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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia, karena 

dengan melakukan perkawinan manusia dapat membentuk sebuah keluarga. 

Perkawinan menjadi sebuah ikatan yang sah untuk meresmikan hubungan antara 

seorang pria dan seorang wanita dalam membangun sebuah keluarga bahagia dan 

kekal.  

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis 

dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan hubungan lahir 

bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Bagaimanapun perkawinan 

menuntut kedewasaan dan tanggung jawab, serta memerlukan kematangan dan 

persiapan fisik dan mental karena menikah merupakan sesuatu yang sakral dan 

dapat menentukan jalan hidup seseorang. Pria dan wanita yang tadinya hidup 

sendiri-sendiri secara terpisah akan hidup bersatu seiring dengan peralihan status 

mereka menjadi suami istri.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan
1
 (selanjutnya disebut ‘Undang-Undang Perkawinan’) merumuskan: 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

                                                            
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 
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Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur yaitu 

sebagai berikut
2
: 

1. Perkawinan memperhatikan unsur agama/kepercayaan; 

2. Perkawinan memperhatikan unsur biologis/jasmaniah; 

3. Perkawinan mengandung unsur sosiologis; 

4. Perkawinan memperhatikan atau berdasarkan hukum (aspek yuridis); 

5. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung kekal/abadi; 

6. Perkawinan berdasarkan pada asas monogami. 

Sebuah perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan 

diadakannya sebuh upacara pernikahan. Upacara pernikahan tersebut dapat 

dilakukan baik secara adat maupun secara agama (kepercayaan) sesuai dengan 

keinginan masing-masing pihak yang akan melangsungkan upacara pernikahan. 

Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi 

upacara pernikahan sendiri, beberapa jenis diantaranya yaitu pernikahan adat 

Jawa, pernikahan adat Minangkabau, pernikahan adat Betawi, pernikahan adat 

Tionghoa, pernikahan adat Melayu, pernikahan adat Sunda, dan masih banyak 

jenis pernikahan adat lainnya. Biasanya pernikahan adat masih dilakukan oleh 

sebagian suku yang masih berpegang teguh pada tradisi-tradisi sukunya. 

Mengenai perkawinan secara agama juga beragam jenisnya menurut kepercayaan 

masing-masing. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

                                                            
2 Wahyuno Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, 

(Jakarta: Rizkita, 2002), hal. 7 
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kepercayaannya itu dan kemudian ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di 

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan yang sah 

menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan 

menurut tata-tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, atau Buddha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti 

hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti ‘hukum agamanya 

masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau 

keluarganya.
3
 Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan 

kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib 

administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi 

kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan 

dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. 

Namun, perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4
 

(selanjutnya disebut ‘KUHPerdata’) sebaiknya dilakukan dulu pencatatan di 

Kantor Catatan Sipil, baru dilakukan secara agama dikehendaki oleh para pihak 

yang melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan itu 

hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata, artinya undang-undang 

menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat 

                                                            
3 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 26 
4 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-36, (Jakarta : Pradnya Paramita, 

2005) 
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yang ditentukan dalam KUHPerdata, sedangkan syarat-syarat serta peraturan 

agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang 

merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya 

disebut ‘PP 9/1975’), menentukan tentang lembaga Pencatatan Perkawinan yang 

berbeda bagi yang beragama Islam dan non-Islam
5
. Bagi yang beragama Islam 

pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut ‘UU Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk’). Sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam 

berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama 

Islam, pernikahan tersebut diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat 

oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 

Pegawai Pencatat Nikah tersebut merupakan pejabat yang kemudian melakukan 

pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, 

pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, yang 

dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam melaksanakan 

tugasnya, Pegawai Pencatat Nikah dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah. 

                                                            
5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
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Setiap pernikahan yang telah dicatatkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, serta memenuhi persyaratan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, 

maka perkawinan tersebut akan dianggap sebagai perkawinan yang sah, serta akan 

mendapatkan akta pernikahan. Bagi pemeluk Islam, akan mendapat ‘buku nikah’ 

segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Buku nikah sah apabila 

telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6
 Sedangkan bagi yang non-

Islam, sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai 

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat, 

yang ditandatangani pula oleh dua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang 

menghadiri perkawinan. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka 

perkawinan telah tercatat secara resmi. Masing-masing suami dan istri diberikan 

‘kutipan akta perkawinan’.
7
  

Di Indonesia, masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor 

Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinannya hanya dilakukan secara adat atau 

secara keagamaan saja. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal baik secara 

eksternal maupun internal, misalnya: keterbatasan biaya untuk melakukan 

pendaftaran, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan 

undang-undang, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku, dan 

lain sebagainya. Perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi 

ketentuan perundang-undangan dan sering sekali menimbulkan dampak negatif 

terhadap istri dan anak hasil dari pernikahan tersebut, baik dalam hal perlindungan 

hukum maupun mengenai hak warisan.  

                                                            
6 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 27 
7 PP Nomor 9 Tahun 1975, Op. Cit., Pasal 11 
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Apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang 

tuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut 

adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan 

bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan 

dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, termasuk 

hak untuk mewaris anak tersebut.  

Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum 

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan 

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan in bagi 

orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan 

mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
8
 Menurut 

Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, 

baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si 

suami atau istri yang hidup terlama.  

Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris 

menurut urutan di mana mereka itu terpanggil untuk mewaris
9
. Urutan tersebut 

dikenal ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris, terdiri dari Golongan 

Pertama adalah suami atau istri dan keturunan. Golongan kedua adalah orang tua, 

saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga adalah leluhur lain. Golongan 

                                                            
8 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Cetakan IV, 

(Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 1 
9 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut 

Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 49 
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keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan 

derajat keenam. 

Apabila anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang dicatatkan, maka 

anak tersebut adalah anak sah dan dapat disebut sebagai ahli waris yang sah yang 

mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terdapat anak dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan, yang dalam hal ini perkawinan kedua orang tua mungkin telah 

dilaksanakan secara agama, namun tidak dilakukan pencatatan ke Kantor 

Pencatatan Sipil, sehingga hanya sah secara agama, bagaimana dengan kedudukan 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut? Apakah anak tersebut dapat dianggap 

sebagai ahli waris? 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan dari 

anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan kemudian 

pernikahan tersebut dicatatkan, dan juga mengenai kedudukan anak tersebut 

dalam hal pembagian warisan. Pembahasan penulis dalam skripsi ini dibatasi pada 

tinjauan Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan sudut pandang 

hukum waris dalam KUHPerdata Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam Latar Belakang pada 

sub-bab sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kedudukan anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, dan 

kedudukan anak dari perkawinan yang kemudian dicatatkan ke Kantor 

Pencatatan Sipil? 

2. Bagaimana perbedaan hak waris antara anak hasil perkawinan yang tidak 

dicatatkan dengan hak waris anak hasil perkawinan yang sebelumnya tidak 

dicatatkan kemudian dicatatkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kedudukan anak dalam 

hal perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan, dan perubahan 

kedudukan anak tersebut setelah perkawinan tersebut dicatatkan ke Kantor 

Pencatatan Sipil. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perbedaan kedudukan 

antara anak dari perkawinan orang tua yang tidak dicatat dengan anak dari 

perkawinan yang kemudian dicatatkan dalam hal pembagian warisan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam pembuatan skripsi 

mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat teoritis 

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang perkawinan dan waris pada 

khususnya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada berbagai pihak mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan, dan yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan terkait dengan 

kedudukan anak dari perkawinan tersebut, serta mengenai hak warisan anak.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam Tinjauan Pustaka, akan menyajikan landasan teori yang 

relevan dengan penelitian, yaitu: Tinjauan Umum tentang 

Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin, 

Pengesahan Anak Luar Kawin, Tinjauan Umum tentang Hukum 

Waris, serta Pembagian Warisan berdasarkan kedudukan anak. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, dan 

hambatan penelitian dan penanggulangannya. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisa dari kedudukan anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan 

kemudian dicatatkan, dan perbedaan pembagian warisan antara 

kedua jenis kedudukan anak dalam kedua situasi tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan 

penulis juga akan memberikan saran untuk penyelesaian analisis 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


