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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari bab VI yang telah di uraikan 

diatas, mengenai status kedudukan anak dari pembatalan perkawinan 

sedarah (Incest) maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah (Incest) yang telah 

dibatalkan memiliki dua status anak yang berbeda. Anak pertama lahir 

diluar perkawinan yang sah. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa anak pertama bukanlah anak sah namun berstatus anak luar kawin, 

sebab ia dilahirkan di luar perkawinan yang sah.  Sedangkan, Anak kedua 

lahir setelah terjadinya perkawinan. Sehingga apabila dilihat dari 

pengertian anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, anak kedua berstatus sebagai anak sah sebab ia dilahirkan di dalam 

perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang dihasilkan dari 

perkawinan sedarah (incest) yang terjadi akibat ketidak tahuan bahwa 

perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan tetap menjadi anak 

yang sah. Sebab, anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, 

dan awalnya perkawinan tersebut dilakukan dengan iktikad yang baik 

pula sebelum diketahui telah terdapat larangan perkawinan. 



82 
 

 

Perbedaan yang terdapat pada status kedua anak tersebut tentunya 

juga memberikan kedudukan yang berbeda-beda pula. Apabila anak 

pertama berstatus sebagai anak luar kawin, maka ketika perkawinan 

kedua orang tua nya telah dibatalkan secara otomatis kedudukan anak 

pertama ini baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah nya hanya 

berhubungan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya saja. Ketentuan 

tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  Sedangkan, Anak kedua dari 

yang berstatus sebagai anak sah, maka ketika perkawinan kedua orang 

tua nya di batalkan maka kedudukan anak pertama ini baik dalam hak 

mewarisi hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah 

dan ibunya. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya 

status hak waris anak, serta dalam hal pemeliharaan anak, pembatalan 

perkawinan tetap membebankan kewajiban pemeliharaan kepada kedua 

orang tua nya secara seimbang. 

B. Saran 

Agar para penegak hukum bersama-sama membantu  masyarakat 

untuk lebih mengetahui dan memahami tentang syarat-syarat perkawinan 

hingga larangan-larangan perkawinan. Selain itu juga agar hukum yang 

mengatur tentang larangan suatu perkawinan dapat berfungsi dengan 

baik.  
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Lembaga-lembaga Perkawinan juga dapat lebih meningkatkan 

kinerja nya dengan baik dan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kembali 

suatu kelalaian yang mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan yang 

telah dilarang. Sebab pembatalan perkawinan yang diakibatkan adanya 

hubungan darah ini akan memberikan dampak-dampak negatif kepada 

para pihak yang melakukannya.  

 


