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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL 

PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974" 

ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak hasil pemerkosaan 

dalam sebuah kasus pemerkosaan, dan untuk mengetahui upaya - upaya yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan hak – hak keperdataan anak hasil 

pemerkosaan terhadap ayah biologis. Kasus pemerkosaan yang sampai 

mengakibatkan kehamilan hanya korban pemerkosaan yang mendapatkan 

perlindungan hukum, sementara anak hasil pemerkosaan yang merupakan juga 

akibat dari pemerkosaan tidak mendapatkan perlindungan hukum, padahal anak 

hasil pemerkosaan juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum 

yang harus diberikan kepada anak hasil pemerkosaan yaitu dengan mengupayakan 

hak - hak anak hasil pemerkosaan, hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, hak alimentasi Pasal 45-46 dan hak 

untuk mendapatkan perwalian Pasal 50. Untuk mendapatkan hak-hak anak hasil 

pemerkosaan yang termasuk anak luar kawin, maka harus dilakukan pengakuan 

dan pengesahan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologis dan ibu kandung 

terhadap anak hasil pemerkosaan menimbulkan hubungan perdata dengan 

keduanya. 
Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak – hak keperdataan anak 

hasil pemerkosaan terhadap ayah biologis yaitu, dengan pengakuan anak luar 

kawin. Ada 2 (dua) upaya pengakuan terhadap anak luar kawin yaitu, pengakuan 

sukarela yang dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin di depan 

pejabat tang berwenang membuat akta otentik. Jika ayah biologis tidak mau 

mengakui dengan pengkuan sukarela, maka bisa dilakukan dengan pengakuan 

paksaan. Pengakuan paksaan yaitu keputusan hakim, dalam mana telah ditentukan 

bahwa seorang adalah bapak atau ibunya seorang anak, harus dianggap sebagai 

pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 KUH Perdata.  
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