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BAB III 

KEBERLAKUAN KETENTUAN PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN 

DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

 

A. Akibat Hukum Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Hubungan Anak Dan Orang Tua 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah 

melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai status hukum anak di 

luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

tersebut adalah: 

a) Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata 

karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga 

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

laki-laki tersebut sebagai bapak. 

b) Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang 

tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, 

karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan. 

Sedangkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan adalah: 

a) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pengakuan 

terhadap anak luar kawin. Dengan adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, ibu tidak perlu lagi melakukan pengakuan anak untuk 

menciptakan hubungan keluarga antara anak dengan ibunya. Secara 

otomatis karena norma yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, anak luar kawin akan mempunyai hubungan dengan ibu dan 

keluarga ibu. Dapat dikatakan bahwa Pasal 43 ayat (1), merupakan norma 

pengakuan anak luar kawin oleh ibu dan keluarga ibu. 
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b) Pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya 

melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti 

lain yang telah diatur oleh Undang-Undang. 

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang 

mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before of law) 

sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-

hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 

Putusan Mahkamah Konstitus ini menimbulkan akibat hukum. Putusan 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata 

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 

darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan 

di luar 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".  

Pasal 280 KUH Perdata merumuskan dengan adanya pengakuan maka 

timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak atau ibunya. 

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin yang tidak diakui 

dapat dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang 

anak luar kawin dapat memiliki hubungan yuridis dengan ayah biologisnya dengan 
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dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum.  

Suatu pengesahan harus didahului dengan pengakuan. Begitu pula dengan surat 

pengesahan anak luar kawin, harus didahului dengan pengakuan dari kedua 

orangtuanya. Dengan surat pengesahan anak luar kawin adalah alat hukum untuk 

memberikan kepada anak luar kawin kedudukan. Akibat pengakuan anak luar 

kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang 

mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin 

statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui. 

Pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil 

dan harus dicatat dalam akta kelahiran si anak yang diatur dalam Pasal 281 ayat (2) 

KUH Perdata, mengingat Pasal 66 Undang-undang Perkawinan masih memberi 

peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam KUH Perdata masih berlaku. 

Dengan demikian Undang-undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga 

pengakuan anak luar kawin, maka lembaga yang ada dalam KUH Perdata tidak 

dicabut dan dapat diberlakukan. 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah direvisi berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu 

dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Dari rumusan Pasal 43 

Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa hubungan keperdataan 

antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum, namun 

hubungan keperdataan dengan pihak ayah tidak terjadi dengan sendirinya.1 Pihak-

pihak yang berkepentingan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki 

yang dianggapnya sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya. Dengan 

adanya satu tindakan aktif dari para pihak baik pihak ayah atau ibu untuk 

membuktikan hubungan hukum anak luar kawin, maka akibat hukum dari 

pembuktian ini menciptakan hubungan hukum antara orang tua dan anak.  

 
1 Fahmi Saus, Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015, hal. 99 
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Tujuan dengan adanya pembuktian ini untuk memberikan kekuatan hukum 

karena pembuktian ini dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian 

hukum karena sampel yang diperoleh dari tes DNA ini tidak akan berubah 

sepanjang hidup seseorang, sehingga menimbulkan konsekuensi adalah laki-laki 

yang terbukti sebagai ayah biologisnya dan anak luar kawin tersebut harus mengaku 

dengan membuat akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak untuk 

memberikan ikatan dan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan tuntutan hak 

dan kewajiban dalam hubungan hukum. 

Meskipun pada wujudnya nanti hasil tes DNA merupakan bukti tertulis yang 

diwujudkan dari keterangan ahli, namun eksekusi terhadap pelaksanaan tes DNA 

bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya bukan pada hasil tesnya, namun pada 

proses pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki-laki yang diduga adalah bapak 

biologis untuk melaksanakan tes DNA, mengingat bahwa eksekusi terhadap badan 

dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada, sehingga walaupun 

ada putusan pengadilan yang mengharuskan laki-laki yang diduga bapak biologis 

dari anak luar kawin untuk melaksanakan tes DNA, tetapi tidak ada peraturan yang 

memaksanya, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut 

bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti. 

Dengan memiliki bukti otentik akta perkawinan sehingga perlindungan dan 

pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan 

dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti 

otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 Undang-Undang perkawinan 

yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta 

otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang 

berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila 

dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti. 

Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hubungan anak 

dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan 

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan 
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darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, 

terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan 

harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan 

adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. 

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah.  Dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diberikan oleh 

negara. Akta ahir apabila tidak mencantumkan nama ayah, maka akan berimplikasi 

tidak mendapatkan warisan, hal ini tentunya akan merugikan hak anak. Apabila 

ingin mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan 

pengadilan sebagai pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Pemohon yaitu orang 

tua dari anak luar kawin dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal 

pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan 

anak atau tes DNA. Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke 

Pengadilan Agama, sementara yang non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Selanjutnya diterbitkan akta kelahiran yang di dalamnya bisa dicantumkan nama 

ayahnya. Dengan kata lain, penetapan pengadilan ini dijadikan dasar penerbitan 

akta kelahiran.  

Apabila telah disahkan dengan penetapan pengadilan yang menerangkan 

bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah yang dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yakni tes DNA, maka langkah selanjutnya adalah 

penerbitan akta kelahiran yang berguna untuk perlindungan hukum untuk anak luar 

kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. 

Akibat hukum adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam hubungan anak dan orang tua apabila ada pembuktian bahwa anak 

luar kawin memiliki hubungan darah dengan ayahnya maka anak luar kawin 

mendapatkan perlindungan hukum dan akan berkedudukan sebagai ahli waris. 

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi tidak perlu adanya pengakuan seperti yang dituntut dalam KUH Perdata, 

cukup dengan pembuktian adanya hubungan darah maka anak luar kawin memiliki 

hubungan hukum dengan orang yang mengakuinya, khususnya untuk ayah 

biologisnya. 
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B. Berlakunya Ketentuan Pewarisan Anak Luar Kawin Setelah Adanya 

Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 

Undang-Undang pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan 

manusia. Agar terwujudnya fungsi tersebut, undang-undang harus dilaksanakan dan 

ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya, setiap orang harus mengetahui adanya 

suatu undang-undang. Dengan demikian undang-undang itu harus jelas. Karena 

kejelasan undang-undang itu sangat penting. Dari setiap pasal yang kalimatnya 

masih abstrak, maka diperlukan suatu intrepretasi terhadap pasal-pasal di dalam 

suatu undang-undang. Dengan demikian intrepretasi terhadap undang-undang 

menjadi jalan keluar untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam 

suatu undang-undang. 

Dengan merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo, beranjak dari tujuan 

mempelajari teori hukum, dapat memahami manfaat mempelajari teori hukum.2 

Tujuan mempelajari teori hukum yaitu pertama, pendalaman metodologis pada 

dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui 

kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang 

meliputi pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan 

pemerintahan. Kedua, melalui penguasaan pada teori hukum, dapat menguasai 

kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai the power of 

solving of legal) mencakup kemampuan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan 

masalah hukum (legal issues) dan memecahkan dan akhirnya memuat putusan 

(decision making). 

Upaya untuk memahami maksud dan isi suatu Pasal undang-undang 

menggunakan instrument yang disebut penafsiran hukum, dan penafsiran hukum 

 
2 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, 

hal. 9. 
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ini merupakan kewajiban dari hakim.3 Metode penafsiran hukum menurut Sudikno 

Mertokusumo ada 6 (enam), yaitu gramatikal, teleologis atau sosiologis, sistematis 

atau logis, historis, dan perbandingan hukum dan futuristis. Dalam analisis ini 

difokuskan pada penafsiran teleologis atau sosiologis dan penafsiran sistematis atau 

logis. 

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini 

undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan 

interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang 

atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan 

kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu 

diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan 

perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. 

Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata 

lain peraturan yang lama dibuat aktual.4 

Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri sama 

sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang 

merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan 

undang-undang sebagian bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan 

dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain disebut dengan 

interpretasi sistematis atau logis.5 

Secara teleologis dan sistematis ketentuan pewarisan setelah adanya Undang-

Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010, ketentuan pewarisan dalam KUH Perdata dalam pasal 862, Pasal 863 

dan pasal-pasal yang mengatur pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam 

KUH Perdata yang mengatur pewarisan anak luar kawin tetap diberlakukan.  

 
3 Oka A.A. Mahendra, “Harmonisasi dan Sinkronsasi RUU dalam Rangka Pemantapan dan 

Pembulatan Konsepsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 2, No. 3, September 2005, hlm. 124. 
4 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 
15-16. 
5 Ibid, hal. 16-17 
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Menurut KUH Perdata anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan 

siapapun kecuali dengan yang mengakuinya, oleh karena itu KUH Perdata yang 

mengatur anak luar kawin yang akan menjadi ahli waris yaitu harus mempunyai 

hubungan hukum. Apabila anak luar kawin telah mempunyai hubungan hukum 

maka akan dilindungi sebagaimana Pasal 862 KUH Perdata. Sehingga dengan Pasal 

ini secara teleologis memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin 

yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang kemudian bisa 

tetap diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak luar kawin 

akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului 

dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya 

hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, 

misalnya melalui hasil tes DNA. 

Menurut penafsiran teleologis pasal-pasal yang mengatur tentang pewarisan 

anak luar kawin yang diakui masih tetap dapat diberlakukan. Makna yang ada 

dalam Pasal 862 KUH Perdata adalah bahwa seorang anak luar kawin akan 

berkedudukan sebagai ahli waris jika ada hubungan antara anak luar kawin tersebut 

dengan ibu atau bapak yang mengakui. Dengan demikian inti pokoknya adalah 

adanya hubungan kekeluargaan yang menjadikan anak luar kawin dimungkinkan 

menjadi ahli waris. Tujuan dari Pasal 862 KUH Perdata adalah memberikan 

perlindungan hukum kepada anak luar kawin. Demikian juga Pasal 43 ayat (1) dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedua norma tersebut 

mengatur terciptanya hubungan keluarga antara anak luar kawin dengan bapak dan 

ibu biologisnya. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran teleologis, maka ketentuan 

tentang pewarisan anak luar kawin masih dapat diberlakukan. 

Dengan tetap diberlakukannya Pasal 862 dan Pasal 863 KUH Perdata dan 

pasal-pasal yang mengatur pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam 

KUH Perdata, seorang anak mendapatkan kejelasan haknya dalam bagian warisan 

yang telah ditentukan dalam Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin berdasarkan 

Pasal 863 KUH Perdata, mendapatkan bagian warisan yang telah ditentukan dalam 
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Pasal ini yaitu 1/3 dari bagian seandainya mereka anak sah. Ketentuan dengan 

diberlakukan Pasal 862 dan Pasal 863 dan pasal- pasal yang mengatur pewarisan 

anak luar kawin lainya yang diatur dalam KUH Perdata ini juga harus disesuaikan 

dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan tujuan agar anak luar kawin mendapatkan 

haknya, mendapatkan perlindungan, dan jaminan hukum yang adil serta 

diperlakukan secara adil dihadapan hukum. Hal ini berkaitan dengan tidak 

diperlukan pengakuan secara formal terhadap anak luar kawin karena secara norma 

anak luar kawin telah mempunyai hubungan keluarga, sehingga disesuaikan 

pengaturan mengenai anak luar kawin, dimana pengaturan anak luar kawin dalam 

pewarisan tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan satu sama lainnya. 

Sehingga setelah adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 862 dan Pasal 863 dan pasal-pasal 

yang mengatur pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam KUH Perdata 

tetap diberlakukan untuk anak luar kawin untuk mendapatkan haknya dalam 

pewarisan. Dengan tujuan seorang anak mendapatkan kejelasan tentang bagian 

haknya serta mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama 

dihadapan hukum. 

Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis, tidak bisa ditafsirkan pasal secara 

parsial pasal demi pasal, akan tetapi harus keseluruhan peraturan tersebut. 

Ketentuan pewarisan menurut Hukum Perdata Barat yang diatur dalam KUH 

Perdata sampai saat ini masih berlaku, disamping berlakunya Hukum Waris Adat 

maupun Hukum Waris Islam. Dengan demikian, maka peraturan yang mengatur 

tentang pewarisan anak luar kawin yang merupakan bagian dari pewarisan menurut 

Hukum Perdata Barat juga masih berlaku. 

Pasal 862 dan Pasal 863 ini mengatur dimana anak luar kawin masih hidup, 

apabila anak luar kawin meninggal dunia maka anak luar kawin berdasarkan Pasal 

870-873 KUH Perdata warisan anak luar kawin, apabila tidak meninggalkan 

keturunan maupun suami istri maka warisan untuk bapak atau ibunya yang telah 

mengakuinya, dengan bagian mereka berdua masing-masing mendapatkan 

setengahnya, dengan syarat keduanya telah mengakuinya. Hal ini juga berlaku 
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terhadap hak-hak anak luar kawin. Dapat disimpulkan bahwa kalau anak luar kawin 

meninggal tanpa suami atau istri maupun keturunan, maka berlakulah Pasal 870 

KUH Perdata, apabila anak luar kawin meninggal dunia dengan meninggalkan 

suami atau istri dan anak atau keturunan maka Pasal 870 KUH Perdata tidak 

berlaku. 

Menurut KUH Perdata, anak luar kawin harus terlebih dahulu mempunyai 

hubungan hukum dengan orang tuanya (bapak dan ibunya) maka dengan adanya 

hubungan hukum anak luar kawin akan berkedudukan sebagai ahli waris. Sehingga 

perlu dilakukan pengakuan dan pembuktian supaya memiliki hubungan hukum. 

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 ayat (1) 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 

Dengan demikian berdasarkan penafsiran teleologis, ketentuan yang 

mengatur tentang pewarisan anak luar kawin dalam KUH Perdata, tetap dapat 

diberlakukan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, karena keduanya mempunyai tujuan yang 

sama yakni memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin. 

Berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari 

ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah 

sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu 

pengakuan dari ibunya. 

Sehingga dasar pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 862 dan Pasal 863 KUH 

dan pasal- pasal yang mengatur pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam 
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KUH Perdata Perdata secara teleologis untuk perlindungan anak dan secara 

sistematis untuk menimbulkan kewajiban hukum dan akan berkedudukan sebagai 

ahli waris. 

Dasar diberlakukannya Pasal 862, 863 dan pasal- pasal yang mengatur 

pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam KUH Perdata, adalah 

disebabkan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada sehingga masih 

terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan akan 

mendapatkan warisannya. Sehingga dengan adanya Pasal 863, 862 dan pasal- pasal 

yang mengatur pewarisan anak luar kawin lainya yang diatur dalam KUH Perdata, 

ini tetap diberlakukan memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin secara 

teleologis dengan syarat memiliki hubungan hukum. Sedangkan secara 

sistematisnya anak luar kawin yang memiliki hubungan hukum akan berkedudukan 

sebagai ahli waris yang telah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan 

anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah 

anak dari pewaris. Dari sini timbullah kewajiban orang tua terhadap anak luar kawin 

dan anak luar kawin akan berkedudukan dalam ahli waris dan pasal-pasal tersebut 

sangat berkaitan dengan ketentuan pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata. 

Sehingga secara sistematis, Pasal yang diawali dari Pasal 862 sampai dengan pasal 

866 secara otomatis masih berlaku dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang berkaitan dengan pewarisan anak 

luar kawin tidak dapat dipisah-pisahkan. 

 

 

 

 

 

 

 


