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K m  SSHQJtlSAJl

Ptnyuaunan akrlpal ltd  adalab sebagai aalah satu 

perayarataa untuk m* oca pal galar Sar jam  Hukua di Fokul- 

tae Hukua UfHrerettas Alrlangga,

Ifenglngat terbataonya kenaapuan aaya* oaka tanta 

aaja akrlpal in i bacyak oengandung kekuraogan. Sasun* pa* 

oulia berharap agar akrlpal im  dapat barguna bag! para 

Mthaslawa Fakultao Hukua kbuauanya.

Dolan penyuaunan akrlpal lo t , aaya banyak naabu~ 

tuhkan bantuan-bantuan dan blablngaa-bt obingan , karvoa 

tanpa adanya bantuan~bantuaa dan blmbl Bg«n-bi ablngan t « r -  

8*but, tldak ouogkln aaya dapat menyaleaaikan akrlpal im  

aapsrti yang dlbarapkan oleh fakultaa* Oltb fcarana itu ,  

males pads keoenpatau aaya aanyampaltean raaa terlaa 

kaaib yang t l ada tarl&ngga kepada yang t#rbormat t

1, Xbu Ifiartbalea* Pohan, m  aalaku Do a an Peabinblog 

It  dan Bapak R* Sootojo Praairobanldjojo SH ee la - 

ku Doaen PamblBbtng I I *

2« Bapak-bapak Eoaen, Bapak-bapak Aalatan Do&ta yang 

talah manbakali iimu pangatahuan yang aangat b «r -  

guna bagi aayai

3* Ayah Ibu* Fafsan dan Blbl tarcinta yang talab oea- 

bartkan doroogan aemangat dan nao»bat-naaabat da-*

ill
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ism ptnyustraaa ekrlpsi in i;

4* TeMB~taaiaii yang talab paid nemberlJtaa baatuan 

bantuao dan naaehet-oaaehat yaog tierguna da lac pa- 

nyuaunan akrlpai in t.

Surabaya, April 1961 

JPtnyuaun,

S* Brawatl Hartanto
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P B t f D A H P L U A J i

Suatu perkawinen tidaklab dapat dlkatakan aampuma 

apabtla belun diteruma anak* Setiep anak yang dllahirkan 

atau dibuahkan dolao 1katan parkawtnan aab adalab anak 

sail*

iffangingat perktabangan nasyarakat dl Xndonaaia da- 

waaa lo t  aaaakln banyak anggapan babwa hubungan aeks di 

luar ikatan ptrkawlDan aah» tidaklab mtrupakan auatu ©a- 

aalah yang luar blaoa* aehtngga sarlngkali tarjad i kala- 

hi ran aaorang anak dl luar auatu ikatan perkimlnan aab* 

Anak yang loh lr  dl luar ouatu Ikatan parkawinan »ah d iae- 

but anak luar kawln* Do la a kaMdupan aebarl^barl anak lu 

ar kawin aeriogkall mendapat aebutan aabagal anak baran,
*

\yaitu anak yang tak oaoantu alapa bapaknya*

Sabagaloana k lta  ketahul t aaorang anak yang la M r  

dalaa suatu Ikatan perkawloaa sab tidaklab banyak nwnlni- 

bulkan aaaalah, aabab proaas terjadinya tldak bartantang* 

an dangan bukum. Ia in  halnya aaorang anak yaog d tlah ir- 

kan dl luar auatu Ikatan perkawlnan yang aah, oaka banyak 

namobulkan naaalah balk bagl yang barkapantlngan aaupun 

bagi maeyarakat atkitamya yaltu bagaimana kedudukan bu- 

kua anak luar kawln dalan pewariaan, dan bagaimana pula 

bubungannya dangan kedua oraag tuanya atau aalah aatu da

rt orang tuanya* Apakah kedua orang tuanya atau aalah aa-

1
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tu dari orang tuanya dapat otwariakan harta bandanya k «- 

pada anak Xuar kawin itu , dan dangan oara yang bagaimana? 

Saya baranggapan babwa maaalab im iah  yaog nerupakan na~ 

aalab yang amat menarlk untuk dlbahaa dan ditinjau.

TeXab kita katabui9 k* te ntuan-k*t*nt ua n daXao Bur- 

garXl jk Wotboek (Bar) banya barXaku bagl otraka yang tun- 

duk atau senundukkan dl r l  pad a BurgarXljk tittboak itu . 

ifereka yang tunduk atau manundukkan d iri pada SurgarXi jk 

ffatboak kbuausoya sengtnai bukuBi warla adalab ffargan#ga- 

ra Indonesia fcaturunan S&ongbos dan Eropab* Stdangkan go- 

Xongan Buniputera tunduk pada hukum Adat dan hukua Xalatn 

yang audah tilraaip lir oleh hukua Adat, aahlngga bagl ae- 

reka berlaku hukua warla Adat.

BaXan penuXisan akrlpal aaya m l ,  ptababaaan me- 

nganal kedudukan anak luar kawin dalao pawarlaan tidak 

tarlaXu lues. Saya aambatasi oaealab problcaraan banya 

dalaa kadudukan anak Xuar kawin dalan pawarlaan oanurut 

BurgarXijk Watboak (H f) dangan aadlkit perbandlngan da* 

ngan kadudukan anak Xuar kawin dalao pawarlaan yang d l*  

atur dalasi hukun Adat.

Sebagaioana kite katabult babwa untuk swmbahaa 

auatu naaalab parlu adanya auatu panalltlan atau aurvay. 

Dalaa satlap panalltlan atau aurvay auatu aaaaxab dapat- 

Xab dlgunakan beraacaa-ntaeam oara antara la im  oara pena- 

Xltlan atau aurvay kepuatakaan, Interview dan sabagaiqya*
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Daian akripsi lo t* a ay a aanggunakan cara p tna liti- 

an atau aurvey ktpuatakaon oaja. Adapun cara pentlttian 

atau aurvt/ kepuatakaaa edalab auatu cara yang vanaHti 

auatu naaal&b atau persoalao dangan sanguapulkan bafcan 

bahan dari buku bebarapa orang aarjatia atau karangan da- 

lan majalah yang laanguraikan tantang maealah atau perao- 

aum' itu , untuk kamudian manalltloya lagl dan menarik 

feeaimpulan,

Bengan deoitctaa eukaplaft klranya bab Pendahuluaa 

in t, yang mambarl ganbaran otcara singkat oengenat mata

i l  akrlpoi yang akau soya babaa in i dan mudah-audahan 

berguna bogl dunia ilmu bukua khuauanya dalam rangka pta- 

binaen bukua naaioaal denaaa im «
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pp P-'STA " N  
-UNIVF.P *>TAS A \ S G G A

s r u  v x

B A B  I 

EENGERTIAN SBBTAHG PEWABISAN

1. Macam-macam dan Syarat-syarat flawarisan

Pewarisan adalah "msnggantikan tempat orang yang
**

meninggal dalam bubungan-hubungan hukum kekayaannya'1.

Jadi, hukum waris mengatur tentang peralihan harta keka

yaan yang ditinggalkan sipewaris aerta segala akibatnya 

pada ahliwarisnya* Pewarisan in i hanya m eliputi hubungan 

hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan aaja dan tidak  

tarmasuk hubungan-bubunf^n hukum dalam lapangan hukum ka- 

luarga. Tetapi perlu d iin ga t, bahwa tidak  semua hubungan 

hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan meru- 

pakan bagian dari hukum waris. Misalnya hak-hak yang bar- 

s i fa t  sangat pribadi seperti hak menempati rumah, manik- 

mati h a s il dan hak-hak yang la h ir  dari hubungan kerja t i 

de klah berpindah pada ahliwarisnya. Dangan damikian uang 

pensiun yang diberikan pada janda berdasarkan perjan jian 

karja almarhum suaminya tidaklah dipandang sebagai waris- 

an, ta tap i leb ih  banyak dipandang sebagai hak yang sewa- 

Jarnya jatuh pada ;janda. Jadi, hal itu  dipandang 3ebagai

^Klaassen J*G. dan J.B. Eggena, Hukum War i s , bagi
an 1, Saduran dari Huwelijks-goederen en e r irecn t, Kelom- 
pok Balajar '‘lisa” , Jakarta, 1979.
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diperolabnya bardaaarkan natuarlijka varbintenia.

Uabagaleaua kite katahui, p^Bgortiao paworiean 

ini stcrpunyai unaur yaitus

1* aaorang penioggal narloan yang pada waktu wofot- 

nya cwninggalkon kakayaan;

2, Saoraag atau bafcsrapa orang afaliwaria yang barbak 

oanariisa kakayaan yang dttinggalkan itu;

3* Harta tiarlsan yaito fccrwujud barta kakayaan yang

ditlnggaltoan aipenitsggal wa risen, yang aagara
2a icon baralih pads abllicario&ye*

Jadi, untuk da pat tarjadinya pavariaaa, baroalah 

dipenuhi oyarat«*eyarat aebagai barikut :

1* barua ado orang yang oaninggal duniaj 

?• harua audab ada ablinorianya pads waktu oaninggal- 

nya eipeolnggal warioatif

3. harua atia barta wariuan yang ditinggalkon aipa- 

ninggal woriaan.

Eangan daosiklan, pe war loan ha nya barlangaung agabila eta- 

nanubi eyarat-oyarot taroabut di ataa. Akac tatapi pawa- 

rioan dapat Juga barlangsiung apabila sasaorang dl nya ta

ka a dlcangka sa tl. B ila, ateaorang dinyatakon dioangka 

©ati, caka varlaatmya burpindah pada ojrang-orong yaiag d i-

^firjono Erodjodikoro* Uuku» IFariaan di Indonaoia, 
oat. f l ,  aumur Paaduog, 1974» b* 9.
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sanglcs aabagat ahliwarisnya* flanum ptrplodaban wertaan 

lot banya baralfat aementara dan depet dttantut ktmbail 

oleh aeaeorang yang dtaangka aatttad i  dari oreng-orang 

yang diean^ke menJadi ahllwarlanya, bilamena nyatanya ae- 

aeorang yang dlaangka oatl Itu naalb bidup*

Manurut paaal 836 Bf a "dangan mangi ngat aka a ke- 

ttntuan dalam psaal 2BW* aupaya dapat bertlndak aabagat 

warla, seorang barua talah ads, pada aaat wartaan Jatuh 

neluang". Kaka dalao bal tni akan manimbulkea auatu par- 

aoalan (maaalab) yattu aungklnkah tar jadi parpindaben wo

rt aan apabila alpenlnggal warioan bersams-aama ahli warla- 

nya aangalaal kacalakean dan kaaudian mtnlnggal dunia 

tanpa dlkstahui dtngaa paoti yang mana oeoinggal dunia 

terlebth dehulu antara aipanlnggal warlaan dangan ahlt 

warisnya* Dalao hal tnt f paaal 831 3W oenantukan bahwa b t -

laaaoa beberaps orang yang atapunyat hubungan warla aang-
\

aland kacelakaan beraaaa-eaaa dan oianinggal dunia pada 

hart yang same tanpa diketahui at a pa diantaranya yang Gra

nt nggal dunta terleblh dahulu, onfca meroka dtaaggap na- 

ntnggal dunia pada aaat yang oaao aeblngga tidak akan 

tarjadi peralihan harta panlnggalan dari yang aatu kepada 

yang lam ,

bebagaimana kita katahul, bahwa ptnaxlaan dibada- 

kan dalara dua oacao yoitu, pawarlaan bardaaorkan undang
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undaog yang dtsabut Juga povarlaan ab-iateatato (tanpa 

taataraent) dan pewariaan bardaaarkon testament yang diae- 

but juga pawarlaan taata©*ntair. Dala© ttndang-undang (BW) 

kita, pewariaan berdaaarkan undang*undang dibicarakan 

terlebib dahulu baru ktaudian pewariaah bardaaarkan t «a -  

tenant* Yang dlutaaakan da lam pewerlaan bardaaarkan tea* 

tacsaot yal tu k©h*ndek alpewari&r aajauh di parka nan- 

kan oleh undang-undang, Bedangkan yang dlutaaekan dale a 

pewariaan bardaaarkan u&dang~undaag talah alagan atau mo

t i f ,  oleh karenanya ada yang baraifat aangatur, oaltng- 

kapl babkan ada yang baraifat oeoaksa. Ptwsrtaan b»rde- 

aarkan uudang-aodang dapat dibedakan ataat

1. mewarla langaung;

2. oeworle tldak langaung*

BSeworia langaung adalah* eaaaorang mewaria dalasi keduduk- 

an aabagai abliwaria, langaung karena d iri e *od iri» oe- 

dangken m* wart a tldak langaung ia lab  aeaaorang nmwaria

dalata kadudukan aanggantikao. abllvoria yang telah owning-
t

gal tarlabih dahulu dart pada sipawarie* Jadt, wart aan 

ttu a&btnarnya bukan untuk dia# melainkan untuk orang 

yang audab aaninggal tar la bib dahulu darl pada slptwaria* 

Eanurut undang-undang yang berhak nanjadi ahll wa- 

rla  ia lab  para keluargo sedarah balk sab oaupua luar ka- 

win dan ouaol atau la t r l  yang hidup tarlama. ikan tetapi 

apabila suaoiHatri itu  telah btrcarai f raafca aareka bu-
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kan la g i sabagai ahlisvaris antara satu dentin yang la in -  

nya.

2* Ahliwaria

Ssbagaimana kita katahui, bahwa menurut tlndang-un- 

dang kita (BW) ada urut-urutan tertantu mangenai siapa-

siapa aaja yang berhak mawgris, sahingga dalam BIT kita
f

mengenal adanya empat golongan ah liwaris yang sscars ber- 

g i l i r  barhak atas harta peninggalan sipawaris, Adapun
r

penggolongan ah liwaris yang diiaaksudkan di atas adalahs 

a* Golongan kssatu: suami atau i s t r i  yang hidup ta r -  

lama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin 

yang diakui dan keturunannya; 

b. Golongan ksdua: orang tua (ayah dan ibu) dan sau- 

dara-saudara sakandung sarta anak ksturunannya; 

c* Golongan katiga ; kakak dan nenak serta keluarga
V

dalam garis lurus kaataa dari pada sipewaris; 

d. Golongan keempat: keluarga garis  kesamping sampai
3

derajat keanam.

Separti telah  disabutkan di atas, bahwa partama 

k a li mereka yang d ipanggil ssbagai ah liwaris ia lab  orang

^A li Afandi, Hukum Waris, menurut Kitab Undang 
undang Hukum Pardata, Yayasan &adan Penerbit 6ajah kada, 
Yogyaferta, 19&4, b. 32*
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orang yang ttrgolong aabagal abllwari* golongan keaatu 

yal tu anak-anak eab aaupun anak Xuar kawin yang diakui 

dan k#turunannye aerta suomi atau la trt  yang bldup te rla -  

ffla, Ifennrut paaal 352 BW anak-arxak dan katurunannya itu 

dalam mewaria aaoa kadudukannya, Jadi* tidak dlparaoal~ 

kan apakab anak-snak Itu  adalah anak lak i-lak i atau anak 

peraapuan, anak termuda atau anak tartua bahkan tidak d i-  

peraoalkan pula apakab anak-anak itu  lah lr dari parkawln- 

an yang eana atau la b ir  dari parkawtnan yang lain . & re -  

ka itu  oewaria pancang dast pencang atau atas let kuataa- 

nya sandirl. Kelau aareka m« warla ataa kakuatannya atndl- 

r l maka oeraka aaaing-maaiog akan aandapat bagian yang 

aania, aadangkan bilamana mcreka bkwarla dangan cara pang- 

gentian, oaka peabaglannya itu  akan barlangaung panoang 

datil pancang. Bisalnya seorang pa warla maninggalkan dua 

orang anak yaitu A dan 3 yang aemuanye menolak atau tl* 

dak pantae aawarta, atdangkan A natspunyal tiga orang anak 

dan B oempunyal dua orang anak, maka kali coo orang anak 

tadt (oucu dan stpewaria) dapat aawarta ataa kakuatan 

dlrl aandirl aablngga maaing-aaalng anak maaparolab wa- 

rlaan sebeaar 1 /5  bagian. Akan tatapi apabila A  dan B 

itu  tadl sanlnggal dunia terlebih dabulu dari pada aipa- 

warla, maka onak-anakoye itu tadl tidak dapat oawaria 

ataa kekuatan diri aandirl, aalaiakan aawaria dangan oa~ 

ra penggantian aeblngga yang dlwaria olab ketlga orang
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anak A la lab  aetangah bag! an, jadl caslng-aaal ng etodd- 

pat t/6 baglan. Sadangken yang dlwarle olah oaaing-na- 

eing anak-anok B talah 1/4 baglan,

Btlanana tldak ada wart a golongan keaatu# oaks 

harta peni nggalan aipewario a kan jotuh pada kaluarga a t -  

darah da iota golongan kadua, yaitu bapak dan ibu f aeudaro 

balk laki maupun perampuan dart aipawaria* Bapak atau 

Ibu (orang tua) cipewaris nandapat bagien warioan yang 

aaaa dangan saudara-aaudara oipawarla, akan tatapl tidak 

kurang darl 1/4 baglan darl aeluruh harta wort son dan. ke- 

lau tldak ada aaudara-aaudara at pawaria, &aka orang toe 

aipawarla akan mewaria aaalng-aaalng 1/2 baglan* Akan t*~ 

tapt apabila aalah satu diantaranya talah meninggal du- 

nla, sake y^ng raaalh hidup mawarta aeluruh harta pacing- 

galan, Betelab baglan orang tua olpanarta talah dltantu- 

kan, aaka atsenya akan dlbagl antara aaudora-aeudara alpa

warl a dalaia bag! on yang aama,

Apabila alpawarla tldak oantnggalkan ahllwail# go

longan kea&tu dan abUwarla golongan kadua, aaka harta 

peninggalannya akan Jatuh pada ahllwaria golongan katlga 

yaitu keluarga aadarah dalem garla lurua kaataa* JBalan 

hal l o l i  harta panlnggalan aipawarla barua dlbagl dua ba- 

gi an yang asaa basaruya yaitu aatu baglan untuk as kali an 

kaluarga aadarah dalasi garla bajak lurus kaatoa dan aatu 

baglan lalonya untuk aekallan kaluarga aadarah dalam ga-
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r is  Input ksataa* Bari jika ahliwaris golongan ketlga in i 

pun tidak ada, maka harta paninggalan aipeworla akan Ja- 

tub pada kaluarga atdarab garia asnytopang aaapai dara- 

jat ktenam* Ahliwaris golongan kaempat'int me wax! a seca- 

ra panoang deal panoang*

Jadi« Jlka aipawaris meninggaXkan ahliwaris golong- 

an kasatu, maka abli warla golongan kedua, k*tiga, keaapat 

tidak aanjadi ahliwaris (tidak ^arhak mtwaria) dan jika 

aipftvaria tidak aaninggalkan ahliwaris golongan keaatu, 

maka barulab abli warla golongan kedua jrang me won a , »e -  

dangkan ahliwaris golongan katiga dan ksewpot tidak bar- 

bak aawario dan bagitulab aataruanya. Oleb fcaratia ltu t ae~ 

ka dapatlab kita mengambll kesaiapulaa bahwa ahliwaris 

golongan yang tardabtilu o-nutup kamungklium mtwarie dari 

©hliwarla golongan yang terkaaudian*

BiXaaana slpawarls tidak ooninggalkan ahUwarla 

goXongan kaaatu eanpai dengan ofaliwarla golongan ksawpat, 

maka eelurub harta paninggalan alpawaria jatuh pada nega- 

ra*
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B A B  I I

ABAfL LUAE U t I B

1. Pengertian Anak luar &?irln

Setiap anak yang dilahirkan atuu dibuabken dales 

auatu Ikatan perkawinan yang ceii adaiob 8E.sk aeh* E-aoikl- 

an pula apabila aeorang anak yang dibuabkan delao suatu 

ikatan perfcevtnan yang sob, tetapi Is hi ray a yetalah per- 

kawinan itu  bubar atau aaorang anak yang dibuabkan dl lu 

ar auatu ikatan perkawinaa yang eeh, tatapi labimya di 

dalsm auatu ikatan perkawinan yang aah, aaka anak terae- 

but adalah anak aab juga* Dangan dtnikian tiabullah bu- 

bungan hukum khuauanya da la a pawanaan sntara at anak de~ 

ngan kedua orang tuanya, eebl&gga berakbtrnya aegala bak 

hak dan kewajlban-kewojlban aeasorang kfixvaa kenatiaa ti~  

daklab eenyabebkan berskfairnya aegala fcsnggungjawabnya 

terbodap bubuugaa-bubungaa buku©, weleinksn berailfa fcepa- 

da afellttarisnya* Sebaiiknyo pula, aetiap oiaak yang lah ir 

atau dibuabkan di luar auatu Ikatan perkawinan yang eah 

atau anak yang lob ir  tldak memanubi ketentusn-katantuaa 

yang telab disebutkan di ataa marupakan anak-anak luar 

kawfn. Anak-anak luar kawin ini dienggap tldak wempunyai 

hubungan apapun dangan orang tuanya, balk dangun ibuaya 

maunun bapaknya yang aenytbabkan la  labtr fce dunia. Hu-

12
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bungan tn i bara tlnbul apabtla anak luar karri a itu  diakui 

aecara oyata oleh orang tuanya atau aalah aatu dari orang 

tuaaya 61 EUlta pagawal yang b«rw#nang.

Jadi, dengaa adanya pangakuen alah orang tuanya 

atau aalah aatu orang tuanya barulah tiabul hubungan hu- 

Icuo ontara etanafc luar k m in  dangan orang tuanya atau a*" 

lab satu dari oran# tua yang ©angakuinya. oieh kanma 

itu* ada kesuugkicen seorsng anak luar kawin tidak a^mpu- 

nyai bspak aaugjun ibu dalau p «a ^ r lU a  tidak ffieapunyai 

hubungan hukum berupa apapua antara a*anak luar kawin de- 

ngan orang tuanya. Jadi, tidak ada hubungan hukua dalaa 

hal soage&ai pe Siberian keperluan hid up, pewar ican dan la 

in aebagainya*

Dsloo maayarakat Indonesia, saringkali tarjadl 

bafawa ibu atau bapak anak,Xuar kawin itu  tidak ®*agata- 

faui adanya keharuasn untuk aengakui anaknya aacara tegaa 

ager anaknya tidak ©enangguug keruglaa yang aangat beaar, 

Dlaslnya anaknya dicela oleh aaayarakat aekitamya a«ba~ 

g«i anak harao, Olah karena Itu manurut Burgerlt jk  

Watbaak, untuk K«ny*lidiki alapakah Ibu aeorang anak luar 

kawin adalah dlparbolehkan, t*tapi untuk aenyelidiki a ia -  

pakab bspek aeorang anak luar kawin adalah tarlarang, ke~ 

cujII dalam hal untuk Jcepontingan peayalesaton auatu par- 

kara kejahatan*
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Dalam hal menyelldlki aiapakab ibu aaorang anak 

luar kawin, alenafc luar kairln barua oangajukan buktl-buk- 

tt tertu lia dalate suatu tuntutan ptngakuaa, dan dllarang 

banya oaapargunakan bukti aekai aaja tanpa adanya buktl 

tullaan*

Sebagaioana kita ketabui, babva pangakuan anak lu

ar kawln m i ada dua aacas yaitus

1 . Pangakuan aecara auka ra la . jfcngakuan tm  dapat 

dllakukaa oleh bapak oaupun ibunya aecara auka r# la . Ptng- 

akuan aecara auka ra la  yang dllakukan oleh ibu anak luar 

kawm tat 9 tldak ada bataa uaiur. Jadi, aeorang ibu dalaa 

uala barapa aaja bolah mengakui anak luar kawtn yang d l*  

lablrkannya* Akan tatapi pengakuan aecara auka re la yang 

dllakukan oleh bapak anak luar kawlo harua oeciperbatlkan 

ketentuan-keiantuaa dl bawab ln lt

a, eeorang bapak yang aengakul anak luar kawlnnya ha- 

rua audab maardarjarlg, aetidak-tldakqya barua au- 

dab oencapal uour 19 tahun,

b. apabila ibu anak luar kawin yang dlakul Itu aaaih 

hldupi make harus mlata peroatujuen terlebib dabu- 

lu  darinya*

Kttentuan-ketentuan tm  dlbaruakan bagi aaorang

bapak yang ingin aengakul anak luar kawinqya adalah untuk 
aengblndarkan kekaliruan atau kekbllafan dalau pengakuan
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aarta uatuk mengbi nderkan pengakuan olah oeorang lski-Xa- 

kl yang oabenarnya bukan marupakan bapek anak luar kawin 

it u f karena untuk oantntukan alapa bapak dari a• orang 

anak adalah labih eu lit darlpada untuk menantukan alapa 

Ibu dan anak Itu* Jadi, uatuk mangblndezfean adanya pang- 

kuan paiau, jalan oatu-aatunya yang dapat dltampuh ada- 

lab harua ada paraetujuaa dari Ibu anak luar kawin tarae- 

but*

2, Pengakuan atcsra paksaan* Pengakuan in i dapat ta r-  

jadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu aen- 

d ir l .  Bolara hoi in i ,  pihak Bantor Catatan S ip il naoberi 

nasehat terlebih dahulu pada Ibu anak luar kavin teraabut* 

untuk mengakul anak luar kawlnnya* Akan tetapl* apablla 

uaaba tot tidak berhaail, maka dengan putuaan pengadilan 

dapat memakaa ibu anak luar kawin itu  untuk mengakul anak- 

nya* Tatapi dengan barlakunya UU Perkawlnan yaltu KJ no 1 

tahun 1974 maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan 

telah oaapunyal hubungan pardata dangan ibunya dan kalu- 

arga ibunya, karana aanurut paaal 43 ayat 1 UU no* 1 ta

hun 1974* bahwa anak yang dilahirkan <31 luar auatu ikat- 

an perkawinan yang aab, hanya maapunyal hubungan pardata 

dengan ibunya dan keluarga. ibunya* Dengan deoiklan, ma

ka keharuaan aeorang ibu untuk mengakui anak luar kawin- 

nya adalah tidak diperlukan lag! dan yang diperlukan pa-
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da maaa eekarang in i adalah pengakuan aaorang bapak ta r- 

hadap anak luar kawinnya,

Sabagaimana klta katahul, tldak aeoue anak-anak 

yang la b lr  dl luar auatu ikatan perkaalnan yang aah itu , 

bolab dlakul» Adapun anak-anak yang lab lr  di luar auatu 

Ikatan parkawtnan yang aah yang tldak bolab dlakul ada- 

labs

a. anak-anak yang la b lr  dalao sinab, yaltu anak yang 
darl parhubungan orang 1*lakl dan orang paraapuan, 
aadangkan aalab aatu darl oareka atau fcadua-duanya 
barada dl dalaa perkawinan dtngan orang la in ,

b. anak-anak yang lab lr  dalaa auabang, yaltu anak 
yang la liir dart parhubungan orang lalaki dan orang 
oarempuan, aadangkan dl antara aaxaha tardapat la -  
rangan kawtn, karena aaaih aangat dakat hubungan 
Ifakaluargaannya (paaal 30). 4

Jodi, dangan dentkian dalaa Burgtrlljk  Wetboak

tardapat tiga panggolongan anak-anak yaltui

1* anak aah, yaltu aaorang anak yang lab lr  dalaa aua

tu ikatan perkawinan yang aah,

2* anak yang lab lr  di luar auatu ikatan perkawinan 

yang sab, dan tidak dlakul atau tldak bolah dl** 

akul balk oleh bapaknya t&aupun ibu anak luar kn~ 

win itu ,

5* anak yang la b lr  di luar auatu ikatan perkawinan 

yang sab, tetapi dlakul oleh bapknya atau Ibunya

4Ibtd. .  b, 40,
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atau kedua-duanya •

Kalau dibandingkan dengan hukum Adat, maka d ilin g -  

kungan hukum Adat jarang seka li tardapat anak luar kawin, 

Hal in i disebabkan karena menurut kebiasaan yang ada da- 

lam lingkungan hukum Adat, apabila tardapat seorang ga

dis atau Janda y®flg hamil tanpa adanya suatu ikatan per

kawinan yang sah, maka diusahakan supaya gadis atau jan- 

da yang hamil itu  kawin dengan saorang pria yang menye- 

babkannya hamil* Apabila usaha in i tidak memungkinkan un- 

tuk dilaksanakan, karena pria yang menyebabkannya hamil 

itu  masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat de- 

kat dengan gadis atau janda yang hamil itu , maka dalam 

bal in i diusahakan saorang ptia la in  yang mau mengawini 

gadis atau janda yang hamil itu , walaupun secara nyata
5

pria itu  tidak  menyebabkannya hamil.

Jadi, dengan adanya usaha-usaha in i,  maka anak 

yang dilahirkan oleh gadia atau janda itu  bukan anak lu

ar kawin, te tap i sebagai anak sah* Akan te tap i apabila 

usaha-usaha in i tidak  dapat dilaksanakan atau dengan la 

in  kata tidak berhasil dilaksanakan, maka dalam hal in i 

anak luar kawin itu  hanya mempunyai ibu dan tidak  mempu- 

nyai bapak, oleh karena itu  anak luar kawin tersebut ha

nya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak mem-

c
^ffirjono Erodjodikoro?, o p .c i t . ,  h. 49*
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pu«yai hubungan hukum dengan bepaknya.

2* Hak Warla Aktif dan Hak fiaria JPaalf

Sebageimana kita ketabui, aetlap anak yang lahlr 

di luar auatu Ike tan perkawinan yang aah dlaebut anak lu

ar kawin, Apablla anak luar kawin in i diakui oleb ibunya - 

atau bopaknya atau kedue-duanya, maka anak luar kawin 

in i aeapunyai hubungan hukua dengan orang yang meagakui- 

nya. Dengan deaikian^aQsk luar kawin Itu dapat mewario 

harta penlnggalan orang yang mengakulnya, apablla orang 

yang mengakuinya itu aenlnggal terleblh dahulu dari pada- 

nya. Dalara hal in i hak waria yang terdapat pada anak lu

ar kawin teraebut dtnamakan hak warla akttf dari anak 

anak luar kawin, aedangkan hak waria paalf dari aoak-anak 

luar kawin ialah apablla anak luar kawin itu aendlrl ada- 

lab aebagai peninggal wariaan (pewaria), miaainya anak 

luar kawin itu  menioggal terleblh dahulu darlpada orang 

yang mengakuinya, maka aeluruh harta penlaggalannya akan 

dlwarla oleh orang yang mengakuinya, apablla anak luar 

kawin itu tidak menioggalkan keturunan atau auami atau 

ia tr i yang hldup terlama.

Jadi, apablla dalam auatu pewariaan terdapat anak 

anak luar kawin, maka dalam hal in i dinamakan hak waria 

ak tlf, eedangkan apablla dalam auatu pewariaan pewaria-
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nya eenairi adalah anak luar kavrla* maka dinamekaa hak 

war! a pa ai t *
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XK1BA2-AKIBAT BiAiUIfJYA AHA it LUAE 

KAW1H ESR&AJtt? HABIA 9A8I&U1

Telah dlkatukan, bahwa tldak aamua anak yang lab lr  

di luar auatu Ikatan parkawinaa yaug aah, bo 1th dlakul* 

Jadi* ada anofc luar kawin yang tertantu yang tidak bo It fa 

dlakul stpert! yang talah dlsebutkan pada Bab 11 ekripsi 

in i* Dengan daaiklan, aanurut Burgtrll jk Watboak ada dua 

oacaa anak luar kawin yaltuj

1* anak luar kawin yang dapat dlakul;

2. anak luar kawin yang tldak dapat dlakul.

Anak luar kawin yang tldak dlakul tidak akan Btnlm- 

bulkan akibat hukum dalam pewariaan, kartna anak luar ka

win yang tldak dlakul balk oleh ibunya aaupua oleh bapak-* 

nya tldak dapat aewarla harta penlnggalan orang tuanya. 

Sedangkan anak luar kawin yang dlakul aah balk oleh Ibu** 

nya aaupun o l«b  bapaknya atau kadua-duanya akan aanlabul- 

kan akibat hukira dalaa pewarlaan, karana dtngan adanya 

pangakuan akan maagaklbatkaa tiabulnya hubungso pardata 

antara anak luar kawin yang dlakul dangan orang yang mang- 

kuinya. Bangaa deaiklan anak luar kawin tersabut dapat ee- 

war!s harta penlnggalan orang yang mangakutaya, apabila

20
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orang yang aengakuinya aenlnggal dual* terlebib dahulu 

daripadanya tanpa nwobedakaa apakab pengakuan itu te rja -  

di aeoara aukarela ataa terpakaa. Akan tetapi, dengan 

adanya pasal 43 ayat 1 Onaang-un&aag no. 1 tahun 1974 

yang mengatakan babwa "anak yang dilablrkan di luar per^ 

kawinan banya taeapunyai hubungan perdata dengan ibuDye 

dan keluarga ibuoya", maka anak luar kawin dapat mewaria 

barta penlnggalan ibunya dan keluarga ibunya* aehiagge 

dalao hai in i ,  anak luar kawin yang tidak diakui pun da

pat meniabulken aklbat hukuu dalam pawarlaan dari ibunya.

Sebagaloana kita katahui » anak luar kawta balk di** 

akut aecara aukarela eaupun terpakaa tertaaauk ahliwaria 

ab-lntestato golongan pertaaa karena anak luar kawin in i 

merupakan anak dari pewaria, walaupun dengan jalan peng* 

akuan* Akan tetapi, keduduken anak luar kawin tidaklab 

aama dengan keduduken anak aab dalam pewariaan karena 

anak aah dapat newaria harta penlnggalan orang tuanya 

tanpa aeaperdullkan adanya ahliwarla ab-lnteatato golong- 

an berikutnya. Sedangkan anak luar kawin yaog diakui da

pat aewaria beraaoa-aaffla dengan ahliwaria abvinteatato 

golongan berikutisya. Iftsalnya, apablla alpeninggal warla- 

an banya ceoinggalkan aeorang anak aab aebagai ahliwaria 

abHlnteatato golongan pertama, maka anak aah teraebut 

akan tnawarls seluruh harta penlnggalan atpewaria, tanpa 

nenperdulikan adanya abllwarla ab-lnteatato golongan ke-
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dua den aeterusnya* Akan te ta p i, la in  halnya dengan anak 

luar kawin yang diakui, msakipun sipeninggal warisan ha- 

nya meninggalkan saorang anak luar kawin yang diakui se- 

fca gai ah liwaris ab-in testato golongan pertama, te ta p i arsk 

luar kawin yang diakui tersebut tidak dapat mewaris harta 

peninggalan sipewaris tanpa aemperdulikan ahliwaris ab- 

in testa to  golongan kedua dan seterusnya, melainkan ia  h a * -  

rus mewaris bersama-sama dengan ah liwaris ab-inteatato 

golongan berikutnya* Dengan demikian, maka cara pembagi- 

an warisan untuk anak luar kawin yang diakui akan diatur 

menurut peraturan-peraturan te rsen d ir i.

Menurut paaal 863 ayat 1 Bff, apabila anak luar ka

win itu  mewaris bersama-aama dengan anak sah atau janda 

atau duda yang hidup terlama daripada sipewaris, maka 

anak luar kawin itu  akan mewaris aepertiga bagian daripa

da bagian anak sah, Jadi, untuk menentukan bagian yang 

harua diterima olah anak luar kawin yang diakui te r leb ih  

dahulu harus menentukan bagian yang ia terima seandainya 

i$  adalah anak sah, kemudian baru kita mengamMl a ep e rt i-  

ganya* Misalnya, sipewaris meninggalkan seorang anak eah 

dan seorang anak luar kawin yang diakui* Apabila anak luar 

kawin yang diakui itu  adalah anak aah, maka ia akan mewa- 

r ia  setengah bagian dari harta warisan, te ta p i karena ia 

adalah anak luar kawin yang diakui, maka ia hanya dapat
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newarla aepertige dari setengah bagian dari harta waria- 

an* Jadi* anak luar kawin yang diakui itu dapat tnewaria 

aeperenaa bag! an dari harte wariaan» Sedangkan aioanya 

yeitu 5/6 bagian dlwaria oleh anak: sah.

Kaleu ada dua atau lebth anak-anak luar kawin yang 

diakuif saka untuk oenghltung bagiannya masing-oeaing, 

aula-nule mereka dianggap aebagai anak aah terleblh dabu- 

lu  dan kcnmdias dltentukan 1/3 dari bagian yang aeharua- 

nya mereka terlaa seandainya eereka adalah anak aah*

BsJgaimano sekarang, kalau anak luar kawin yang di

akui itu  Rawarla beraa&a-aai»a dengan ahliwaria «b-iateo~  

tato golongan keduaf yaitu orang tua, aaudara-aaudara ae- 

kandung serta anak keturunannya* Menurut pasal 363 3Wt 

apablla seorang pewaria tidak meninggalkan baik keturun- 

annya oaupun ouami atau la tr i yang hidup terlaoa* melain- 

kan banya t&enLnggalkon keluarga aedarah da lac garis lu -  

rue ke at&a, atau aeudara-naudoranya atau katurunan dari 

aaudara-eaudara tereebut, aaka dalam hal im  anak luar 

kawin yang diakui itu  dapat mewaria aeparuh dari aeluruh 

harta warioan, Akan tetapi > apablla anak luar kawin yang 

diakui lnt newarla beroaiaa-aaiBa dengan keluarga gar la  ke 

aanping aaapai derajat keenaa, j&aka anak luar kawin te r -  

eebut akan rawarla 3/4 bagtan dari aeluruh harta wariaan* 

Dan anak luar kawin yang diakui lot akan newarta aeluruh 

harta wariaan dengan mengkeaampingkan neg&ra apablla al~
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peninggal wartaan tidak meoinggolJcan ahliwaris lainnya 

eaopat derajat fceenanu

Talah kite ketahui, bahws anak luar kawin dapat 

oewana karena adanya pengakuan, Akan tetapi f anak luar 

kawin tersebut tidak dapat sawarla harta peninggalan ke- 

luorga oedarah darl bapak atau ibu yang oengakuinya, ke- 

cuali apabila keluaxga sedarah dari bapak atau ibu yang 

aeagokuiayo tidak meninggalkan sanak keluarga aaupai de- 

ra jet yang aeaungkinkan untuk oewaris. Dalao hal seperti 

in i anak luar kawin yang diakui tersebut baru depot oewa- 

rla  dengan toengkesampmgkan negara.

Apabila anak luar kawin yang dlakul itu , menrnggal 

dunia terlebih dahulu dari pada orang yang aengakumya, 

aaka segala harta pentnggalonnye akan diwarla oleh aoak 

keturunen aerta suaoi atau iatri^yang hidup terlaaa dari 

anak luar kawin teraebut* Akan tetap i, apabila anak luar 

kawin yaQg diakui tereebut tidak seninggalkan anak ketu- 

runan Berta auasd. atau iefcrt yang hidug terlama, oaka oe- 

gala harta weriaan tadt akan dtwaria oleh orang yang eeng~ 

akuinya* Ban apabila orang yang eangakuiHyapun telah me- 

nlnggal dunia terlebih dahulu daripadanya, maka segala 

harta peninggolennya akan dlweris oleh keluarga terdekat 

darl orang yang rangakulnya dengan atengkeaamplttgkan nega~ 

ra.

Untuk aenentukan bagian^bagian yang dapat diwaria
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oleh anak luar kawin yang dlakui, barualab diperbatikan 

ketentuan-ketentuan dalao pasel 28$ B*. Menurut paaal 

285 Bf, babwa pengakuan yang dllakukan aeiaaa perkawinan 

oleb aeorang auaml atau la tr l terbadap aeorang anak, yang 

dlbuabkan dari aeorang wanlta atau aeorang prie yang la 

in , yang terjadl aebelun perkawinan, tidak boleb Rerugi- 

kan ia t r i  atau auaad. atau anak-anak yang lahir dari par

ka wl nan tereebut* Jadi* dalao oaoperbitungJcan wariaan aua- 

» i  atau la tr l dan anak-anak yang dllabirkan dalao parka* 

wlnan teraebut, anak luar kawin yang diakui dianggap t i 

dak «aa. fltlealnya, aeorang duda atau janda aemnggalken 

dua orang anak «ab dan aeorang anak luar kawin yang d iia -  

birkan aebalun parkawtnan dalao nans dua orang anak aab 

tersebut dllabirkan, dan diakui aalaoa perkawinan terae- 

but, isaka aelurub barta wariaan akan dl warla oleb kedua 

anak aab Itu , dan dalao bal in i anak luar kawin yang d i

akui Itu dianggap tidak ada* Jadi, paaal 285 BW banya ber-
*

laku bilamana pengakuan itu ter jadi aalaoa perkawinan, 

dan tidak berlaku apablla pengakuan itu terjadl oebeluo 

perkawinan atau aeaudab perkawinan itu dlbubarkan. M laal- 

nya, atpewaria pada tabun 1975 telah oelakukan hubungan 

eezuil dengan aeorang wanlta yang aengaklbatkan labtmya 

aeorang anak luar kawin yang bemama A* £ada tabun 1976 

alpewarla eelangaungkan pernlkaban dengan wanlta lain , 

dan dari perkawinan in i iabirlab aeorang anak aab yang
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bernaaa B* Selaoa perkawl nan m i , alpewarla talah meng- 

akui anak luar kawinnya yang bernaaa A tersebut. Akan te 

tap i, perkawinan int tidak berlangauag lama karena pada 

tahun 1977 iatrinya meninggal auma, aehingga alpewarla 

oenikab lagi dan darl perkawinan kedua m i Xabir pula ae- 

orang anak a ah yang di beri tuna C, Halam hal in i, aenu- 

rut paaal 285 BIT, anak luar kawin yasg diakui aelama par* 

kawinan perta&a tidak boleh aeruglken anak aah yang d ila -  

hirkan dalaa perkawinan per tame tersebut, y&itu B. Akan 

tetapi, boleh merugikan anak aah yang dllahirkan darl 

perkawinan kedua yaltu Q, karena anak luar kawin itu  di

akui aelaga perkawinan pertaoa berlangaung dan tldak d i

akui aelaraa perkawinan kedua* Jodt, dales aenghitung bagi

an yang akan diteriaa oleh B, anak luar kawin yang diakui 

herue dianggap tldak ada, tetapi dalam raenghttung bagian 

yang akan diteriaa oleh 0, anak luar kawin yang dlakul 

tersebut harua dianggap ada*

Sebagainana kite ketahui, pada umuonye aipewarla 

dengan meatbuat teataoent dapat menylmpang darl ketentuan 

undang-undang dalaa pewariaan* Akan tetapi, untuk kepen- 

tlngan ahliwaria ab-lnteatato dalam garla lurua ke ataa 

aaupun ka bsweh, kebebaaan aeperti itu dihataal oleh un

dang-undang* Untuk mereka, dlberlkan apa yang diaebut 

”legitieaa portie*. Adapun legitlese portle adalah bagi-
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an mutlak yang akan diterima oleb ah liwaris ab -in testeto  

dalam garis  lurus ke atas maupun ke bawah, dan bagian 

itu  tidak  dapat dikurangi baik melalui testamen maupun , 

pemberian-pemberian pada waktu masih hidupnya sipewaris,^

Telab dikatakan, bahwa anak luar kawin yang te lab  

diakui sab merupakan abliwaris ab~intestato golongan per~ 

tama, oleh karena itu , anak luar kawin yang telata diakui 

sab berhak atas "leg itiem e p o r t ie " . Adapun legitiem e por- 

t i e  anak luar kawin yang talah diakui sah adalah 1/2 da

r i  bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwa- 

ris inya dalam pewarisan karena kematian (916 BW), M isal- 

nya, sipewaris meninggalkan tiga  orang anak sah dsn seo- 

rang anak luar kawin yang te lab  diakui sah, Bagian anak 

luar kawin yang te lab  diakui sah menurut Undang-undang 

adalah 1/3 x 1/4 -  1/12 bagian. Dengan deroikian, maka 

legitiem e portie  anak luar kawin yang te lab  diakui sah 

tersebut adalah 1/2 dari bagian yang menurut undang-un- 

dang sedianya barua diwarisinya dalam pewarisan karena 

kematian yaitu 1/2 x 1/12 -  1/24 bagian dari selurub har

ta warisan*

Kalau dibandingkan dengan hukum Adat, maka dalam 

iingkungan bukum Adat jarang seka li terdapat anak luar

6A li  A fendi, o p »c it , ,  h. 42.
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kawin* Akan tetapi, apabila hal tni terjadi jugs, make 

anak luar kawin itu  adalah a oak dari ibu, sebingga anak 

tersebut dapat aawaria harta peninggelon ibunya dan ke- 

luarga ibunya tanpa?perlu adanya pengakuan darl ibun/a 

terlebih dahulu, Selam itu , dalam hukum Adet ffaria t i -  

dak mengenal adanya legitleoe portie, tetapi meng«nal 

adanya dasar peraamaon fank dan daaar kerukunan.
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KEDUDUKAB AH At I ^ E  KAWIff YASG I&AKBI ME5UE03 BW 

DAN KKDUDUKAff ABAS AHGKAT UB1WRUS HOKUM ABAS,

m u u  m m w B A i *

Telab dikatakan, bahwa anak luar kawin yang diakui 

oah balk oleb ibunya maupun oleb bapoknya ataa kedua-dua- 

nya akan oenimbulkan aid bat hukua dalam pewarisan, 

Anak-anak luar kawin balk diakui aeoara aukarela aaupun 

terpakaa teraaauk ahli wari 9 ab-inteatato golongan perta- 

aa aeperti belnyo anak*anak aab. Akan tetapl, wolaupun 

balk anak sab aaupun anak luar kawin yang diakui aab se - 

rupakan abliwaria ab*£nteatato golongan pertano, tetapl 

kedudukan anak luar kawin yang diakui aab adalah tidak 

aaaa dengan kedudukan anak aab dalaa pewarisan, Dengan 

deal Id an, naka bagian yang akan diterlaa oleb anak luar 

kawin yang diakui aab adalah tidak aebefar bagian yang 

akan diterima oleb anak aab dalaa pewariaan, Apablla 

anak luar kawin yang diakui aab itu  mtwarla beroaao-eama 

dengan an*k aab atau janda atau duda yang hidup terlama 

dari pada sipewaria, aaka anak luar kawin yang diakui aab 

Itu akan me wart a 1/3 bagian dari pada bagian anak aab* 

Perbaudingan m i akan berubab aeauai dengan perdarajatan 

abliwaria yang ada pada waktu itu .

29
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£alaa lingkungan hukum Adat, jaraog aakali tarda- 

pat anak luar kawia kareaa apabila tardapat aaorang ga

dis atau Janda yang h a » ll ,  maka diuaahakan a u pay a gadla 

atau janda yang hamil Itu kawin dengan aaorang pria yang 

meayebabkannya hecll atau kawin dengan saorang pria yang 

oau seogawictnya. Apabila uaaha-uaaha in i tldak berhaall, 

maka dalam hal in i anak luar kawin taratbut ha nya rempu- 

nyai bubungan pardata dacgan ibunya dan keluarga ibunya 

aaja. Dengan demlkien, maka anak luar kawin itu  hanya da* 

pat mawaria harta pent ngga lan ibunya dan keluarga ibunya.

Sabagalmana klta ketahui» bahwa auatu perkawinan 

baluulah dapat dlkatakaa aeapurno, apabila perkawinan Q) 

itu  belua dlkaruoia anak. Suatu keluarga yang aaoa aeka

l i  tidak mempunyai anak, maka akan habialab riwayat kelu

arga tersebut, Dengan demLktan,- maka aeluruh daarab lin g -  

kungan hukum Adat kecuali daarab Btnongkabau, ctngakul 

adanya pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan auatu perbuatan hukum. 

Dengan das&kian, maka tantulab akan menlnbuikan akibat 

akibat hukum* di autaranya hak-hak yang dlperoleh dan ka- 

wajiban-kevejiban yang barua dlpenubt oleh kedua be lab  

plhak yaltu antara anak angkat dengan orang tua angkat- 

nya.

Setelab tarjadl pengangkatan anak, maka anak ang

kat teraebut berhak mendapat pemeliboraen, pendidikan
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dan wariaan dari orang tua angkatnya. Alcan tatapi, anak 

angkat Juga barkaaajiban Btnghoraati aorta Btcibarlkan 

partolongan pada orang tua angkatnya pods saot orang tua 

angkatnya attnorlukon partolongannya.

Ada baroaaaB-oacaa alaaan pengangkatan anak anta- 

ra loin  yattu:

1* Bupaya ouniai io tr l yang tidak canpu nya i  anak, de

pat staraaakan aaolab-»olab veraka talah nanpunyai 

anak*

2, Barhubung ada kaparcayaan, babwa dangan ©angaog- 

kat anak da pet diharapkan adanya kakuatan Bagla* 

kaaudian akan aonpunyal anak oandiri*

3* Untuk ptamlong anak taraabut* Jadi, bardaaarkan
7

balas kasihan.

Talah difcotakan, baftwa haapir saluruh daarah 11 ng- 

kungan hukua Adat aangakui adanya pangangk*tan anak* ta -  

tapl kadudukan anak angkat adalah barbada~bada aanual da*> 

ngan hukuv Adat yang bar laku di daarah taroabut, Di daa

rah yang o lfa t kakaluargaan parental oa parti di Java dan 

Kadura* kadudukan anak angkat adalah barbeda dangan kadu- 

dukas-kedudukan anak angkat di daarah yang a ifa t kakalu- 

argaan patrilineal ai sa lnya dl Salt*
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Pengangkatan anak dl Ball di lafcukan seoara terang 

dan tuna! arti&ya pengangkatan anak dl daerah teraebut 

barua dllakukan aelalui proaedur -  prosedur tertentu ya- 

i t a i

1. Slpeaohon haras aengajukan pemohonan pengaogkat- 

an anak lev pada kepala deea.

2* tfenguigunkaa permohonen pengangkatan anak teraebut 

kcaeluruh 11ngkungan aanak saudars slpemobon*

5. Disiarkan di dalaa rapat anggota Baajar.

4. Diadakao upacara yang beralfat keagaaaan (aeaersa), 

dan anak aagkat teraebut diaurub neztarlk benang 

dari aesajen Mngga putua*

$• Dl dalam upacara teraebut, dlaertai penberiaB-pen- 

berian oleh orang tua angkatnya aekedar aebagat 

bukti Jceaungguhen orang tua angkatnya nenganggap 

anak angkat aebagai anak kandungnya*

Jadi» yerbuatan oengangkat anak di Ball oerupakan 

suatu perbuatan selepaakan anak darl Ikatan keluarga 

orang tua kasdungaya dan qeoaaukkan anak teraebut ke da

le a keluarga orang tua angkatnya* Dengan demlklan, maka 

bubungan antora anak angkat dengan keluarga orang tua 

kandungnya aenjadl putuaf sehingga anak angkat teraebut 

tidak lag! berhak cewarla harta penlnggalan orang tua 

kandungnya, melatnkan la  berhak aewarla harta peninggal-
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•n orang tua angkatnya* Dengan kata la in , anak angkat 

tersebut tldak lagi oerupakan abllwarla orang tua kan- 

dungnya , melalnkan oarupakan ahliwaria orang tua angkat* 

nya.

Sebagaimana kite ketahui, babwa fungal pengangkat- 

an anak dl Ball adalah aebagat penerua keluarga orang tua 

angkatnya* Dengan da&dklan, moka kedudukan anak angkat 

adalah sederajat dengan kedudukan anak kundung dalaa pewa- 

risen terhadap orang tua angkat&ya* Oleh karena, keduduk- 

an anak angkat adalah aaderajat dengan kedudukan anak kan- 

dung dalam pewartsan, maka para bakltt harua leblh berbati 

faati dalam aenentukan apakah anak itu  aecara nyata betul 

betul-di angkat ctcnjadi anak atau ha nya dlpellhara aaja 

tanpa adanya pengangkatan anak, Hal m i adalah aangat d i -  

perluken, karena aaringkall terjadl aeorang anak yang bu- 

kan anakuya aendlri dipe libera oleh auatu keluarga dengan 

aak&ud naenolong anak tersebut agar tidak terlantaa* dan 

aama aekall tldak bermakaud untuk diangkat menjadl anak* 

nya*

Kalau dibandingkan dengan daerah yang a lfa t  keke- 

luargaan parental olaalnya dl Java dan Jtedura, oaka per* 

buatan pengangkatan anak tldak menyebabkan hubu&gan anta~ 

ra anak angkat dengan keluarga orang tua kandungnya men- 

jadl putua* Anak angkat maauk ka dales kebldupan keluar-
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ga orang tua angkatnya aebagei anggota keluarga dan bu~ 

kan aebagai penerua keluarga orang tua angkatnya, Oleb 

karena itu , maka anak angkat tereebut maaih tetap nerups- 

kan waria dari orang tua kandungnya* Akan tetapl, la  ju~ 

ga berfeek ataa barang gono-ginl dari orang tua angkatnya, 

Sedangkan barang aaal akan keobali kepeda soudara~aauda- 

re orang tua angkatnya, apablla orang tua angkatnya t i 

dak mempunyai anak kandung, Hal In i, telah dilukiokan ae- 

oara tepat oleh Eeputuaan-keputuaan ?engadilan antara la 

in yaitu t

1. Lendraad Xojrworejo, dalam putuaannya tertaaggal 

25 Aguatua 1937 yang aenetapkan bahwa barang pen- 

cabarian dan barang goao-gini Jetub pada anak ang

kat dan janda, sedangkan barang aaal keabali ice pa

da eaudara-aaudara aipeninggal harta, Jika yang 

oeninggal itu  tidak meapunyai anak kandung.

2, Kfeear ke I I I ,  Kaad Van Ju*title , Jakarta dalam pu- 

tuaannya tertanggal 24 Mti 1940, aenetapkan bahwa 

menurut hukum Adat Java Barat anak angkat berhak 

ataa barang gono-gini orang tua angkatnya yang te~ 

lah meninggal dunia jika tidak ada anak kandung
a

atau tidak ada keturunan oeteruanya*

Tbtd. . b . 159.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

H. ERAWATI HARTANTO



35

Dangan deaiktan, maka dapatlah dikatafcul bahwa, 

keaudukan anak angkat bukan sebagai worts orang tua ang- 

kstnya, aeXainkan la  bony a aabagai anggota keXuarga orang 

tua sngkatnye, yang berbok Bendapat keparluan bidup dorl 

herta peninggalas orang tua engkatnya, aaperti haInyo de- 

ngan janda. Rlealnya, apablla boraag gono-gint tldak B©n~ 

eukupt untuk fctperXuan hidupnya, inaka anak angkat UroeV- 

but dapet meatJasati barang csel orang tua angkatnya yang 

tidak aerapunyai enek kandung. Jadl, anak angkat barus dl~ 

berl bak yang layak untuk aandapot baglan ataa harta pe- 

nlnggalan atpewarta, keouall apablla aeoaaa bldup orang 

tua angkatnya telah nembarl hadiah padanye. Afcan tetapl * 

badiab yang d iberikan pad© anak angkat taratbui dapot d i-  

cabut kenbali apablla parbuaten aoak angkat ttraabut da^ 

pat dianggap aemutuakan pertalian keluarga dangan oraag 

tua angkatnya.

Spbagaimana kita ketabui, bebwa hukum laXaa tidak 

menganal adenya anak angkat. Oleh kart no itu , oaka di de«- 

rab-daerah yang maayarakatnya sebagian baaar senganut 

agana la lea , keaungklnan ada yang ttdat mengenai adanya 

anak angkat > Burgerlljk ffetboak* Juga ti&ak mtoganal 

adenya anak angkat* Berbubung dengaa ini, aaka bag! go- 

Xongan Tiour Asing Ttonghoa yang pada umumnya tunduk pa** 

da B u r g t r U j k  ftetboek diadaken peraturan terse ndiri meage- 

nai pengangkataa anak (adopal) yaltu dalao Stantabiod
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1917 129 b a s la n  i t *

Pada hakekatnya pengangkatan anak (adopai) btgi 

orang-orang Ttonghoa terbadap anak l*kt~laki bcrtujusa 

untuk aenperoleh keturunan lak i-lak i. Pangen denikien, 

caka kedudukan anak angkat teraebut adalah aederajat da- 

ngan kedudukan anak kaadung dalaa pewarlaen*
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Satelah caenguraikon tentang pengsrtian anak luar 

kawin, Berta akibat-akibat diakuinya anak luar kawin da* 

lav pewariaan, kemudian dthandiagkan dangan ka&udukan 

anak angkat menurut hukum Adat, maka tlbalab aaatnya un

tuk ae&berlkaa kaalmpulan-kealmpulaa adalah aebagai bar* 

lkuti

1* Setlap anak yang dl lablrkan dl luar auatu Ikatan 

perkawinan yang sah adalah anak luar kawin. Anak 

luar kawin tm  dianggap tldak tcsmpunyai hubungan 

apapun dangam orang tuanya. sen hubungan in i baru 

tlobul apabila anak luar kawia Itu diakui olth 

orang tuanya* Dangan dealklan, maka anak luar ka

win yang diakui, dapat aewarla harta paninggalan 

orang yang mengakuinya. Akan tetapi, dangan barla* 

kuaya* Undang*tJndang Perkawinan yaltu UU no. 1 ta* 

hua 1974 (paeal 45 *yat 1)> oaka anak luar ka«ln 

yang tanpa dlakul pun telah aeapunyai hubungaa 

perdata dangan Ibunya dan kaluarga ibunya. Dangan 

daslkian, maka ktharuaan aaorang ibu untuk aeng- 

akui anak luar kawin nya aepertl yang dlaabut icon 

dalam 3V adalah tidak diperlukan lagi*

2* Tidak aaoua anak luar kawin itu bolah diakui* Ada- 

pun anak luar kawin yang tidak bolth diakui adalah;

5?
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a. Anek~anak yang lah ir karena overspel. 

b* Anak-anak yang lah ir dalaa eustbang.

Jadi, ada dua mecam anak luar kawiii yaltu anak lu-* 

ar kawin yang tidak dapat diakui das anak luar ke- 

win yang dalan diakui*

3* Dalao BW, kita mengenal adanya 4 golongan abUwa

ri a yang oecara b e rg ilir  berhak ataa barta peril ng- 

galea slpewarls yaltu i

a. Golongan keaatut suaml atau is t r i  yang hldup 

teriaaa aerte anak-anak aab aaupua anak luar 

kawin yang diakui dan keturunannya; 

b* Golongan keduei orang tua (ayah dan ibu ) dan 

eaudera~aaudere sekandung aerta anak keturunan- 

nya;

c . Golongan ketiga? kakek dan nenek aerta keluerga 

flalQia garis lurua keataa darlpade eipewarie;

d. Golongan keempati keluarga garla kraanping aan-
*

pal derejat keenam.

Jadi, anak luar kawin yang diakui, merupakan ah li- 

waria abiateatato golongan pertama. Akan tetapl, 

kedudukan anak luar kawin yang diakui tidaklah oa- 

ma dengan kedudukan anak sah dala» pewarlaan, ka

rena anak luar kawin teraebut mewaria 1/3 bagian 

dari bagian yang aeharusnya io teriaa andaikata
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in anak oafa. Ban perbandingan lot akan barubab ee- 

dual dengan perderejatan ahliwaris yang ada* Anak 

luar kawia yang diakui juga barbak atao negitieoe  

portt«u. Adopun legitiene portt® anak luar kawin 

yang dlakul adalah 1/2 dari baglan yang aaaurut 

undang-uadang aadianya harus dlwariainya dalact pe- 

warioan kareno keaattan*

4* Anak luar kawia yang diakui, tldak dapat aewarla 

harta peninggalan keluarga aedaran dari bapak atau 

Ibu yang aengakuinya, kecuali apabila keluerga ae- 

darab darl bapak atau ibu yang mengakuinya tldak 

aeolnggalkan aanak keluarga aampal dtrrajet yang 

meauegktnkan untuk oawarla. Dealt!an pula, soak 

luar kawin yang dlekui seleoa perkawinan tidak bo** 

left oerugikan suemi atau la tr i dan anak-anak yang 

dilabirkan dalaa perkawinan teraebut. Jadi, dalaa 

aewperfaitungkan warlaan ouami atau la tr i dan aaak 

anak yang dilabirkan dalaa perkawinan teraebut, 

anak luar kawin yang diakui itu dianggap tidak 

ada.

5* Dalaa lingkungan bukua Adat, jarang sekali terda- 

pat anak luar kawin, karena apabila tardapat Be- 

orang gadla atau janda yang haail, aaka dluaaba- 

kan oupaya gadla atau janda yang haall itu kawin
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dengan storing pri© yang menyebabkannya bamll atau 

kawin dengan aeorang pria yang emu mengawininya. 

Apablla uaaba teroebut tidak berhaall, maka dalam 

bal in i anak luar kawin itu ha nya taempcrnyai hubu&g* 

an perdata dtngao Ibuixya dan keluarga ibunya*

6* Haspir aeluruh daerah lingfcungan bukum A dot keoua-

11 daerah Hinangkabau, ftangakul adanya pangengkat- 

an anak. Akan tetapl* kedudukan anak angkat adalah 

berbedo-beda aeauoi dengan hukum Adat yang berlaku 

di daerab tcrsebut. Ittaalnya, peagangkatan anak 

di Bali yang dilakukan aecara terang dan tunai ar~ 

tlnya harua dllakuitan di muka Kapala Adat dan ma~ 

ayarakat aekitarnya. Ben^an demlkian, maka bubung

an antara anak angkat dengan orang tua kandungnya 

menjadt putua. Sedangkan peugangkatan anak di Ja~ 

wa dan Madura, tidak perlu dllakukan aeoara terang 

dan tunaif aebtn^ga hubungan antara anak angkat 

dengan orang tua kandungnya tidak terputua. Peng- 

angkatan anak in i ,  banyalab dlkeaal dalam hukum 

Adatf aedangkan dalam BW maupun hukum Talain tidak 

mengenelnya*
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