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ABSTRAK 
 
Hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 – 49 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 

98 – 106 KHI dan hak istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 – 34 UU No. 1 Tahun 

1974 jo Pasal 77 – 84 KHI tidak seluruhnya dapat terpenuhi dalam kawin kontrak. Hal ini 

terkait dengan status anak dalam kawin kontrak ini sebagai anak luar kawin, sehingga 

anak yang lahir dalam kawin kontrak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya 

(Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), kecuali dalam hal tertentu si ayah biologis dari 

anak tersebut mau membantu atau menjalankan kewajibannya untuk menafkahi si anak. 

Sedangkan untuk si istri, selama mendapatkan materi yang diinginkan, maka ia merasa 

bahwa hak-haknya sebagai istri telah terpenuhi, padahal hak istri dalam rumah tangga 

tidak selalu berupa materi. Setelah berakhirnya kawin kontrak, istri juga tidak dapat 

menuntut hak-haknya. Ini terkait dengan tidak sahnya kawin kontrak, sehingga tidak ada 

kekuatan hukum yang dapat memaksa bekas suami untuk memenuhi kewajibannya untuk 

memberikan hak bekas istrinya.  

Perlindungan hukum bagi anak dan istri dalam kawin kontrak tidak atau belum diatur 

dalam hukum positif di Indonesia, hal ini terkait dengan status kawin kontrak yang 

dianggap batal atau tidak sah bila dilakukan. Sehingga perlindungan hukum bagi anak 
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dan istri ini didapat dari perumusan pakar hukum dan ulama. Salah satu bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam kawin kontrak adalah 

berupa pengakuan anak luar kawin. Anak luar kawin ini dianalogikan dengan anak 

angkat, sehingga sejalan dengan pengaturan mengenai anak angkat yang dapat 

memperoleh wasiat wajibah menurut Pasal 209 ayat (2) KHI, maka anak dalam kawin 

kontrak yang berstatus anak luar kawin ini juga dapat menerima wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal ini terkait dengan adanya 

hubungan darah antara anak dalam kawin kontrak dengan ayah biologisnya, meskipun 

anak tersebut tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan untuk istri dalam kawin 

kontrak dari segi apapun tidak mendapat perlindungan hukum, posisinya lemah dan 

banyak hal yang bisa merugikannya.  

 

Katakunci : Kawin Kontrak; Perlindungan Hukum. 
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