975.27 Akad yang dilakukan pada perkawinan yang tidak 

dicatatkan biasanya dilakukan di hadapan kyai atau tokoh agama, tanpa 

melibatkan petugas KUA sehingga tidak memiliki surat nikah resmi. 

Secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah selama 

memenuhi syarat dan rukun kawin, tetapi hal tersebut berbeda dengan 

aturan hukum positif Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak 

sah karena tidak diakui oleh negara atau tidak dicatatkan. Akibat yang 

muncul dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah seorang istri 

tidak mendapatkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Selain itu 

anak yang dilahirkan juga tidak mendapatkan nasab ayahnya sehingga 

tidak mendapatkan hak seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 dan 

27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

 
26Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. 2001. Terjemah Al-Qur’an Al Hakim. Surabaya: Sahabat 

Ilmu. hlm. 123 
27Chatib Rasyid. Op Cit. hlm. 184 
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2. Apa hambatan dalam 

pelaksanaan pemberian ha katas 

identitas diri anak dari 

perkawinan yang tidak 

dicatatkan ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

Latar Belakang: 

Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak 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. Hingga saat ini, 

berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 5.719.506 juta anak 

belum memiliki akta kelahiran, hal ini menunjukkan 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 sesuai Pasal 21 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 
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