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BAB II 

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN KUH PERDATA 

 

A. Tentang Pewaris  

a. Pengertian Hukum Waris 

 Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, saat ini ada tiga sistem 

hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan 

hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata. Hukum waris adalah 

hukum yang dimana mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang 

ditinggalkan seseorang yang meninggal serta menimbulkan akibat bagi para ahli 

waris yang ditinggalkan. Pada asasnya, hanya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang diwarisi.  

Menurut Pitlo, hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat 

hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang 

ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang 

ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hal hubungan dan 

perimbangan diantara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak 

ketiga.1 

Sedangkan menurut J Satriyo hukum waris adalah peraturan yang mengatur 

perpindahan kekayaan sesorang yang meninggal dunia kepada satu atau 

beberapa orang lain.2  

J Satriyo menyimpulkan ada beberapa karakteristik tentang hukum waris, 

yaitu:3 

a. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian hukum kekayaan. 

b. Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti 

hak dan kewajiban tertentu berasal dari hubungan kekeluargaan tidak 

dapat diwariskan, misalnya hak marital, hak wali atas anak dibawah 

perwaliannya, hak curator atas curandus yang ada di bawah curator. 

 
1 Pitlo, Hukum Waris, Buku kesatu <diterjemahkan Drs. F. Tengker, SH, CN, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1995, hal 1. 
2 J. Satriyo, Hukum Waris, Rajawali Press, 2013, hal 3. 
3 Ibid, hal. 3. 
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c. Perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan, tetapi 

berasal dari hukum keluarga tidak termasuk dalam warisan, tapi dalam 

kemungkinan hak-hak yang sudah ada sekalipun berasal dari hubungan 

kekeluargaan, dapat juga masuk dalam warisan, misalnya alimentatie 

yang telah jatuh tempo. 

d. Hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai uang, tetapi 

karena bersifat sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban 

yang dapat diwariskan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum 

yang mengatur mengenai harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia, 

akibat dari kematian ini timbul peralihan terhadap harta kekayaan dari orang 

yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.  

Sifat hukum waris perdata menganut, sifat pribadi, yaitu menentukan bahwa 

ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris, sifat bilateral, yaitu 

mewarisi dari pihak ibu atau bapak dan sifat penderajatan, yaitu ahli waris yang 

derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh 

derajatnya.4 

Dasar hukum mewarisi ini menentukan bahwa untuk melanjutkan 

kedudukan hukum seseorang yang meninggal dunia, sebisa mungkin 

disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak orang meninggal. Undang-

Undang berprinsip bahwa seseorang dapat dengan bebas menentukan 

kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Tetapi, 

apabila orang yang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup 

tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta kekayaannya apabila ia 

meninggal, dalam hal ini undang-undang akan kembali menentukan bagaimana 

pengaturan harta yang telah ditinggalkan orang tersebut. 

Disamping adanya undang-undang, dasar hukum untuk seseorang dapat 

mewarisi harta peninggalan dari pewaris juga dapat melalui cara dengan ditunjuk 

dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu pernyataan tentang apa yang 

dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama dari surat wasiat ini adalah 

mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan 

 
4 Ibid, hal 10. 
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tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuatan surat wasiat masih hidup, surat 

wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat 

meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik 

oleh siapa pun.5 

Oleh karena itu seseorang akan dapat mewarisi sebagian atau seluruh 

harta kekayaan dengan memiliki surat wasiat, untuk sisanya yang merupakan 

hak ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, 

maksud dari pemberian seorang calon pewaris dengan menggunakan surat 

wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewarisi secara ab 

intestato. 

Buku ke-II KUH Perdata mengatur pewarisan menurut undang-undang 

dan memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. 

Pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan antara lain sebagai 

berikut:6 

1) Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi 

karena kematian, yang dimaksud adalah kematian ilmiah. Apabila seseorang 

disangka meninggal dunia, maka harta bendanya akan berpindah kepada 

orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya, sebab jika disangka 

meninggal dunia itu masih hidup, maka ia tetap pemilik dari harta bendanya, 

dan berhak menuntut orang-orang yang disangka akan menjadi ahli 

warisnya. 

2) Pasal 836 KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris harus ada waktu 

warisan terbuka, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH 

Perdata, yang menyebutkan “anak yang ada dalam kandungan seorang 

perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan 

si anak menghendakinya”. Pasal 836 KUH Perdata adalah pengecualian dari 

Pasal 830 KUH Perdata. 

3) Pasal 831 KUH Perdata menentukan bahwa jika beberapa orang menjadi 

ahli waris yang lain, karena suatu hal malapetaka yang sama, dengan tidak 

diketahui siapakah yang meninggal lebih dahulu maka dianggap mereka 

 
5 Eman Supratman, Op. Cit, hal. 29. 
6 Eman Supratman, Op.Cit. hal 33. 



 

16 
 

meninggal dunia pada saat yang sama, maka dalam hal ini antara korban 

yang sama-sama meninggal dunia tidak saling mewarisi satu sama lain.  

4) Pasal 832 KUH Perdata menentukan tentang siapa yang dipanggil sebagai 

ahli waris oleh undang-undang, yaitu keluarga. Keluarga sedarah yang sah 

maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama atau disebut ahli 

waris ab intestato.  

5) Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris dengan 

sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala 

hak dan segala piutang si yang meninggal. Hal ini disebut saisine, yang 

berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang 

masih hidup. Pernyataan tersebut maksudnya ahli waris seketika itu, sejak 

meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak dan kewajibannya, dan 

tidak diperlukan adanya pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana diatur 

dalam Pasal 541 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, bahwa keuntungan 

dan utang semua beralih pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini tidak 

berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang yang tercantum dalam 

Pasal 955 KUH Perdata, juga dalam pewarisan berdasarkan surat wasiat. 

6) Pasal 833 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan apabila ada sengketa 

tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berhak memilih harta 

peninggalan, dalam hal ini hakim dapat memerintahkan agar barang-barang 

itu terlebih dahulu ditarik dalam penyimpanan. 

7) Pasal 834 dan 835 KUH Perdata mengatur tentang hak untuk menuntut 

bagian dari harta warisan atau disebut hereditatis petition. Hak ini diberikan 

oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap mereka, baik keatas dasar 

hak yang sama, maupun tanpa dasar sesuatu hak pun, menguasai seluruh 

atau sebagian harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka secara licik 

telah menghentikan penguasaannya. 
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b. Asas Dalam Hukum Waris 

Dalam KUH Perdata, berlaku suatu asas yang menentukan bahwa: Apabila 

seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya 

beralih kepada sekalian ahli warisnya.7 

Berdasarkan sistematika KUH Perdata, maka jelas bahwa masalah-masalah 

penting yang menyangkut kewarisan diatur di dalam Buku II Tentang 

Kebendaan. Sistematika tersebut memberikan petunjuk bahwa hak kewarisan 

dan segala sesuatu yang timbul karenanya dipandang sebagai hak kebendaan. 

Dalam kaitan ini memang banyak bukti bahwa hukum waris memiliki dimensi 

hukum kebendaan. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain yang 

tercantum di dalam Pasal 833, Pasal 844, dan Pasal 1000 KUH Perdata.8 

Dalam KUH Perdata dikenal dua macam pewarisan, menurut ketentuan 

Undang-Undang atau karena kematian atau dikenal juga dengan istilah 

pewarisan ab intestate. Disebut pewarisan menurut undang-undang karena 

perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris ke ahli warisnya dilakukan 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Pewarisan jenis ini akan terjadi apabila 

pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Dan ditunjuk dalam 

surat wasiat (testeamen). Pewarisan ini terjadi apabila ada surat wasiat dari 

pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditunjuk dalam surat 

wasiat. Apabila pada peristiwa kematian pewaris yang meninggal dunia tidak 

meninggalkan surat wasiat, maka pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan 

dalam undang-undang (KUH Perdata). 

Dalam pewarisan ada kemungkinan terjadi pewarisan ab intestato maupun 

ad testament, apabila terjadi peristiwa seperti ini, maka yang perlu diperhatikan 

adalah dipenuhi terlebih dahulu testament yang dibuat oleh pewaris, sepanjang 

tidak melanggar ketentuan undang-undang. 

Apabila yang ditetapkan dalam surat wasiat telah terpenuhi, maka baru 

kemudian dilakukan pewarisan ab intestate dengan demikian harta warisan yang 

telah dikurangi dengan harta yang telah disebutkan dalam surat wasiat, akan 

 
7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia, Bandung: Vorkink van Hoeve S Gravenhage, sa, 

hal. 8 
8 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bileteral, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 13  
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dibagikan kepada ahli waris ab intestato berdasarkan ketentuan undang-

undang.9  

Ada dua macam cara mewarisi berdasarkan undang-undang (ab intestate) 

yaitu mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen Hoofde) atau bisa 

disebut mewarisi langsung dan pewarisan berdasarkan pergantian tempat (Bij 

Plaatsvervulling).10 Pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada asasnya ahli 

waris mewarisi kepala demi kepala yang diatur didalam Pasal 852 ayat (2) KUH 

Perdata. Kemudian, mewarisi berdasarkan pergantian tempat (Bij 

Plaatsvervulling), yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan 

ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih 

dahulu dari Pewaris. Dalam mewarisi berdasarkan pergantian tempat ahli waris 

artinya mereka yang mewarisi berdasarkan pergantian tempat, mewarisi pancang 

demi pacang yang diatur dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata. Mewarisi 

karena pergantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUH 

Perdata.11 Pasal 841 KUH Perdata ini dengan jelas mengatakan bahwa memberi 

hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal 

dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang 

yang digantikan. 

Dalam hukum waris juga terdapat unsur-unsur dalam hukum waris, yaitu: 

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 

kekayaan. 

2. Ahli waris adalah orang yang ditinggalkan dan menggantikan 

kedudukan pewaris terhadap harta kekayaannya, baik untuk 

seluruhnya maupun hanya untuk sebagian saja. 

3. Harta warisan, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang 

yang meninggal dunia (pewaris). 

 
9 Christiana Tri Budhayati, S.H.M.Hum, Op. Cit, hal. 16. 
10 Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H, Hukum Kewarisan Perdata Barat 

Pewarisan Menurut Undang-Undang, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hal. 18. 
11 Hukum Waris Bagian 1, Literatur Wajib pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum UI, Penerbit 

“Esa” Study Club, hal. 28 
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J Satrio mengemukakan ada 3 asas yang berkaitan dengan pewarisan yang 

dituangkan dalam Pasal 874, Pasal 830, Pasal 836 yo dan Pasal 899 KUH 

Perdata. 12 

a. Asas penerapan ketentuan undang-undang tentang pewarisan. 

Pasal 874 KUH Perdata menyatakan segala harta peninggalan seseorang 

yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut 

undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah 

diambilnya suatu ketetapan yang sah. 

Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata ini dalam pewarisan ada asas yang 

penting yakni pewarisan berdasarkan undang-undang, karena pada dasarnya 

hukum waris merupakan hukum yang mengatur (aanvullend recht), walaupun 

ada yang bersifat memaksa. Di samping itu dari Pasal 874 KUH Perdata dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pewarisan ad testament didahulukan daripada 

pewarisan ab intestato. 

 

b. Asas bahwa hukum waris mengenal diri pewaris. 

Asas ini terdapat dalam Pasal 830 KUH Perdata. Pewarisan akan terjadi 

apabila adanya kematian atau meninggal dunia. Kematian disini dalam arti 

kematian dari sisi kedokteran, yaitu bahwa orang tersebut telah berhenti 

denyut nadinya. 

Asas ini juga dianut dalam hukum waris Islam, dimana pewarisan baru 

akan terjadi apabila sesorang telah meninggal dunia. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 173 huruf (a) Komplikasi Hukum Islam dinyatakan bahwa 

hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan 

harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagian masing-masing. 

Asas ini berbeda sekali dengan ketentuan hukum adat. Pewarisan 

menurut hukum waris adat dapat terjadi semasa pewaris masih hidup, karena 

pewarisan diartikan sebagai peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Oleh itu, dari peralihan ini dapat dilakukan sebelum atau 

setelah seorang meninggal dunia. 

 
12 Christiana Tri Budhayati, Op. Cit, hal. 26 
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c. Asas hukum waris mengenal diri ahli waris  

Asas ini terdapat dalam Pasal 836 dan Pasal 899 ayat (1) KUH Perdata. 

Berdasarkan kedua Pasal ini bahwa orang dapat bertindak sebagai ahli waris 

harus sudah ada atau lahir pada saat akan terjadinya pewarisan. Asas ini juga 

ditafsirkan bahwa selain orang yang akan mewarisi telah ada, maupun harus 

masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, saat 

kelahiran dan kematian seseorang sangat penting dan bersifat menentukan. 

Dengan mengacu pada Pasal 836 yo Pasal 899 ayat (1) dan Pasal 2 KUH 

Perdata nampak bahwa dengan memberikan makna “telah ada”, maka anak 

yang ada dalam kandunganpun dapat menjadi ahli waris. Memang perlu 

diperhatikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) KUH Perdata, 

akan menjadi ahli waris jika anak yang ada dalam kandungan itu dilahirkan 

dalam kondisi hidup, karena dalam Pasal 2 ayat (2) KUH Perdata menyatakan 

bahwa jika lahir mati maka dianggap tidak pernah ada. Keberadaan Pasal Ini 

sangat penting sekali untuk memberikan jaminan hidup bagi anak yang ada 

dalam kandungan. 

 

d. Asas bahwa mati bersama tidak akan saling mewarisi. 

Selain 3 asas diatas yang dikemukakan J Satrio, penting juga asas yang 

menyatakan bahwa mati bersama tidak akan saling mewarisi.13 Berdasarkan 

Pasal 832 KUH Perdata ialah jika ada orang yang meninggal dunia 

bersamaan, maka keduanya tidak saling mewarisi. Tentu saja harus dapat 

dibuktikan secara yuridis bahwa keduanya meninggal dalam waktu 

bersamaan. Oleh karena itu, bukti keterangan dokter sangatlah penting. 

Dari asas yang dikemukakan oleh J Satrio ada juga beberapa asas dalam 

hukum waris, dikenal ada beberapa asas, antara lain:14 

 

 

 
13Christiana Tri Budhayati, Op. Cit, hal 30. 
14 Djaja S. Meliana, S.H., M.H, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Penerbit Nuansa Aulia, 2018, hal. 3. 
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1) Asas “le mort saisit le vif” disingkat dengan hak saisine 

Asas ini mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka 

seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli 

warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun. 

2) Asas Individual 

Asas individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah 

perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau 

bangsa (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata). 

3) Asas Bilateral 

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidah hanya mewarisi dari 

ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki 

mearisi balik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, 

baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 

856, dan Pasal 857 KUH Perdata). 

4) Asas Perderajatan 

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan 

si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka 

untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris 

(Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata). Dalam hal ini berlaku ungkapan 

“siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia 

dapat”. Namun demikian adalah kekecualian, karena terdapat 

kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul 

sebagai ahli waris. 

5) Asas Kematian 

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH 

Perdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 

476 jo Pasal 470 KUH Perdata). 

 

c. Tentang Ahli Waris 

1) Syarat Ahli Waris 

Berdasarkan Pasal 830 dan Pasal 874 KUH Perdata syarat untuk 

mewarisi adalah dengan adanya kematian, dengan adanya peristiwa 
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kematian akan akan timbul peralihan harta peninggalan, ada ahli waris yang 

ditinggalkan (Pasal 836), ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal 1100) 

semua ini adalah syarat umum. Sedangkan untuk syarat mutlak harus ada 

yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir yang 

diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata bahwa pewaris belum 

meninggal dunia. 

Apabila telah terpenuhi syarat tersebut, para ahli waris kemudian 

dapat diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk bagaimana selanjutnya 

dalam menentukan harta warisan.  

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada 

ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. 

Oleh karena itu, pewarisan akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) persyaratan, 

yaitu:15 

a. Ada seseorang yang meninggal dunia. 

b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan 

memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. 

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 

 

2) Golongan Ahli Waris 

Dalam KUH Perdata dikenal ada 4 (empat) golongan waris yaitu, 

golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat. 

Apabila semua golongan ada, maka hanya golongan pertama yang 

mewarisi, apabila golongan pertama ini tidak ada maka ahli waris golongan 

kedua. Apabila golongan kedua tidak ada maka cara ahli waris golongan 

ketiga, begitu seterusnya. 16 

1. Golongan I 

Pewarisan golongan pertama diatur dalam Pasal 852 jo, 852a KUH 

Perdata disebutkan bahwa ahli waris golongan pertama yaitu suami istri 

yang hidup terlama, anak-anak kandung yang sah dari perkawinan pertama, 

kedua dan seterusnya, termasuk juga anak-anak luar kawin yang telah diakui 

 
15 Eman Supratman, Hukum Waris Indonesia dalam Persefektif Islam, Adat, dan BW, Revika 

Aditama, Bandung, 2011, hal. 25 
16 Ibid, hal. 30. 
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oleh pewaris mendapatkan warisan dari pewaris. Untuk anak luar kawin 

diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata. 

Pasal 852 KUH Perdata menentukan: 

1) Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-

lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, 

nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis 

lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan 

dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. 

2) Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal 

mereka bertalian dalam derajat kesatu dan masing-masing 

mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi 

pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka 

bertindak sebagai pengganti. 

 

2. Golongan II 

Golongan kedua diatur dalam Pasal 854-857 KUH Perdata, bahwa ahli 

waris golongan kedua terdiri dari orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara, 

baik itu saudara kandung maupun saudara tiri (asalkan memiliki hubungan 

darah dengan pewaris) dari pihak ibu maupun ayah, serta keturunan saudara-

saudaranya apabila saudara mendahului meninggal daripada pewaris. 

Dari Pasal 854 KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jika hanya satu saudara, bapak atau ibu masing-masing mendaptkan 

1/3 bagian, sisanya untuk saudara. 

b. Jika ada dua saudara atau lebih, bapak dan ibu masing-masing 

mendapatkan ¼ bagian, sisanya untuk saudara. Sisa untuk saudara 

menunjukkan bahwa Sebagian saudara akan bisa diperhitungkan jika 

bagian bapak dan ibu diambil terlebih dahulu. Dengan kata lain 

bagian saudara adalah harta warisan tersebut dikurangi bagian bapak 

dan ibu.  
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3. Golongan III 

Pewarisan golongan ketiga diatur dalam Pasal 853 KUH Perdata, 

disebutkan bahwa ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga dalam garis 

lurus keatas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan/atau nenek, orangtua 

kakek dan nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu. 

Dari Pasal 850 KUH Perdata bahwa baik keluarga sedarah dalam garis 

lurus keatas atau keluarga dalam garis menyimpang baik dari garis (pancer) 

bapak maupun pencer ibu akan menjadi ahli waris. Pencer bapak maupun 

pencer ibu akan mendapatkan bagian yang sama, untuk itu maka harta 

warisan akan dibagi menjadi dua bagian yang sama, yakni satu bagian untuk 

penceran ayah dan satu bagian yang lain untuk pencer ibu. 

Berdasarkan Pasal 850 ayat (2) KUH Perdata, maka bagian dari pencer 

ayah tidak boleh beralih ke keluarga pencer ibu atau sebaliknya kecuali dari 

salah satu pencer tersebut tidak ada lagi ahli waris baik dalam garis lurus 

keatas maupun dalam garis menyimpang. 

Dari Pasal 854 KUH Perdata bahwa jika ahli waris golongan I dan ahli 

waris golongan II tidak ada maka golongan III yang akan maju menjadi ahli 

waris, yaitu keluarga sedara dalam garis lurus keatas dari pencer ayah dan 

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas pencer ibu. 

Harta warisan yang ada akan dibagi menjadi dua bagian sama besar 

setengah bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus keatas pencer 

ayah dan setengah bagian yang lain untuk keluarga sedarah dalam garis 

lurus keatas pencer ibu. Keluarga dalam derajat yang paling dekat dengan 

pewaris dalam tiap-tiap pencer akan menjadi ahli waris dengan 

mengesampingkan keluarga dalam garis lurus keatas lainnya yang ada. 

Maksudnya jika masih ada kakek atau nenek dalam tiap pencer, maka kakek 

atau nenek tersebut akan menjadi ahli waris dengan mengesampingkan 

nenek atau kakek buyut yang masih ada, karena kakek atau nenek tersebut 

mempunyai derajad lebih dekat dengan pewaris ketimbang nenek atau 

kakek buyut dengan pewaris. Harta warisan dalam tiap-tiap pencer akan 
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dibagi kepala demi kepala (sama besar/sama rata) diantara waris yang ada 

dalam pencer tersebut.17 

 

4. Golongan IV 

Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa ahli waris golongan 

keempat yaitu keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Ahli waris 

golongan keempat adalah keluarga dalam derajat ketiga hingga derajat 

keenam.  

Berdasarkan Pasal 858 ayat (3), dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada 

saudara dan keluarga dalam garis lurus keatas, maka harta warisan akan 

jatuh kepada keluarga dalam garis kesamping dari garis ayah dan ibu. 

Berkaitan dengan hal itu, maka harta warisan akan dikloving, setengah 

untuk garis ayah dan setengah yang lain untuk garis ibu. Pembagian warisan 

untuk masing-masih ahli waris dalam pencer yang sama akan dibagi kepala 

demi kepala jika mereka dalam derajat yang sama, sebagaimana diatur 

dalam dalam Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata. 

 

3) Hak-Hak Ahli Waris 

Seorang ahli waris mempunyai beberapa hak dalam pewarisan, 

yaitu:18 

1. Hak Saisine. 

Kata “saisine” berasal dari Bahasa Perancis “let mort saisit de vif”, 

artinya si orang meninggal memberikan haknya kepada orang yang masih 

hidup. Hak saisine ini terdapat dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang 

menyatakan:  

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik 

atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal. 

Dari Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata ini, bahwa peralihan harta 

kekayaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara 

otomatis. Untuk meperoleh harta kekayaan yang meninggal (pewaris), ahli 

 
17 Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum, Opcit, hal 61. 
18 Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1997, hal 8 
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waris tidak perlu melakukan perbuatan hukum yang lain yang bertujuan 

untuk memindahkan hak atas kekayaan pewaris. 

Jadi hak saisine adalah hak dari seorang ahli waris tanpa berbuat 

apapun, otomatis demi hukum dapat menggantikan kedudukan si pewaris 

atas harta kekayaannya. Termasuk segala hak dan kewajiban pewaris 

otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, walaupun ahli waris tidak 

mengetahui adanya pewarisan. 

 

2. Hak Heriditatis Petito. 

Berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa hak ini 

adalah: 

a) Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna 

memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik 

keatas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun 

menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun 

terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan 

penguasanya. 

b) Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia 

adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada 

beberapa waris lainnya.  

c) Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan 

kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga 

terkandung hak warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti 

rugi, menurut peraturan dalam bab ketiga KUH Perdata terhadap 

gugatan akan pengembalian barang milik. 

Berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, ahli waris dapat menuntut pihak 

yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan baik dengan atau tanpa 

hak atau bahkan terhadap mereka yang menguasai secara licik telah 

menghentikan penguasaannya. Hak ahli waris untuk menuntut 

pengembalian harta warisan ini dikenal dengan hak herediatis petition. 

Hak ini juga dimiliki oleh ahli waris pengganti, jika ahli waris telah 

meninggal dunia terlebih dulu. Hak hereditatis petition juga mempunyai 
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daluwarsa selama 30 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 835 KUH 

Perdata. 

 

3. Hak untuk menuntut pembagian warisan. 

Hak ini terdapat dalam Pasal 1066 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: 

Tiada seorang yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan 

menerima barang berlangsung harta peninggalan itu dalam keadaan tak 

terbagi. 

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa seorang ahli waris dapat 

menuntut setiap saat apabila adanya pembagian warisan, tidak ada 

kewajiban ahli waris untuk menerima warisan dalam keadaan tidak terbagi. 

Penuntutan ini dapat dilaksanakan setiap waktu, sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 1066 ayat (2) KUH Perdata.  

 

4. Hak untuk menolak warisan. 

Dasar hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 KUH 

Perdata yang berbunyi:  

Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. 

Dari Pasal diatas bahwa seorang ahli waris jika suatu saat menerima 

warisan dapat mengambil sikap menerima warisan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1044 KUH Perdata, dapat juga menolak warisan sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata. 

 

B. Tentang Anak 

a. Pengertian Anak 

Anak memiliki pengertian dari berbagai sudut pandang ilmu hukum 

seperti: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 34: Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa 

anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, 
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dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.19 Terhadap 

pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri,20 menjabarkan 

sebagai berikut. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang 

berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus 

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, 

jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas 

pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun 

sesudah ia dilahirkan. 

 

b. KUH Perdata 

Dalam KUH Perdata pengertian anak secara terperinci tidak 

ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini 

juga diidentikkan dengan seorang yang belum dewasa, dimana pengertian 

belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam 

Pasal 330 KUH Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata 

menyatakan: Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 

tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa 

seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus 

terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 

tahun. 

 

c. Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Anak 

yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

 
19 Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34. 
20 Irma Setyowati Soemitro, S.H, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Semarang: Bumi Aksara, 

1990, Edisi 1, Cetakan Ke-1, hal. 13. 

 

https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Irma%20Setyowati%20Soemitro&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author
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pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 

dicabut dari kekuasaanya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 

seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah Ketika mencapai umur 

18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka 

masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Sebagai cakap bertindak dalam 

melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi 

syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau 

dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan 

hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan 

membuat surat wasiat.21 

 

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal 

telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Undang-

Undang Pengadilan Anak, jadi konsep anak adalah mereka yang belum 

berusia 18 tahun atau belum mencapai usia dewasa dan belum pernah 

menikah. 

 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah 

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

 

f. Juriprudensi  

Menurut Jurispudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah mereka yang 

belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan.  

 
21 Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 

5.  
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Berdasarkan berbagai pengertian anak diatas, maka anak adalah 

seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada dibawah 

kekuasaan orang tuanya serta belum cakap untuk melakukan segala 

perbuatan hukum, seperti belum bisa untuk membuat suatu perjanjian, 

melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat. 

 

C. Jenis Anak 

Anak adalah hal yang sangat dinantikan oleh setiap pasangan yang telah 

melakukan perkawinan, karena anak dianggap sebagai penerus keturunan. Didalam 

Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata dan Komplikasi Hukum Islam 

mengenal beberapa jenis anak, yaitu: 

1) Anak Sah 

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna 

dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang 

lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, 

antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-

golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status 

terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk 

mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.22 

Berdasarkan Pasal 99 Komplikasi Hukum Islam, bahwa anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi 

menambahkan dengan hal yang kedua yaitu hasil pembuahan suami istri yang 

sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut23 

Kemudian menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang 

dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak 

 
22 D. Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakakaya, 

Jakarta, hal. 37. 

23 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam 

Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2011.Hal. 52. 
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tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan 

di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah 

namun dilahirkan di luar perkawinan.24 Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh 

suami sebagai bapaknya. 

Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan 

dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut 

dibenihkan di luar perkawinan maka anak tersebut sah juga.25 Anak sah 

menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata 

hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, 

karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.26 

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan 

definisi antara lain sebagai berikut: 

- Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan 

yang sah. 

- Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau 

dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya. 

Jadi kriteria anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata, sama yakni: 

- Anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah. 

- Anak yang dibenihkan sebelum dan dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah. 

- Anak yang dibenihkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan 

setelah perkawinan putus. 

 

 

 

 
24 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hal.181. 

25 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 145. 

26 D. Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hlm, 37 
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2) Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin diatur didalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta 

keluarga ibunya. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 menyatakan 

bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunai hubungan darah dengan 

ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus 

dibaca Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.27 

Anak luar kawin dalam arti luas, meliputi anak zina, anak sumbang, 

anak luar kawin lainnya. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau 

putusnya perkawinan, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu 

dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan sah, dan dilahirkan dalam 

jangka waktu 300 hari sesudah putusan perkawinan yang sah yang diatur 

dalam Pasal 255 KUH Perdata. 

Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, diartikan tidak termasuk 

anak zina dan anak sumbang. Menurut KUH Perdata, anak luar kawin 

dalam arti sempit ini mempunyai hubungan hukum dengan orang yang 

mengakui, yaitu dengan diakui anak luar kawin tersebut. Salah satu syarat 

anak luar kawin untuk mewarisi yaitu harus diakui dengan secara sah oleh 

orang tua yang membenihkannya. 

 
27 H. Chatib Rasyid, 2012, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Zina, 

Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII 2010, Semarang, fakultas Hukum Unisula, 

hal. 3. 
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Dalam hal mewarisi dalam KUH Perdata, hanya anak luar kawin yang 

telah diakui hanya mempunyai hubungan dengan yang mengakuinya yaitu 

bapak atau ibunya. Apabila disahkan anak luar kawin kedudukannya 

seperti anak sah, mempunyai hubungan dengan orang tuanya dan keluarga 

orangtuanya. Dalam pewarisan juga sama seperti anak sah. Besarnya 

bagian warisan anak luar kawin tidak sama dengan bagian ahli waris anak 

yang sah. Besarnya warisan anak luar kawin, akan dipengaruhi dengan 

siapa anak luar kawin mewarisi. Maksudnya adalah bahwa bagian anak 

luar kawin tergantung pada derajat hubungannya dengan ahli waris yang 

sah.28 

Pasal 863 KUH Perdata mengatur bagian anak luar kawin sebagai 

berikut: 

a. Anak Luar Kawin Mewarisi Bersama Golongan I 

Jika anak luar kawin yang diakui mewarisi bersama golongan I, 

maka bagian anak luar kawin adalah 1/3 bagian seandainya ia anak 

sah, yang telah diatur didalam Pasal 852 KUH Perdata. Termasuk 

golongan pertama adalah suami istri serta anak-anak atau 

keturunannya. 

Menurut ketentuan Pasal 852 KUH Perdata anak-anak dan 

keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak 

dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau 

termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing 

akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka 

mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung 

pancang demi pancang. 

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan 

perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari 

perkawinan pertama atau ke dua, semuanya sama saja. Pasal 852 A 

KUH Perdata menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup 

terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian 

seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan 

 
28 Christiana Tri Budhayati, Op. Cit, hal.104. 
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seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan 

pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama 

besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari 

perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak 

boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan.29 

 

b. Anak Luar Kawin Bersama Golongan II 

Jika anak luar kawin yang diakui mewarisi bersama golongan 

II, maka bagian anak luar kawin adalah 1/2 bagian berdasarkan Pasal 

863 KUH Perdata. Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini 

adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara atau keturunan 

saudara-saudaranya. 

Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam 

Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUH Perdata. Orang tua (ayah dan 

ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-

saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing 

tidak boleh kurang dari 1/4 bagian dari seluruh harta warisan. 

Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua 

dapat 1/2 bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal 

maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu. 

Kemudian apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang 

saudara maka masing-masing mendapat 1/3 bagian (Pasal 854 KUH 

Perdata) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang 

saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua 

mendapat 1/4 bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh 

saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu 

meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris 1/4 bagian 

kalau bersama dengan seorang saudara kandung 1/3 bagian kalau 

bersama 2 saudara sekandung dan 1/4 bagian kalau bersama 3 

saudara sekandung atau lebih. 

 
29 Anasitus Amanat, Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6. 
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c. Anak Luar Kawin Mewarisi Bersama Golongan III 

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah 

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak 

ayah maupun ibu diatur dalam Pasal 853 KUHPerdata. 

Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan 

I dan II tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata pembagian 

warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving), satu bagian untuk 

keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat (3) 

KUHPerdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis 

lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari 

kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama 

pula.30 

 

d. Anak Luar Kawin Mewarisi Bersama Golongan III Dan IV Dari Pancer 

Yang Berbeda 

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah 

keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUH 

Perdata menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan 

tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka 

setengah bagian dari dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga 

sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, 

kecuali Pasal 859 KUH Perdata menjadi bagin saudara dalam garis yang 

lain.31 

Disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibi dari pihak bapak 

maupun ibu kandung, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam 

dihitung dari si meninggal serta saudara kakak dan nenek beserta 

keturunan sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal. 

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus 

dibagi dua terlebih dulu (kloving). Oleh karenanya untuk golongan ini III 

dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat 

 
30 Effendi Purangin, Hukum Waris, Cetakan ke-10, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 199 
31 Ibid, hal. 199. 
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berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak 

sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka separo bagian inipun 

jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau 

sebaliknya. 

Anak luar kawin menurut KUH Perdata dapat diakui oleh bapaknya, 

sehingga dengan pengakuan tersebut menimbulkan hubungan perdata 

antara anak dan bapak yang sudah mengakuinya, maka dengan pengakuan 

ini menimbulkan hubungan perdata selain dengan keluarga si bapak, anak 

juga mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang mengakuinya 

yang diatur didalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan: 

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang luar kawin, 

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. 

 

3) Anak Alami 

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau 

dikenal dalam KUH Perdata dinamakan natuurlijk kind (anak alami). Jadi, 

Anak yang pada waktu lahir orang tuanya tidak kawin serta juga tidak dalam 

keadaan kawin dengan orang lain. Anak alami ini otomatis akan diakui dan 

disah kan karena Ketika anak dilahirkan orang tuanya tidak terikat dengan 

hubungan perkawinan dengan orang lain.32 

 

4) Anak zina 

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda 

antara hukum Islam dengan KUH Pedata. Menurut pandangan Islam semua 

persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, 

sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata yang dimaksud 

dengan perbuatan zina adalah Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah 

(overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. 

Sehingga menurut KUH Perdata seseorang anak baru dapat dikategorikan 

sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang 

 
32 Eka Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest di Tinjau 

dari Burgelijk Wetboek dan Hukum Islam, 2016, hal. 21. 
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dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu 

atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.33 

KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk 

mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua 

biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 867-869 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-

anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya 

memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Nafkah berdasarkan Pasal 868 

KUH Perdata diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut 

jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang. Bila 

bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah 

seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka 

anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak 

atau ibunya yang diatur dalam Pasal 869 KUH Perdata. 

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah 

setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah,34 baik salah satu atau 

keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak 

tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu 

dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan 

konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki 

hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam 

disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan 

ibu dan keluarga ibu. Hal juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.35 

 

 

 

 
33 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hlm 40 
34 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 112. 
35 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam 
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5) Anak Sumbang (incest) 

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan 

darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk 

melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan 

semenda, hubungan sepersusuan.36 

Berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dilarang 

antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam 

garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah 

maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam 

garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah. 

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam juga dilarang perkawinan antara ipar 

laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri 

yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas 

dasar ketidak hadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim 

kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain. Juga 

dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan 

perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau 

bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak lakilaki kemenakan yang 

sah atau tidak sah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang 

untuk melangsungkan perkawinan apabila:  

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau 

keatas. 

b.  Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu 

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah 

tiri. 
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d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau 

orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.37 

e. Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan 

konsep anak sumbang dalam pandangan hukum Islam dan KUH 

Perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah 

sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, 

dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang 

sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak 

keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas 

mendapatkan nafkah hidup seperlunya. 

 

D. Akibat Hukum Kedudukan Anak 

Sahnya suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan 

tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan anak diatur di dalam 

Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Dalam 

Undang-Undang ini membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan 

anak yang tidak sah. Keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam 

keluarga.  

Anak-anak yang sah itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum 

dengan orang tuanya dan keluarga orangtuanya. Orang tua mempunyai tanggung 

jawab dan kewajiban terhadap anak-anaknya dan demikian pula anak-anak 

mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.  

Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, 

maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada 

Undang-Undang Perkawinan saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang 

lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan.  

 

 

 
37 Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan. 
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a) Anak Sah 

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 

sah hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42. Keturunan yang 

sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.38 Anak sah mendapatkan 

status perlindungan hukum lebih jelas dibandingkan dengan status anak lainnya. 

Anak sah yang dimaksud dalam Pasal 99 Komplikasi Hukum Islam adalah 

anak yang dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil pembuahan suami 

istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 

Apabila dikaitkan dengan bunyi pasal 53 Komplikasi Hukum Islam (1) 

Seorang Wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) 

Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat Wanita hamil, tidak diperlukan 

ulang setelah anak yang dikandung lahir. Anak sah disini juga termasuk anak 

hasil kawin hamil yang situangkan dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 53.39 

Pasal 99 Komplikasi Hukum Islam, anak sah ini hendaknya termasuk pula anak-

anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim 

dan dilahirkan oleh istri yang menikah secara sah dengan suaminya.  

Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa 

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah, ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:40 

a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang 

dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin 

hamil. 

b) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak 

yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian 

putusnya perkawinan orang tuanya. 

 

 
38 J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. Hal. 5 
39 Dra. Rahmani Tiborita Yulianti, Anak Sah Menurut Komplikasi Hukum Islam (Kajian Pasal 53 

dan Pasal 99), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1993, hal. 46 
40 Dr. Rosdinar Sembiring, Hukum Keluraga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal.150 
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b) Anak Luar Kawin  

Ketentuan anak luar kawin diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diperbaiki dengan Undang-Undang 

Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi 

persoalan mengenai status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam 

KUH Perdata, karena penjabaran mengenai anak luar kawin lebih luas 

dibandingkan Undang-Undang Tentang Perkawinan. KUH Perdata 

berlandaskan pada hukum masyarakat Barat.  

Selain bagian anak luar kawin dalam pewarisan yang telah dijelaskan diatas, 

maka anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya juga berhak mendapatkan atau 

menuntut bagian mutlak atau legitieme portie yaitu ahli waris yang dapat 

menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut 

Pasal 961 KUH Perdata bagian mutlak atau legitieme dari bagian anak luar kawin 

1/2 bagian dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwariskan 

dalam pewarisan karena kematian. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara orangtua dengan 

anak terlihat secara jelas dalam “alimentatieplinch”, yaitu suatu kewajiban orang 

tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai anak memiliki 

kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan 

adakalanya anak dibiayai orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya 

untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut 

tergantung pada kondisi orang tua masing-masing anaknya. Sebaiknya, adakalanya 

si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai 

Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban 

kehidupan mereka.41 

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan 

tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, 

dan Pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban 

normatif tersebut bersifat hukum memaksa (dwingendrecht), artinya tidak boleh 

 
41 Ibid, hal. 106 
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kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian 

untuk hal tersebut. 

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua 

terhadap anak adalah: 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang 

Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orang 

tua terhadap anak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta hal lainnya 

melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi 

perceraian antara kedua orang tuanya maka pengurusan anak akan diputuskan oleh 

pengadilan. 

Hak dan kewajiban Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak: 

1) Pasal 4:  

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2) Pasal 5: 

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraannya. 

3) Pasal 6: 

 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

orang tua. 

4) Pasal 7 ayat (1):  

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh 

oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang 

tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan 
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terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh 

atau anak anagkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

5) Pasal 8: 

 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial. 

6) Pasal 9 ayat (1):  

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

bakat dan minat, selain hak anak sebagaimana pada Pasal 1 khusus bagi anak. 

7) Pasal 10:  

Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan 

kepatutan. 

8) Pasal 11:  

Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan 

kepatutan. 

9) Pasal 12:  

Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan 

kepatutan. 

10) Pasal 13 ayat (1):  

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun 

yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 

penelantaran kekejaman kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan dan 

perlakuan salah lainnya. Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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E. Norma-Norma Hukum Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi 

Anak Luar Kawin 

Anak-anak adalah subjek hukum. Bahkan jika mereka belum cukup umur, 

anak-anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil. Anak merupakan subjek hukum 

yang membutuhkan perlindungan karena anak tidak dapat melindungi dirinya 

sendiri. Anak selalu membutuhkan perlindungan orang lain atau pihak lain, 

termasuk orang tua, wali, masyarakat dan negara. Negara dibutuhkan peran 

sertanya dalam membuat regulasi untuk melindungi anak. Kebijakan perlindungan 

nasional akan menjadi proses penting dalam menentukan langkah selanjutnya. 

Tujuan    negara    untuk    melindungi    segenap    bangsa    Indonesia, tanpa 

membedakan orang dari segi suku, ras, dan agama.  Artinya, bahwa setiap warga 

negara   Indonesia diperlakukan   sama   di   hadapan   hukum   dan   pemerintahan. 

Perlindungan ini juga tidak membedakan apakah seseorang termasuk anak sah 

ataukah anak luar kawin. Dalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai asas “equality 

before the law”. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan bagi hak anak 

adalah sebagai berikut:42 

a) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyebutkan bahwa:  

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum membawa konsekuensi negara wajib 

mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. 

b) Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan: 

 
42 Bernadeta Resti Nurhayati, Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan   

Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

Volume 1 Issue 1, Mei 2019, P-ISSN: 2656-9744, hal. 62. 
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(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah. 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungandari kekerasaan dan diskriminasi. 

c) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan:  

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. 

d) Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan:  

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

e) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan:  

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin…. 

Perlindungan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak 

secara khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

anak pada umumnya, maupun hak anak luar kawin pada khususnya, tetapi 

merupakan bentuk perlindungan yang umum berlaku bagi setiap warga negara. 

Sebagai negara kesejahteraan, negara wajib mewujudkan perlindungan hukum bagi 

setiap orang, termasuk bagi anak-anak serta anak luar kawin yang rentan 

mengalami diskriminasi serta kekerasan. 

Ketentuan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, diatur lebih lanjut dalam berbagai 

Undang-Undang sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diperbaiki 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perkawinan). 

b) KUH Perdata. 

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan 

Kependudukan. 

g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

h) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi 

Hak-Hak Anak. 

Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan diatas bermaksud untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pada umumnya dan perlindungan 

hak anak luar kawin pada khususnya, namun ternyata tujuan tersebut tidaklah selalu 

selaras antar norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Perkawinan tentang anak luar kawin secara singkat, karena 

hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 43 yang menyatakan: 

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini, Peraturan Pemerintah 

sebagaimana termaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UUP belum   

diterbitkan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang   

lembaga-lembaga penolong yang memberikan perlindungan terhadap 

hak keperdataan anak luar kawin. Ketiadaan dasar hukum menyebabkan 

praktek pencatatan sipil menggunakan KUH Perdata sebagai pedoman.  

b. KUH Perdata mengatur secara lengkap tentang anak luar kawin, termasuk 

mengatur tentang lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak 

luar kawin. Kedua lembaga ini memberikan perlindungan terhadap anak 

luar kawin dengan membentuk hubungan hukum antara anak luar kawin 

dengan ibu dan/atau ayah biologisnya. 43 Dalam konsep KUH Perdata, anak 

luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun, bahkan 

ayah dan/atau ibunya masih harus melakukan pengakuan terhadap anak 

biologisnya agar timbul hubungan hukum dengannya. Bila ayah dan ibu 

 

43 Ibid, hal 63. 
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biologisnya menikah satu sama lain, maka anak luar kawin yang lahir 

sebelum perkawinan secara sah dapat diakui dan kemudian disahkan. 

Dengan pengesahan anak luar kawin, maka berlaku konsekuensi hukum, 

yakni anak luar kawin tersebut akan memiliki kedudukan. Kedua lembaga 

tersebut, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun 

dalam praktek dapat dilakukan oleh orang-orang Indonesia asli meskipun 

KUH Perdata sebetulnya tidaklah dimaksudkan berlaku bagi mereka.44 Hal 

ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam soal pengakuan 

anak dan pengesahan anak. 

c. Pengaturan tentang anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang ini pada 

dasarnya merupakan peraturan tentang tata cara pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan perseorangan tertentu, dan dimaksudkan 

sebagai data kependudukan Indonesia. Dalam Pasal Pasal 49 dan 50 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013, pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi 

perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak 

membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana 

paling lambat 30 hari sejak surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui 

oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Serta pengesahan anak wajib 

dilaporkan juga oleh orang tua kepada intansi pelaksana paling lambat 30 

hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan 

dan mendapatkan akta perkawinana. Sehingga dari sisi kependudukan 

adanya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang disebabkan dari 

pengakuan dan pengesahan dari orang tuanya yang kemudian adanya 

pencatatan terhadap anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 

dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas 

 
44 Ibid, hal 64. 
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diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta 

kelahiran. 

F. Lembaga Pengakuan Dan Pengesahan Anak 

Pengakuan anak diatur dalam Buku I KUH Perdata Pasal 280 sampai dengan 

Pasal 289. Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan pada saat pencataan akta 

kelahiran si anak, pada saat perkawinan dilangsungkan atau dapat dilakukan dengan 

tiap-tiap akta otentik. 

Dengan dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka muncul 

hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orang tuanya. Lalu si anak berhak 

mewarisi harta orang tuanya. Pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan kecuali 

terhadap anak yang ditumbuhkan dalam keadaan zinah atau sumbang.45 Pengesahan 

anak terjadi ketika bapak dan ibunya melakukan perkawinan dengan dicatatkan 

dalam akta perkawinan dan sebelum terjadinya perkawinan si anak harus diakui 

terlebih dahulu. 

Aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh 

orang tuanya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa anak wajib 

dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak 

yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum 

dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap anak luar kawin 

perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya 

dan disetujui ibu dari anak tersebut. 

Pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, tetapi anak yang dilakukan 

pengakuan atau pengesahan adalah sama-sama anak luar kawin. Tindakan 

pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pengesahan status 

seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan 

perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan 

 
45 Pasal 272 KUH Perdata. 
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anak terjadi dikarenakan kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami-

istri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika kedua orang tua si anak, pada 

akhirnya menjadi pasangan suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum 

anak mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, maka diperlukan 

tindakan yaitu hukum pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak lahir tidak dalam 

sebuah perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya 

tercantum nama ibunya. 

Apabila perkawinan telah dilakukan namun kedua orang tua si anak lalai tidak 

mengakuinya terlebih dahulu maka pengesahan anak dapat diberikan melalui surat 

pengesahan Presiden dengan mendengarkan nasehat dari Mahkamah Agung. Cara 

pengakuan ada dua macam, yaitu: 46 

a. Pengakuan Secara Sukarela 

Pengakuan secara sukarela adalah pengakuan yang dilakukan oleh ayah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui: 

1. Akta kelahiran anak luar kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 

ayat (1) KUH Perdata, yakni dengan cara bapak yang akan mengakui 

baik dengan cara menghadap sendiri maupun melalui kuasanya 

menyatakan kehendaknya untuk melakukan pengakuan anak luar 

kawinnya kepada pegawai Kantor Catatan Sipil. Pegawai Catatan Sipil 

akan mencatat pengakuan tersebut dalam akta kelahiran si anak. 

2. Dalam akta Perkawinan kedua orang tuanya (Pasal 281 ayat (2) KUH 

Perdata). Pada waktu perkawinan kedua orang tuanya, dinyatakan 

bahwa bapak mengakui anak luar kawinnya, maka Pegawai Pencatatan 

Perkawinan akan menuliskan dalam Akta Perkawinan bahwa adanya 

pengakuan terhadap anak luar kawin. 

3. Dengan akta otentik lainnya (Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata. 

Dimaksud dengan akta otentik lainnya adalah akta notaris. 

 
46 Christiana Tri Budhayati, Op. Cit, hal. 100. 
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4. Akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dibubuhkan dalam 

register kelahiran catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 

(2) KUH Perdata. 

Pengakuan itu baru sah kalau diberikan di hadapan seorang notaris atau 

Pegawai Catatan Sipil, padahal keduanya adalah Pejabat Umum yang diberikan 

kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu, maka dapat 

dikatakan bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta 

otentik. 

Lembaga pengakuan anak dengan adanya Undang-Undang Perkawinan 

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, secara normatif 

tidak diperlukan lagi mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ibu dan 

keluarga ibu. Demikian juga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanpa adanya pengakuan anak luar kawin oleh 

seorang bapak biologisnya, secara otomatis ada hubungan hukum antara bapak 

biologis dengan anak luar kawinnya, jika anak dapat dibuktikan adanya 

hubungan darah antara keduanya. 

 

b. Pengakuan Secara Terpaksa 

Pengakuan secara terpaksa dapat dilakukan dengan melalui gugatan 

Pengadilan oleh anak luar kawin agar ia diakui ayahnya diatur dalam Pasal 

287-289 KUH Perdata. 

Berdasarkan KUH Perdata, anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak 

yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria 

yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak 

termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang. 

Sedangkan pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan dengan 

perkawinan kedua orang tuanya. Melalui pengesahan anak, kedudukan anak 

luar kawin akan menjadi anak sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengesahan anak merupakan suatu lembaga yang disediakan oleh hukum untuk 

memberikan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah.  
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Anak bisa disahkan adalah anak yang telah diakui terlebih dahulu. 

Pengesahan anak juga dapat dilakukan dengan melalui surat pengesahan dari 

Menteri Kejaksaan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila pada saat perkawinan 

kedua orang tuanya lalai tidak melakukan pengesahan anak dari Menteri 

Kehakiman. Pengesahan ini juga dapat dilakukan, jika perkawinan yang 

sudah direncanakan tidak dapat dilangsungkan karena ibu atau bapaknya 

meninggal dunia. 

Pasal 272 KUH Perdata juga mengatur mengenai anak luar kawin. Pasal 

272 menyatakan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang 

dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang 

berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu tersebut dan tidak 

termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang, atau dapat 

diartikan dengan seorang laki-laki yang diantara mereka tidak terdapat 

larangan untuk menikah. Dalam Pasal 272 KUH Perdata, anak luar kawin 

yang tidak mendapat pengakuan dari ayah atau ibunya tidak memiliki 

kedudukan sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan dalam pengaturan KUH 

Perdata anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan memiliki hubungan 

hukum dengan ayah dan ibunya, sehingga anak luar kawin ini tidak memiliki 

hak dalam mewarisi. 

 

G. Pewarisan Anak Luar Kawin 

a. Pengertian Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang 

tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 

menyetubuhinya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria 

dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan 

mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan 

agama yang dipeluknya.47 

 
47Abdul manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. cet II, Jakarta: Kencana, 

hal. 9 
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Anak luar kawin dalam Undang-undang sendiri tidak secara spesifik 

menyebutkan arti ataupun makna anak luar kawin. Pasal 43 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pengertian anak luar kawin dalam setiap perspektif hukum memberikan 

pengertiannya masing-masing meski maksud dan tujuan dari pengertian 

tersebut adalah sama. Hanya saja dalam hukum Islam anak zina cenderung 

lebih dipakai karena lebih merujuk kepada perbuatan yang dilakukan adalah 

berzina. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata istilah anak 

luar kawin lebih cenderung dipakai. 

 

b. Pewarisan Anak Luar Kawin 

1. Syarat Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris 

Dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai anak luar kawin dilihat dari 

hubungan antara anak dengan ayah dan ibunya. Anak luar kawin supaya bisa 

memiliki hubungan hukum harus diakui oleh orang tuanya secara sah, maka 

KUH Perdata membagi pengaturan anak luar kawin menjadi dua, yaitu anak 

luar kawin yang diakui dan anak luar kawin tidak diakui. 

Pasal 862 KUH Perdata yang berbunyi: Bila yang meninggal dunia 

meninggalkan anak-anak diluar kawin yang telah diakui secara sah menurut 

undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang 

ditentukan dalam pasal-pasal berikut. 

Apabila anak luar kawin yang diakui, anak luar kawin ini benar-benar 

menjadi ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak hareditatis petition, 

dan hak untuk menuntut pembagian warisan. Pasal 862 hanya mengatur 

anak luar kawin yang diakui secara sah untuk dapat memiliki kedudukan 

dan hak dalam mewarisi, sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui tidak 

akan memiliki hak dan kedudukan untuk mewarisi. 
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Secara a contrario Pasal 862 KUH Perdata ini terdapat diskriminasi 

bagi anak luar kawin dalam mewarisi, dalam Pasal 862 KUH Perdata ini 

anak luar kawin harus diakui secara sah agar mewarisi, Pasal 862 KUH 

Perdata ini juga bertentangan dengan hak anak yang sudah dijamin oleh 

negara dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. 

Kemudian Pasal 862 ini disempurnakan dengan adanya Undang-

Undang Perkawinan, yang mengatur anak luar kawin memiliki hubungan 

dengan ibunya perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam 

ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka 

pengakuan yang terjadi bukan pengakuan dari ibunya, melainkan dengan 

ayahnya, karena hubungan ibu dengan anaknya sudah melekat terhadap 

anak sejak lahir.48 Hal ini berakibat pada anak luar kawin yang tidak 

mendapat pengakuan dari ayahnya, sehingga anak luar kawin tidak dapat 

mewarisi. Dengan demikian, maka pengaturan anak luar kawin masih 

terdapat diskriminasi dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin tersebut dari ayah 

biologisnya. 

Pada pertengahan Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah 

menjatuhkan putusan tentang kedudukan anak luar kawin, yakni Putusan 

Nomor 46/PUU/VIII/2010 terkait pengujian materiil (judicial review) 

Undang-Undang Perkawinan tentang materi Pasal 43 ayat (1) yang 

berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.49 Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan bertentangan secara bersyarat dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila 

 
48 Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, hal. 129. 
49 M. Anshary, 2014, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 68. 
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anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga 

ibu, sehingga seharusnya anak luar kawin akan memiliki hubungan dengan 

ayah biologis dan keluarganya jika dapat dibuktikan dengan teknologi dan 

ilmu pengetahuan. 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disempurnakan dengan 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan 

penafsiran dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang 

berbunyi: hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada 

padanya, termasuk hak anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan50. Oleh karena itu Pasal 272 KUH 

Perdata tidak berlaku lagi. Dengan demikian, seorang anak luar kawin sudah 

secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu 

tanpa adanya pengakuan, sehingga anak luar kawin memiliki kedudukan 

sebagai ahli waris dari ibu atau keluarga ibunya dan anak luar kawin yang 

tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya apabila dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain menurut 

hukum ayah tersebut adalah ayah biologisnya, maka anak tersebut 

mempunyai hubungan hukum dan hubungan perdata terhadap ayah dan 

keluarga ayahnya, sehingga sebagai akibatnya timbulah hak waris terhadap 

anak luar kawin tersebut. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan 

pertimbangan yang berbunyi: “Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus 

mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang 

dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak 

tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang 

dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan 

perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat, sehingga 

hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

 
50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
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terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada 

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan”.51   

 

2. Bagian Anak Luar Kawin 

Anak luar kawin yang diakui mewarisi dengan semua golongan waris ahli 

waris. Bagian besar yang diterima tergantung dengan golongan mana anak 

luarkawin tersebut mewarisi, atau tergantung dari derajat hubungan 

kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.52 

1) Anak Luar Kawin Yang Diakui Mewarisi Bersama Golongan I  

Diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata: 

Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunanan yang sah dan 

atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, 

dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah 

anak sah. 

 

2) Anak Luar Kawin Mewarisi Bersama Ahli Waris Golongan II 

Pasal 863 Perdata menentukan: Jika Pewaris tidak meninggalkan 

keturunan, suami istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam 

garis ke atas araupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan 

saudara, maka mereka menerima 1/2 dari warisan. 

Dengan demikian berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata, maka anak luar 

kawin mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan 

III maka mereka mendapatkan 1/2 warisan. Kata “mereka” mewarisi 1/2 

dari warisan, menunjukan bahwa anak luar kawin bersama-sama kalau lebih 

dari suatu orang mewarisi 1/2 warisan dari sisanya diwarisi oleh ahli waris 

lainnya. 

 

 
51 D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hal., 252. 
52 Kelompok belajar “Es”. Hukum waris Bagian 1, Saduran dari Huwelijiksn Goederen en Erfrecht. 

J.G. Klasen dan J.E. Eggens. Literatur wajib pada Jurusan Notariat Fakutas Hukum Universitas 

Indonesia, 1979, hal. 59. 
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3) Anak luar kawin mewarisi bersama golongan III 

Berdasarkan Pasal 853 KUH Perdata, apabila yang meninggal dunia 

tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri maupun pula 

saudara-saudara maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, 

warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk 

sekian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus keatas, mendapat satu 

bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu. Untuk warisan 

yeng terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapatkan setengah 

dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala warisan 

lainnya. Serta untuk semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam 

derajat yang sama mendapatkan bagian mereka kepala demi kepala. 

 

4) Anak Luar Kawin Mewarisi Bersama Dengan Ahli Waris Golongan IV 

Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa, jika hanya ada 

sanak saudara dalam derajat lebih jauh 3/4. Anak luar kawin dengan 

golongan waris ini akan mendapatkan 3/4 bagian. 

Pasal 863 ayat (1) ini juga memungkinkan adanya anak luar kawin yang 

mewarisi bersama-sama dengan anggota keluarga yang berhubungan darah 

dalam perderajatan yang berlainan. 

Kemungkinan ini terjadi yaitu dengan di kloving, dimana masing-masing 

bagian dalam kloving diperlakukan seakan-akan suatu warisan yang berdiri 

sendiri. Dalam hal demikian menurut Pasal 863 ayat (2) KUH Perdata 

dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan perderajatannya 

dengan Pewarisan. 

Apabila anak luar kawin mewarisi dengan golongan III dan golongan IV, 

maka besar bagian anak luar kawin adalah 1/2 bagian, karena keluarga yang 

paling dekat perderajatannya ialah golongan III, sehingga anak luar kawin 

mendapat 1/2 bagian. 
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5) Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Satu-Satunya 

Ada kemungkinan bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain 

anak luar kawin. Pasal 865 KUH Perdata secara garis besar menentukan 

bahwa anak luar kawin mewarisi sseluruh harta warisan.  

Pengaturan pewarisan anak luar kawin menurut hukum perdata barat, 

diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUH Perdata. Berkaitan 

dengan bagian warisan anak luar kawin diatur sebagai berikut: 

a. Jika yang meninggal dunia meninggalkan keturunan yanag sah, bagian 

anak luar kawin adalah 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka 

terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH 

Perdata). 

b. Jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan yang sah, 

bagian anak luar kawin adalah 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya 

terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang 

diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata). 

c. Sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH 

Perdata). 

d. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka 

mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata, jika 

anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-

anaknya yang sah (Pasal 866 KUH Perdata). 

Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUH Perdata menyatakan, jika yang 

meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, 

maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya 

mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH 

Perdata), jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami 

atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, 

bapak, nenek, dan seterusnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau 

keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. 

Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-

anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata). Bagian anak 
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luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi 

antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata). Jika yang meninggal 

tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh 

warisan (Pasal 865 KUH Perdata, jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, 

maka ia dapat digantikan anak-anaknya yang sah (Pasal 866 KUH Perdata). 

Pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin 

yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau 

ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.53 

 

H. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris 

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya 

menikah atau anak yang dilahirkan dari salah satu orang tuanya dengan orang lain 

sebelum mereka menikah. Menurut hukum keluarga, kelahiran seorang anak akan 

menjadi awal dari timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya. 

Sedangkan dalam hal perwalian, akan timbul hak dan kewajiban pada saat orang 

tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.54 

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, walaupun anak luar 

kawin boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah 

dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar kawin yang hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali 

terhadap anak luar kawin yang diakui berdasarkan Pasal 862-866 KUH Perdata. 

Kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan saat sebelum dan sesudah 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini ayah biologisnya tidak 

mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pemeliharaan maupun 

Pendidikan terhadap anak luar kawin. Setelah adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi, ayah biologisnya mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan 

 
53 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Grees Thelma Mozes, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, 

SH, MH, Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, Lex 

Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017, hal. 121 
54 Ismawati Septiningsih, SH, MH., Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Fakultas Hukum - Universitas Surakarta, hal. 2. 
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nafkah, pemeliharaan maupun Pendidikan terhadap anak luar kawin apabila 

terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah. Kemudian, didalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mengklasifikasikan anak 

luar kawin yang artinya anak zina dan anak sumbang di dalam putusan. 

Hubungan perdata antara anak luar kawin dan kedua orang tuanya adalah 

hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam 

Pasal 45-47 Undang-Undang Perkawinan, termasuk mengenai timbulnya hak waris 

apabila orang tuanya meninggal.  

Hak mewarisi anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU/VIII/2010 tidak mengatur mengenai hak untuk mewarisi, namun hanya 

membahas tentang hubungan keperdataan saja. Jadi, di dalam putusan tersebut tidak 

menjelaskan besaran warisan yang dapat diperoleh anak luar kawin. 

Dalam KUH Perdata (bagian ketiga dari Bab Kedua Belas) mengatur 

bagaimana cara mewarisi harta warisan, dimana dikenal juga anak luar kawin yang 

diakui sah dan cara mewarisi harta peninggalan seorang anak luar kawin. Pasal 862 

KUH Perdata mengatur khusus mengenai bagian anak luar kawin yang menurut 

Pasal 281 mempunyai hubungan perdata dengan pewaris. Anak luar kawin apabila 

tidak diakui sah oleh ayahnya, maka tidak dapat menuntut haknya atas harta 

peninggalan. Apabila ada pengakuan, berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata lahirlah 

hubungan perdata antara si anak dengan ayah.55 Dalam pewarisan anak luar kawin 

ada dua jenis pewarisan yaitu hak waris aktif dan hak waris pasif. 

Hak waris aktif anak luar kawin diatur didalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 

866 KUH Perdata, Pasal 872 dan Pasal 873 ayat (1) KUH Perdata, ahli waris anak 

luar kawin timbul jika Pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. 

Berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata jika anak luar kawin mewarisi bersama-sama 

dengan keturunan yang dari si pewaris atau dengan suami/istri, maka anak-anak 

luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian, yang sedianya mereka akan 

mendapatkan bagian andaikata mereka anak-anak sah. Dan juga apabila anak luar 

kawin mewarisi bersama-sama saudara-saudara dan/atau orang tua dari si pewaris 

 
55 R.H. Soerajo Wongsowidjojo, Hukum Waris Perdata Barat (BW), Bahan Kuliah Program 

Pendidikan Keahlian Notariat, Universitas Indonesia, jilid I, Jakarta, hal. 28. 
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(golongan dua), maka bagian anak luar kawin yang diakui sah adalah sebesar 1/2 

bagian dari harta peninggalan. 

Jika anak luar kawin mewarisi bersama ahli waris golongan pertama, maka 

bagian adalah 1/3 dari bagian seandainya dia anak sah, jika bersama ahli waris 

golongan kedua dan ketiga bagiannya adalah 1/2 dari harta warisan, jika bersama 

ahli waris golongan keempat bagiannya adalah 3/4 dari harta warisan. Jika tidak 

ada ahli waris lain maka bagian anak luar kawin adalah seluruh harta warisan. 

Untuk bagian anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata disebutkan 

bahwa mereka mewarisi secara kolektif, dalam arti berapapun jumlah anak luar 

kawin tetap dihitung tunggal. 

Sedangkan hak waris pasif, artinya warisan seorang anak luar kawin yang 

diakui dalam hak anak luar kawin menjadi Pewaris, diatur dalam Pasal 870, 871, 

dan Pasal 873 ayat (2) dan (3) KUH Perdata. Menurut Pasal 866 KUH perdata, jika 

seorang anak luar kawin meninggal dunia, maka sekalian anak dan keturunannya 

yang berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 

863 dan Pasal 865 KUH perdata.  

Selain dari anak-anak yang sah dan suami atau istri anak-anak luar kawin yang 

diakui sah juga berhak mendapatkan warisan. Bapak dari ibu yang mengakui secara 

sah seorang anak luar kawin sebagai ahli waris, apabila anak luar kawin ini tidak 

meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami atau istri berdasarkan Pasal 870 

KUH Perdata. Oleh karena itu, yang menjadi ahli waris hanya bapak atau ibu, atau 

yang mengakui secara sah, maka masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. 

Pengakuan harus dilakukan sebelum anak meninggal, kalau pengakuan 

dilakukan setelah anak itu meninggal, maka hal itu tidak memberikan kepada ayah 

atau ibu yang mengakui itu hak atas warisanya.56 

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris diatur 

didalam Pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak 

mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit. Mengingat doktrin 

mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak anak luar 

 
56 Ibid, hal. 32. 
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kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan 

oleh pembuat Undang-Undang dalam Pasal 272 jo 283 KUH Perdata tentang anak 

zina dan anak sumbang. Anak luar kawin yang berhak mewarisi adalah apa yang 

telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUH Perdata. 57 

Dalam KUH Perdata anak luar kawin dapat memperoleh harta warisan, 

apabila anak luar kawin bukan dari hasil hubungan sedarah atau sumbang yang 

mana ketentuannya terdapat didalam Pasal 867 KUH Perdata. Selain itu anak luar 

kawin harus diakui agar memperoleh warisan, pengakuan ini bisa dilakukan 

menggunakan penetapan pengadilan yang didaftarkan di kantor catatan sipil yang 

diberi keterangan dibagian belakang akta kelahiran anak luar kawin, supaya anak 

luar kawin hak dan keabsahan dalam memperoleh harta warisan. 

Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai 

hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewarisi. Hubungan anak luar 

kawin dengan ayah dan ibunya akan timbul sesudah adanya pengakuan dari ayah 

dan ibunya.  Hubungan hukum ini juga bersifat terbatas, dalam arti hubungan 

hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui ayah ibu yang 

mengakuinya dimana hal ini diatur didalam Pasal 872 KUH Perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum, Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam 

Perkawinan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 122 


