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 Kedudukan anak di dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi dua (2) jenis, yakni 

anak sah dan tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), anak sah merupakan anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan mereka yang lahir dari 

perkawinan yang tidak sah digolongkan sebagai anak luar kawin. Dalam kaitannya dengan 

anak luar kawin, hukum adat Bali membedakan anak luar kawin dalam dua jenis, yaitu anak 

astra dan anak bebinjat. Anak bebinjat adalah anak luar kawin yang bapaknya sama sekali 

tidak diketahui atau tidak dikenali, atau si ibu tidak dapat menunjukan laki-laki yang 

menghamilinya. Berbeda halnya dengan anak astra yang merupakan anak yang lahir di luar 

perkawinan tetapi diketahui bapak biologis dari si anak.  

Bertolak dari kedua definisi di atas, baik itu anak bebinjat maupun anak astra, 

tergolong sebagai anak luar kawin menurut UU Perkawinan. Tetapi ditinjau dari segi praktik, 

konsep tentang anak astra  menurut hukum adat Bali justru berbeda dengan anak luar kawin 

menurut UU Perkawinan. Perbedaan ini dapat dilihat dari dua hal, yakni konsekuensi hukum 

dan konsekuensi sosial. Perihal konsekuensi hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

anak astra diketahui ayah biologisnya dan fakta menunjukan bahwa tidak tertutup 

kemungkinan kedua orang tua biologis si anak kemudian mengesahkan perkawinannya. 

Namun pengesahan perkawinan tidak serta merta diikuti dengan pengakuan dan pengesahan 

terhadap kedudukan si anak astra. Hal ini mengakibatkan anak astra tidak memiliki 

hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga sedarah, tidak memiliki hak masuk 

keanggotaan klan, tidak memiliki hak waris dan tidak memilki hak untuk mempergunakan 



tempat suci keluarga (merajan). Sedangkan anak luar kawin menurut UU Perkawinan sangat 

jelas kedudukan hukumnya, ia hanya memiliki memilki hubungan hukum dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

Perihal konsekuensi sosial. Keberadaan anak astra juga selalu dihubungkan dengan 

permasalahan kasta. Dalam hal ini, anak astra merupakan anak yang lahir di luar perkawinan 

dengan ayah biologis seorang laki-laki berkasta (golongan darah biru), sedangkan ibunya 

sudra, namun ayahnya mengakui hubungannya yang tidak sah. Apabila kedua orang tua 

biologis si anak kemudian mengesahkan perkawinannya dan kembali membuahkan 

keturunan. Maka drajat si anak astra selaku anak pertama lebih rendah dibanding adik 

kandungnya. Hal ini berkonsekuensi pada urusan berbahasa dan urusan makanan di intern 

keluarga tersebut. Anak astra diwajibkan bertutur kata yang sopan atau halus kepada ayah, 

ibu dan adik-adik yang lahir dari perkawinan yang sah. Begitu juga dengan urasan makanan, 

anak astra makan makanan sisa dari ayah atau keluarga ayahnya, namun ayah tau keluarga 

tidak boleh memakan sisa makan dari si anak astra. Sedangkan Undang-undang perkawinan 

tidak mengatur kewajiban sepihak kepada anak luar kawin 

Dari fakta-fakta di atas, kondisi anak astra jauh lebih menderita dibanding anak luar 

kawin menurut UU Perkawinan. Jika dikiatkan dengan isu perlindungan anak, maka segenap 

perlakuan yang diterima oleh anak astra merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tindakan dikriminasi terhadap anak 

merupakan suatu hal yang dilarang dan diancam pidana. Namun Indonesia merupakan negara 

yang menganut pluralisme hukum, apakah kemudian prilaku atau sikap orang tua 

sebagaimana disebutkan di atas dapat dipidana atau tidak? Inilah salah satu pertanyaan yang 

menarik untuk didiskusikan dalam hubungan dengan keberadaan anak luar kawin (anak 

astra) di Bali. 



Pada dasarnya anak itu penting, ia merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Begitu pun dalam 

perspektif  adat dan hukum adat, bahwa anak juga memiliki peran yang tidak kalah penting di 

dalam suatu keluarga. Seperti adat di Bali dengan corak sistem kekerabatan patrilineal, 

kehadiran anak (laki-laki umumnya) demikian penting sebagai pelanjut keturunan baik dalam 

arti sosial dan ekonomi. Timbul persoalan besar ketika pasangan suami-isteri tidak mampu 

menghasilkan keturunan, sehingga pengangkatan anak menjadi solusi untuk melanjutkan 

keturunan.  

Adakalanya seorang perempuan yang belum kawin atau tidak terikat dalam hubungan 

perkawinan yang sah justru melahirkan anak. Ini juga persoalan besar, peristiwa ini yang 

kemudian melahirkan istilah anak luar kawin atau di dalam hukum adat Bali lebih dikenal 

dengan istilah astra atau bebinjat.  Astra dan bebinjat adalah dua hal yang berbeda, di mana 

bebinjat adalah anak luar kawin yang bapaknya sama sekali tidak diketahui atau tidak 

dikenali, atau si ibu tidak dapat menunjukan laki-laki yang mengahmilinya. astra ialah anak 

yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya disahkan. Anak yang dimaksudkan belakangan 

ini kemudian  pada waktu  pengesahan perkawinan dapat diakui dan disahkan. Keberadaan 

anak astra juga selalu dihubungkan dengan permasalahan kasta. Dalam hal ini, orang berkasta 

berarti orang yang masuk golongan triwangsa, golongan berdarah biru. Sedangkan mereka 

yang dianggap tidak termasuk ke dalam kelas berkasta, disebut golongan sudrawangsa. 

Sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak astra dapat 

digolongkan sebagai anak tidak sah. Dengan demikian anak astra pada dasarnya tidak 

memiliki hak alimentasi terhadap ayahnya. Pada perkembangannya, yakni di daerah 

Tabanan-Bali, kedudukan anak astra dapat diakui dan disahkan pada saat pengesahan 

perkawinan, sehingga anak tersebut dengan sendirinya berhak memiliki hubungan hukum 



dengan ayahnya. Namun pengakuan dan pengesahan ini tidak berlaku diseluruh daerah di 

Bali, seperti Desa Adat Sanur atau wilayah luar Bali yang mempergunakan hukum adat Bali, 

misalnya di Lingkungan Monjok Griya, Kota Mataram-NTB. Terdapat beberapa alasan yang 

mengakibatkan tindakan pengakuan dan pengesahan tidak dapat dilaksanakan, diantaranya ; 

pengakuan nantinya akan terbentur dengan permasalahan klan. Hal ini yang mengakibatkan 

anak astra tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga sedarah, sehingga 

hak masuk keanggotaan klan, hak waris dan hak mempergunakan tempat suci keluarga 

(merajan) tidak pernah melekat padanya.  

Secara implisit, uraian sebelumnya menegaskan bahwa meskipun anak astra tergolong 

anak luar kawin, tetapi diketahui identitas kedua orang tua biologisnya, ada pengakuan dari 

kedua orang tua biologisnya. Namun status anak tersebut tetap sebagai anak luar kawin meski 

kedua orang tua biologisnya kemudian melangsungkan perkawinan secara sah. Fenomena 

sosial ini menjadi bermasalah dalam konteks hukum jika dikaitkan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK RI ini, seorang luar 

anak kawin diberikan peluang untuk memiliki hak alimentasi dengan ayah biologis dan 

keluarga ayah biologisnya sepanjang ia mampu membuktikan hubungan tersebut secara 

hukum, dalam konteks ini dimaksudkan melalui test DNA. Adapun perihal anak astra, tanpa 

perlu dibuktikan secara DNA, pada praktiknya publik mengetahui identitas kedua orang tua 

biologisnya, ada pengakuan dari kedua orang tua biologisnya, namun hak alimentasi tidak 

kunjung terealisasi. Oleh karenanya, peristiwa ini boleh jadi merupakan bentuk diskriminasi 

terhadap anak. 

Dikaitkan dengan isu perlindungan anak, apakah aturan hukum adat Bali tentang anak 

astra dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak? Hal ini menjadi ruang 

perdebatan, mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum. Di 

satu sisi, hukum adat merupakan volkgeist, gambaran dari perasaan hukum masyarakat adat 



itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat sesuai dengan kesadaraan 

hukum masyarakat setempat, sehingga hukum adat ditaati. Di sisi lain, ditinjau dari hukum 

negara, isu anak astra di Bali merupakan cerminan dari perlakuan diskriminasi terhadap anak 

dan tindakan ini dilarang serta dapat diancam pidana. Guna menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang tengah dibahas, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah memulai sesi 

diskusi.  


