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ABSTRAK 

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak 
bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang berpengaruh terhadap anak 
setelah adanya pembatalan akta kelahiran, serta meninjau pertimbangan hakim 
dari penetapan dan putusan di pengadilan yang berperan dalam tindakan hukum 
pembatalan akta kelahiran. Penelitian ini dilakukan karena maraknya pemalsuan 
akta kelahiran dan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di tengah 
masyarakat karena menyangkut kedudukan anak dan aplikasi perlindungan anak 
oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, karena dalam 
menghadapi isu hukum maka perlu proses untuk menemukan aturan-aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu 
hukum tersebut. Dalam penelitian tipe yuridis normatif, digunakan metode 
deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan 
masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah 
menggunakan penafsiran otentik dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, dari 
berbagai aturan hukum, doktrin serta putusan dan penetapan pengadilan, bahwa 
pembatalan akta kelahiran membawa akibat hukum yang cukup besar bagi anak. 
Hal ini berakibat pada status dan kedudukan anak, di mana dalam beberapa 
contoh penetapan dan putusan pengadilan yang menghasilkan akibat hukum dari 
anak sah menjadi anak luar kawin, anak luar kawin menjadi anak sah, maupun 
yang dahulunya tercatat sebagai anak menjadi bukan lagi anak dari orang tua yang 
dicatatkan di dalam akta kelahirannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap hak 
waris anak dalam suatu silsilah keluarga yang hanya dapat dibuktikan dengan akta 
kelahiran. Selain itu, hubungan antara anak dan orang tua yang terhubung dengan 
hak alimentasi tidak akan terputus selama terdapat bukti-bukti hubungan darah 
antara orangtua dan anak.  
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