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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Peneliti menraik 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perbedaan dan persamaan antara hukum Indonesia dan Singapura adalah 

perbedaannya terdapat pada ketentuan dan syarat hukum perkawinan di 

Indonesia di mana syarat utamanya adalah para pihak yang menyelenggarakan 

pernikahan harus memiliki agama yang sama dan telah didaftarkan ke kantor 

catatan sipil sedangkan di Singapura, pernikahan dianggap sah jika dicatatkan 

di Registry of marriage dan tidak memperngaruhi perbedaan keyakinan. 

2. Keunggulan Hukum Negara Indonesia adalah setelah dikeluarkannya Putusan 

MK No. 46/ PUU-VIII/2010 lebih menjamin terhadap perlindungan anak. 

Sedangkan kelemahannya, Keputusan yang dikelurkan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VII/2010 tidak berlaku surut. Keunggulan Negara Singapura 

lebih melindungi kepentingan dan hak istri dari hasil pernikahan yang sah. 

Sedangkan kelemahannya, hukum Negara Singapura karna lebih memberikan 

perlindungan terhadap pihak istri dari pernikahan yang sah maka hak dari 

anak hasil pernikahan yang tidak sah menjadi terabaikan.    

3. Hukum positif Indonesia jauh lebih progresif daripada Hukum Positif Negara 

Singapura dalam mengatur hak anak di luar nikah. Karna hokum Negara 
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Indonesia lebih memperhatikan dan memikirkan hak bagi seorang anak yang 

selama ini kehilangan haknya sebagai seorang anak dengan dikeluarkannya 

keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berkekuatan Final dan Binding, 

pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.  

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, Peneliti 

mengalami beberapa kendala yang dirasa cukup menghambat Peneliti dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Keterbatasan bahasa, dimana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum 

positif di Indonesia dan singapura. Di mana setiap sumber yang didapat 

pastinya menggunakan bahasa asing dan terdapat beberapa istilah asing yang 

sulit dimengerti. Sehingga peneliti harus menelusuri lebih dalam lagi dan 

mencari sumber lainnya untuk memahami istilah-istilah asing tersebut. 
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2. Keterbatasan sumber hukum, Negara singapura tidak serta merta 

mempublikasikan ketentuan-ketentuan hukum Negara mereka di ruang publik 

sehingga sulit untuk ditelusuri secara rinci. Yang didapat penulis hanya 

ketentuan-ketentuan umum Negara singapura yang dianut dari hukum Negara 

lain seperti Negara inggris mengingat system hokum singapura diadopsi dari 

Negara inggris yaitu system hokum common law serta hokum nternasional 

yang dianut oleh Negara inggris seperti convention right of children singapura. 

3. Keterbatasan kasus. Di singapura, kasus-kasus yang berkaitan dengan hak 

anak luar nikah sangat tertutup.. Peneliti berusaha melakukan wawancara 

kepada salah satu staff yang bekerja di pengadilan yang membidangi masalah 

keluarga di singapura, namun nama penggugat, tergugat dan lainnya 

disamarkan dengan alasan menyangkut aib keluarga maka kasus tersebut tidak 

dapat dipublikasikan secara terbuka. Peneliti hanya memperoleh kasus posisi 

serta keputusan abstrak dari hasil wawancara tersebut.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian maka Peneliti memberikan 

saran kepada Pemerintah Singapura agar lebih memperhatikan hak kepada anak 

dari hasil luar dari pernikahan yang sah dengan membuat peraturan yang lebih 

mementingkan kepada hak-hak yang dapat diperjuangkan dari anak hasil 

pernikahan yang tidak dicatatkan secara administratif. Sehingga akibat dari 

kesalahan orangtua tidak membebani anak yang tidak bersalah di kemudian hari. 
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Pemerintah Indonesia juga harus belajar dari pemerintah singapura bahwa 

pemerintah singapura berusaha melindungi hak dan kepentingan dari seorang istri 

yang sah karna telah mendapatkan beban mental yang mendapati kebenaran 

bahwa suaminya telah mempunyai istri lain dan mengasilkan anak. Maka dari itu 

pemerintah singapura melihat kepentingan dari istri sah serta anak-anak dari hasil 

pernikahan yang sah daripada hak anak-anak luar nikah maupun istri dari 

pernikahan yang tidak sah. Dengan tujuan untuk melindungi hak dari istri dan 

anak yang sah maka seorang suami maupun perempuan bisa lebih berhati-hati jika 

sudah mengetahui bahwa bahwa lelaki tersebut sudah mempunyai istri karna jika 

sudah mempunyai istri dari hasil pernikahan yang sah dan tidak ada perceraian 

maka perempuan tersebut tidak dapat memiliki hubungan dengan lelaki tersebut 

karna tidak aka nada hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari lelaki terebut 

selama tidak ada ikatan pernikahan secara sah. 

 

 

Kristianti Natawita, Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository©2014




