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BAB I 

PENDAHULUAN

1* Permasalahan : latar belakang dan rumusannya
Peraturan mengenai pewarisan kiranya sudah sejak 

dahulu ada, meskipun semula bukan merupakan peraturan hu- 
kurn, melainkan peraturan kebiasaan atau adat yang menen- 
tukan apakah yang harus terjadi dengan harta kekayaan yang 

sudah tidak ada pemiliknya lagi . Dalam hal yang demikian 
itu hanya keluarga sedarah yang berhsk untuk memillki har
ta kekayaan orang yang telah meninggal dunia. Dan apabila 
kita melepaskan diri dari apa yang dianggap normal dan 
selanjutnya menanyakan, mengapa yang mewaris adalah kelu
arga sedarah dari si pewaris ? Karena hubungan sakral an- 
tara para anggota keluarga sebagai akibat peraujaan orang 

tualah yang menjadikan keluarga sedarah ditunjuk untuk 

menggantikannya •
Di dalam pasal 832 Burgerlijk V/etboek ( selanjut- 

nya disingkat BW ) ditentukan bahwa^ahli waris menurut 
undang-undan^ adalah keluarga sedarai-, baik sah, jnaupu.u 
Xuar liawin dan si auami atau istri yang iiidup *cerlatiia » 
Sebelum itu, pasal 832 ayat 1 BvV menentukan ?ahwa seorang 
janda baru rceudspat bagian dari harta vrarisan almarhum su- 
ami atau pun istrinya apabila tidak ditinggalkan keluarga 
sedarah dari pewaris sampai derajat ke-12. Dengan adanya
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Staadsblad tahun 1935 nomor 486, ditambahkanlah pasal 852 
BW yang menentukan bahwa seorang janda memperoleh bagian 
dari harta warisan almarhum suami atau istrinya sama de- 

ngan seorang anak yang sah*1
Kedudukan janda menurut hukum adat waris berdasarkan Ke-
putusan Mahkamah Agung tanggal 20 april I960, nomor 110 K/

Sip/1960 menyatakan bahva janda adalah ahli waris alraar-
2hum suaminya •

v^Anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perka* 

winan yang sah disebut anak luar kawin ̂ Menurut pasal 43 
ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974* anak yang dila
hirkan di luar perkawinan hanya mem punyai'.hubungan per da

ta dengan ibunya dan keluarga ibunya* Anak luar kawin se
bagai keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak se
bagai ahli waris sepanjang ada hubungan hukum keperdataan 
dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan yang demikian 

itu baru timbul apabila anak luar kaw in itu dial ui seca- 
ra tegas dan nyata oleh orang tuanya atau salah satu dari 
orang tuanya di muka pegawai kantor catatan sipil dengan 
a*;ta otentik.

Apakah pengaku.an anak luar kawin itu harus dila- 
kukan oleh orang tuanya atau cukup hanya oleh sal&h sptu 
orang tuanya ?

^larthalena Pohan, Hukum Waris, jilid I, Jumali, 
Surabaya, 1961, h . 28 *

^Sri Hajati, Catatan Kuliah Hukum Adat II, 1981.
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Subiyakto Indra Kusuma menyatakan,

Mahkamah Agung R.I. dan juga banyak Sarjana Hukum In
donesia berpendapat bahwa si ayah sajalah yang harus 
mengakui anak luar kawinnya. Sedangkan seorang ibu 
tidak perlu raengakuinya, karena secara alamiah tidak 
dapat disangsikan bahwa seorang wanita yang melahir- 
kan adalah ibu dari anaknya r

Hartono Soerjopratikn jo menyatakan,

Hubungan perdata antara ibu dan anak terjadi dengan 
sendirinya karena kelahiran, Jadi dengan kelahirannya 
maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah 
(natuurlijk kind) dari si ibu. Dengan pengakuan si 
ayah ia menjadi anak luar nikah si ayah.

Bilamana anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, 

maka ia tidak mempunyai hak atas harta warisan si ayah. An
tara anak luar kawin dengan keluarga sedarah dari orang tua 
yang mengakuinya, pada dasarnya tidak ada hubungan keper- 
dataan • Seorang anak luar kawin tidak akan pernah dapat me- 
nerima bagian dari harta warisan keluarga sedarah dari o- 

rang tua yang mengakuinya. Dan sebaliknya, keluarga sedarah 
tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar ka- 

in dari salah seorang anggota keluarganya. Namun, pasal 
873 BW memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian itu s*

^Subiyakto Indra Kusuma, "Anak Luar Kawin; Hak 
V.'aris dan Pengakuannya", Jawa Pos, 1? Pebruari 1^83, h. 6.

^Hartono Soer jopratikn jo, Hukum Waris tan pa Wasiat, 
cet .1, Seksi Notariat Fakultas Hukum-iUniversitas Gadjsh 
Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, h. ifl.

5Ibid.
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Untuk pewarisan bilamana di antara ahli warisnya 

ada yang merupakan anak luar kawin, tidak ada bedanya apa
kah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah 
matinya anak luar kawin itu* Sebaliknya, kalau pewarisnya 

anak luar kawin, pengakuan oleh si ayah terjadi sesudah 
matinya anak luar kawin tidak dapat menimbulkan hak waris 
dalam harta peninggalan anak luar kawin.

Dalam hal anak luar kawin meninggal lebih dahulu, 
maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah dapat mewaris 

sebagai penggantinya. Hal yang demikian itu tidak akan 
terjadi pada anak luar kawin dari anak luar kawin yang me
ninggal lebih dahulu. Keturunan anak luar kawin tidak akan 
pernah dapat mewaris dengan kekuatan sendiri . Demikianlah 

pasal 866 BW hanya raemandang kepada pewarisan oleh seorang 
pengganti. Karena itu apabila anak luar kawia-imenolak wa

risan atau tidak pantas mewaris, maka keturunannya tidak 
akan mewaris .

Saya mencoba untuk meninjau permasalalian bilamana 
anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturun
an j suami atau istri dan kedua oi'ung tuai;ya'-.tc,lah meninggal 
lebih dahulu . Menurut pasal 8V1 BW barang-barang yang diper- 
oleh anak luar kawin dari harta v/arisan orang tua yang me- 
ngakuinya j.ika masih berujud barang (in natura) kembali 
kepada keturunan yang sah. Ketentuan yang merauat pengem- 
balian ini, merupakan suatu pengecualian atas aturan untuk 

pewarisan, yaitu, bahwa tidaklah pen ting apakah barang-
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Untuk pewarisan bilamana di antara ahli warisnya 

ada yang merupakan anak luar kawin, tidak ada bedanya apa- 
kah pengakuan oleh Bi ayah terjadi sebelum atau seeudah 

matinya anak luar kawin itu. Sebaliknya, kalau pewarisnya 
anak. luar kawin, pengakuan oleh si ayah terjadi sesudah 
matinya anak luar kawin tidak dapat menimbulkan hak waris 

dalam harta peninggalan anak luar kawin.
Dalam hal anak luar kawin meninggal lebih dahulu, 

maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah dapat mewaris 
sebagai penggantinya • Hal yang demikian itu tidak akan 
terjadi pada anak luar kawin dari anak luar kawin yang me
ninggal lebih dahulu. Keturunan anak luar kawin tidak akan 
pernah dapat mewaris dengan kekuatan sendiri . Demikianlah 

pasal 866 BW hanya memandang kepada pewarisan oleh seorang 
pengganti. Karena itu apabila anak luar kawifc.imenolak wa

risan atau tidak pantas mewaris, maka keturunannya tidak 

akan mewaris .
Saya mencoba untuk meninjau permasalahan bilamana 

anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturun
an, suarni atau istri dan ketf.ua orang tuanya'.telah meninggal 
lebih dahulu. Menurut pasal 371 BW barang-barang yang diper- 
oleh anak luar kawin dari harta warisan orang tua yang me
ngakuinya jika masih berujud barang (in natura) kembali 
kepada keturunan yang sah. Ketentuan yang memuat pengem- 
balian ini, merupakan suatu pengecualian atas aturan untuk 

pewarisan, yaitu, bahwa tidaklah penting apakah barang-
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barang itu didapat oleh pewaris dari keluarga pihak ayah 
atau dari keluarga pihak ibu, dan juga tidaklah penting 
artinya apakah barang-barang itu didapat dari seorang ter- 
tentu. Tidak dibedakan pula apakah barang-barang yang di- 
waris itu merupakan barang-barang bergerak atau tidak ber- 

gerak. Demikian dikatakan oleh Eggens etas ketentuan dari 

pasal 81*9 BW .6
Masalahnya sekarang apakah psrolehan oleh keturun- 

an yang sah dari orang tua anak luar kawin yang telah me- 
ngakuinya, atas barang-barang milik anak luar kawin itu 
sebagai perolehan karena dia sebagai £.hli waris anak luar 
kawin ? atau bukankah hal ini adalah apa yang dinamakan

7oleh Pitlo dengan droit de retour.' Selanjutnya, bagaima- 

na kalau seandainya barang-barang itu dikuasai sepenuhnya 
oleh anak luar kawin .karena testamen ? Bagaimana pula jika 
anak luar kaw in itu kawin dengan suatu perjanjian kawin ? 
Tentunya nanti akan raenimbulkan kesulitan dalam pelaksana- 
an pengembalian.

Antara ^nak-anak luar kawin satu sama lain juga 
tidak ada hubungan keperdataan seperti antara nereks de
ngan anak-anak sah#

M̂arth;. lena Pohan, op.cit., h • 24 •
^Pitlo, Hukum Waris (terjemahan M» Isa Arief), 

jilid I, cet. I, Intermasa, Jakarta, 1979, h , %  #

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEWARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN 
 YANG TIDAK MENINGGALKAN AHLI WARIS 

JUDIARTO



Apakah saudara-saudara luar kawin masing-masing 

akan raenerima jumlah yang sama ? Dan apakah harus dibeda- 
kan antara anak-anak dari orang tua yang sama, dari ayah 

yang sama atau ibu yang sama ? Dalam hal bagaimana harta 
peninggalan anak luar kaw in itu menjadi milik keluarga 
sedarah yang dekat dengan ibu atau ayahnya yang mengakui 

dia serta bagaimana pengaruhnya atas bagian yang nantinya 
akan diterima oleh anak luar kawin jika pengakuan oleh 
ayahnya dilakukan sebelum atau pun sesudah perkawinan de
ngan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan kedua 
dari orang tua yang mengakuinya. Perrr.asalahan yang saya 
uraikan di atas akan menjadi pokok pembahasan dalam pe- 
nulisan skripsi ini.

2 . Penjelasan judul
l6tilah Pewarisan yang saya pergunakan dalam pe- 

nulisan skripsi ini adalah suatu peralihan harta kekaya
an dari seorang yang meninggal dunia kepada orang lain 
yang masih hidup dan berhak memiliki harta peninggalan 
tersebut • Yang saya maksudkan dengan istilah Anak Luar Ka
win seperti tertera dalam judul skripsi ini adalah ^nak 
lu^r kawin yang telah memperoleh pengakuan c-ari orang fcus- 
nya • Akibat pengakuan anak luar kawin itu, dengan seudiri- 
nya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua 

yang rnengakuinya.
Sedangkan untuk istilah Ahli Waris yang saya maksudkan 

hanyalah mereka yang termasuk anak-anak (sah maupun anak
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luar jiawin) dengan keturunannya, suami atau istrinya anak 
luar kawin dan orang tua dari anak luar kawin.
3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam praktek di masyarakat jarang sekali terjadi 
kasus pewarisan anak luar kawin dengan berbagai masalah- 
nya • Sekaligus dalam literatur tentang hukum waris peri- 

hal pengembalian menurut saya belum dibahas secara tuntas 
dan masih meragukan . Hal inilah yang mendorong saya untuk 
membuat skripsi dengan judul Pewarisan ba£i Anak Luar Ka
win yang tidak meninggalkan Ahli Waris C

4 • Tu.juan Penulisan
Tujuan dari penulisan skripsi ini, di samping un

tuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, 
adalah mencoba untuk memberikan sedikit sumbangan pikiran 

kepada almamater sebagai tambahan sumber kepustakaan, 
Dengan suatu harapan melalui permasalahan yang saya kemu- 
kakan, nantinya mahasiswa-mahasiswa yang lain, akun mera- 
sa terundang buat menelaah lebih dalam lagi.
5 . Metodologi

Sebagaimar.a telah kite ketahui bahwa ketentuan da
lam BW hanya berlaku bagi mereka yang tunduk Qtsu mcnun - 
dukkan diri pada BW, Hereka itu (khususnys meij^enui hukum 
waris) adalah warganegara Indonesia keturunan eropa dan 
keturunan tionghoa. Sedangkan golongan pribumi tunduk pada 
hukum adat dan hukum islam yang sudah diresipier oleh hu

kum adat •
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s

Dalam penulisan skripsi ini, untuk membatasi permasalahan 

pewarisan anak luar kawin sengaja saya lebih menitikberat- 
kan pada pev;arisan karena kematian atau pewarisan menurut 
undang-undang dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan 
di dalam BW dengan tidak mengesampingkan ketentuan-keten
tuan yang diatur dalam hukum cdat waris, khususnya Jawa. 

Metodologi yang saya pergunakan dalam roenyusun skripsi 

ini,langkah pertama adalah meninjau permasalahan dan me- 
ngumpulkan data dari beberapa literatur serta data lapang- 
an yang ada relevansinya dengan permasalahan. Langkah se~ 
lanjutny^ adalah mengolah data yang telah terkumpul dan 
terakhir menganalisanya .
6 • Pertanggungjav/aban sistematika

Setelah membaca kembali dengan teliti, saya membu- 
at sistematika penulisan skripsi ini atas bab-bab seperti 
di bawah ini :

Bab I : Pend/.huluan
Bab II : Pewarisan Anak Luar Kawin
Bab III ; Masalah Pengembalian dan Akibat yang timbul
Bab IV : Penutup
Dalam barie-barie berikut ini akan saya coba meirbuat suatu 
sketsa tentang masing-masing bab yang mun^kin berguna se- 
bagai pengantar untuk memasuki isi penulisan skripsi ini. 
Setelah mengetahui garis besar permasalahan , terutama per- 
hatian ditujukan pada masalah pengembalian,maka sebelum me- 

mecahkan permasalahan itu terlebih dahulu dijelaskan seluk
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beluk pewarisan anak luar kawin • Dengan memahami pewarisan 
anak luar kawin itu akan memudahkan dalam menjawab perma- 
salahan yang diajukan. Dan terakhir sekali saya membuat 
suatu kesimpulan yang berisikan inti atau hal-feal pokok 
dari apa yang sudah diuraikan dalam bab-bab yang sebelum- 

nya. Demikian t adi merupakan suatu pertanggungjawaban 

sistematika dari penulisan skripsi ini, dengan harapan 

akan dapat mengantarkan dalam memasuki bab-bab uraian .
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PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN

1 # Hak Mewaris dari Anak Luar Kawin

Sebelum saya melangkah lebih jauh, terlebih dahu
lu saya mencoba untuk menjelaskan secara ringkas tentang 
pengertian anak luar kawin.-

Dalam skripsi ini saya akan raeninjau tentang anak 
yang lahir di luar perkawinan yang sah atau juga disebut 
anak luar kav.'in. Sebaliknya, setiap anak yang di lahir kan 
di dalam suatu perkawinan yang sah adalah anak sah, yang 
dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum keperdataan de

ngan ayah maupun ibunya#
Apakah yang dimaksudkan dengan anak luar kawin ? 

R. Soetojo Prawirohamidjojo menggunakan istilah anak wa- 

jar untuk pengertian anak-anak yang dijadikan dan dilahir- 
kan di luar perkawinan. Selanjutnya, dikatakan bahwa pe
ngertian anak-anak wajar itu digunakan dalam dua buah pe
ngertian :
a. dalam arti luas : semua anak luar ksw::i yang ti<lak 

disahkan ;
b . dalam arti aempit : hanya anak luar kav.ln yang tidak

Q
diperoleh dari overspel atau incest.

^R • Soetojo Prawirohamid jo jo dan Asis Safioedin, 
Hukum Orang dan Keluarga) cet. Ill, Alumni, Bandung, 1979,
h. 15&";
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Yang dimaksud dengan hubungan overs tel adalah hu
bungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang sa- 
lah satu atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan incest, ialah, hu

bungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang sa- 

ngat dekat mempunyai hubungan darah atau sangat dekat hu
bungan kekeluargaannya,

Menurut hukum adat, anak yang dilahirkan oleh se
orang ibu yang tidak kawin, maka hubungan hukum seorang a- 

nak itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.
Agar hal yang demikian itu tidak dicela dalam masyarakat, 
maka diusahakan apabila seorang gadis atau seorang janda 
terlihat hamil, selekas mungkin untuk dinikahkan, agar pa

da waktu melahirkan ia sudah terikat dalam suatu perkawin- 
an ̂  Dengan demikian dan terutama dengan usaha tersebut di 
atas sedapat mungkin menikahkan gadis tadi sebelum melahir

kan, maka dapat dikatakan di lingkungan hukum adat jarang 
sekali ada anak di luar kawin. Kalau memang terjadi, se- 
ora £ ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan mela
hirkan anak, i»aka anak itu hanya da rat mowaris harta pe- 
ninggalan ibunya dan keluarga ibunya .

Seperti dalam-hukum adat, dalam hukum is lam, seorang 
anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai ibu saja 
dan tidak mempunyai bapak. Tiada perbedaan antara anak

^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 
cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1966, h, 49«
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sah dan anak yang lahir di luar perkawinan dalam mempero- 
leh bagian dari harta warisan ibu

Menurut ketentuan dalam BW ada kemungkinan seorang 
anak t idak hanya tidak mempunyai bapak, tapi juga tidak 

mempunyai ibu dalam arti bahwa antara anak dan seorang wa- 
nita yang melahirkannya itu tiada hubungan hukum sama se - 
kali mengenai pewarisan. Hubungan hukum ini antara anak 
dan ibu baru ada apabila si ibu mengakui anak itu sebagai 
anaknya • Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara terten- 
tu seperti yang dimakeud dalam pasal 281 BW yaitu dalam 
akta kelahiran si anak atau dalam akta perkawinan bapak 
dan ibu di muka pegawai catatan sipil atau secara otentik 
tersendiri yaitu dengan ak&a notaris ,

Namun demikian kalau kita melihat ketentuan pasal 
43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan ke- 

perdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena undang- 
undang tersebut adalah berlaku bagi seluruh warganegara In
donesia, maka menurut saya seyogyanya mereka yang tunduk 
ataji menmidukkan diri pada BW ̂ yaitu warganegara indor.esia 
keturunan erop.a dan keturuaau tion^hoa dalam pengertian 
t entang kedudukan anak luar kawin tiiberlakukan ketentuan 
pasal 43 ayat 1 Undang-undang nc-̂ or 1 tahun 1974.
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga banyak sarjana 
hukum indonesia berpendapat bahwa seorang ibu tidak perlu

10Hiid, h. 51,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEWARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN 
 YANG TIDAK MENINGGALKAN AHLI WARIS 

JUDIARTO



mengakui anak luar kawinnya. Si ayah sajalah yang haruc 

mengakui anak luar kawinnya
Anak luar kawin yang diakui akan menimbulkan aki- 

bat hukum dalam pewarisan karena adanya pengakuan menga - 

kibatkan timbulnya hubungan keperdataan antara anak luar 

kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya* Deng
an demikian anak luar kawin tersebut dapat mewaris harta 

warisan orang tua yang mengakuinya.
Dalam sistim Code Civil anak yang diakui mendapat 

sebagian dari harta peninggalan orang tuanya. Namun tidak 
bertindak sebagai ahli waris, melainkan oebsgai kreditur 

karena mereka termasuk Successeurs Irreguliers atau waris 
luar biasa. Dalam harta peninggalan sanak keluarga dari 
orang tuanya , anak yang diakui hanyalah mempunyai hak a- 
pabila t idak ada seorangpun sanak keluarga sedarah dari 
yang meninggal dunia

Lain halnya dengan BW kita yang memandang anak lu

ar kawin sebagai v/ari:* • Hal ini dapat kita lihat dalam ke- 
tentuan pasal 832 ayat 1 BY/ yang menyebutkan bahwa menurut 
undang-undang yang berh^k untuk menjadi ahli waris adalah 
keluarga oedarah, baik. sah my.upun luar kawin dan suami a- 
tau istri y ang hidup terlaraa. Menurut pasal 833 BY/ maka 
ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh ba-

■^Subiyakto Indra Kusuraa, loc .cit. 

12Pitlo, op.cit. , h. 18*
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rang-barang, hak-hak dan tuntutan hukum dari orang yang te- 
lah meninggal dunia. Orang juga mengatakan mereka merapu - 
nyai Saisine . Kata Saisine itu diambil dari ungkapan baha- 
sa perancis yang mengatakan Le mort saisit levif ; yang 

artinya orang yang meninggal dunia menerapatkan oraiig yang 
masih hidup dalam kedudukannya sebagai penguasa (bezitter) 
dari barang-barang, hak-hak dan tuntutan hukum,^

Maksud pembentuk Undang-undang adalah bahwa ahli 
waris peda saat kematian si pewaris secara langsung men- 
jadi pemilik dari semua hak dan kewajiban orang yang telah 
meninggal dunia itu tanpa untuk itu diperlukar- suatu tin- 
dakan apapun. Tidak diperlukan penyerahan atau penerimaan 

untuk menjadi ahli waris, Ahli waris dapat memberikan per- 

nyataan menerima. Akibat suatu pernyataan menerima hanya- 
lah bahwa ahli waris kehilangan hak untuk menolak warisan, 
Mereka sebelum menyatakan menerima itu sudah menjadi ahli 

waris dan karena membuat pornyataan menerima, mereka tidak 
dapat lagi menolak untuk menjadi ahli waris dan tidak da
pat lagi melepaskan hak rr.ewaris

Pasal 834 dan 835 BW memberikan suatu tuntutan hu- 
Kum ke>;.eda ahli waris untuk memperoleh warisan, Tuntutan 
hukum ini biaaanya dinaaiakan dalam bahasa latin Heredita- 
tis Petitio. Menurut Pitlo, hal yaag demikian itu difeatoakan

"^Hartono Soer jopratikn jo, op.cit .fh , 18. 

^Ibid .
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merupakan " suatu gejala dalam Undang-undang kita yang ne- 
nunjang pandangan akan adanya suatu hsk kebendsan etas har- 
ta peninggalan Hereditatis Petitio ini diberikan oleh

Undang-undang kepada ahliwaris terhsdsp sernua orang yang 

dengan titel atau tidak membezit seluruh atau sebagian dari 

harta warisan itu, juga terhadap mereka yang dengan suatu 
tipu daya menguesai harta warisan itu.

Berapa bagian harta warisan yang nantinya akan di- 
terima oleh anak-anak luar kawin ?
Pertama-tama harus dilihat dengan siapa""saja ia mewaris, 
lia~ian warisan anak luar kawin berbeda menurut kesdaan apa
kah ia harus membagi dengan keturunan yang sah dari pewaris 
atau dengan suami/isterinya yang masih hidup, dengan orang 

tua, kakek/nenek atau saudara laki-laki/pererapuan dan ketu
runannya atau dengan keluarga selanjutnya dalam garis me- 

nyimpang. Apabila anak luar kawin mewaris bersama-saraa de

ngan satu atau beberapa keturunan yang sah dari pewaris, 
atau dengan suami/isteri dari pewaris, maka. anak luar kawin
mendapatkan sepertiga daripada yang akan ditr-riraanya sean-

/
d??inya ia anak sah .
Contoh : A telah meninggal dunia dan ~rvi iti^TLsrn ir.terin.va 
serta tiga orang anak yang sah dan srtu pm k Liar kawin,. 
Seandair.ya anak luar kawin itu anak Fan, maka masing-masing 
ahliwaris mendapat bagian seperlima. Jadi pada pembagian

^Pitlo, o p . c i t h. 20
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wariscn karena keraatian, anak luar kawin menerima seperti- 

ga dari s e per lima ; yaitu 1/15 bagian. Jika dalam hal y-ng 
dikemukakan tadi, bukan satu anak luar karin me lain lean ti- 
ga orang anak luar kav/in yang ditinggalkan oleh pewaris, 

maka perhitungannya adalah sebagai berikut : apabila keti- 
ga anak luar kaw in itu^ anak sah males masing-masing akan 
menerima 1/7 bagian ; jadi tiap anak luar kav/in akan mene
rima 1/5 dari 1/7 yaitu 1/21 bagian. Sedangkan anak sah 
dan suami/isteri mendapatkan sisanya. Apabila pev/aris me- 

ninggalkan seorang anak luar kawin dan 'selanjutnya keluar
ga sedarah dari golongan kedua, atau ketiga,maka anak luar 
kawin. akan mev/arisi setengah bagian v/arisan (pasal 863)- 

Pitlo menafsirkan bahwa :
apabila pev/aris meninggalkan seorang anak luar nikah 
dan selanjutnya sanak keluarga dari golongan kedua 
atau ketiga, maka anak luar nikah akan mev/arisi sete
ngah dari apa yang akan diteriman.ya-i/-apabila ia anak 
yang sah £garis bawah dari penuliŝ j

Penafsiran Pitlo yang demikian itu sebenarnya sama. saja , 
.dengan yang saya s_ebutkan di atas . Karena kita tahu bahwa 
apabila ada anak sah maka tertutuiD bagi golongan kedua atau 
ketiga dan keempat untuk inev/arie.. Apsbile anak luar kav.ln 
lumvaris bersajifii-saMf*- dengan golongan kaeispet, *• ka ia akan 
menerima tiga psrempc-t dari a jo y^ng akan c*iterimanya apa
bila ia anak yang sah.

Cara penghitungan secara individuil hanya digunaksn 
dalam hal anak luar kawin mewaris di saraping anak sah.

16Ibid., h. 5lf.
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Sebaliknya, tidak akan digunakan penghitungan yang demiki- 
en itu, apabila mereka mewaris di camping keluarga seda- 
rah yang lebih jauh.

? . Pengakuan Anak Luar Kawin
Dalam menentukan bagian anak luar kawin, haruslah 

diperhatikan kapan dilakukannya pengakuan itu. Apakah di
lakukan sebelum atau sesudah perkawinan orang-tua yang rae- 

ngakuinya ataukah dilakukan sep&njang perkawinan berlang- 
cung. Karena kedua macam pengakuan di atas, masing-mscing 
akan memberikan akibat yang berbeda atas bagian warisan 
yang nantinya akan diterima oleh anak luar kav/in •

Pengakuan anak luar kawin, harus dilakukan oleh : 
seorang pria (ayah) yang sudah meerderjarig, setidak-tidak- 

nya sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 282 ayat 1 B W ). 
Pengakuan tersebut harus mendapat persetujuan dari ibunya, 

apabila ia masih hidup, Ketentuan yang demikian ini diada- 
kan dengan maksud untuk menghindari pengakuan oleh seorang 
pria yang bukan ayah si anak. Adalah sangat suker untuk me- 
nyelidiki apakah pria yang mengakui itu betul-b^tul ayah 
anak tersebut atau bukan. Oleh k?rena itu jr Irx srtu-satu- 
nya adalah dengan persetujuan si ibu. Jika si ibu telah me- 

. ninggal dunia, ayah tersebut dapat melakukan pengakuan ter- 
hadap anak itu, apabila terdapat saksi-saksi yang dapat 
memberikan kesaksian yang meyakinkan bahwa meuang benar 
anak tersebut adalah anaknya .
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Alasan pembentuk undang-undsng memberikan bate can 
umur terhadap seorang pria yang akan melakuka.n pengakuan 

terhadap anak luar kav/innya dengan batasan umur 19 tahun, 
hal ini adalah untuk menjaga dan raenghindari adanya. keke- 
liruan ataupun kekhilafan dalam pengakuan. Sebab seorang 

pria yang inasih di bawah umur 19 tahun dianggap tidak da
pat atau kurang mampu menyadari tentang a pa yang dilaku - 
kennya serta konsekwensi yang mungkin timbul akibat p^rbu- 
ztannya itu. Pengakuan yang dilakukan karena adanya paksa

an, khilaf serta penipuan adalah tidak "sah (pat:sl 282 B \7) .

Bagaimana halnya bila saksi itu eebenarnya tidak 
mengetahui tentang hal itu, melainkan hanya karena ia baik 
dan diminta oleh orang tersebut, Islu ia bersedia menjadi 

saksi. Dapat pula ter jadi di mana seorang ayah dengan 

mendapatkan persetujuan ibu melakukan pengakuan terhadap 
seorang anak , tapi kalau ditinjau dari perbedaan umur an
tara anak dan ayah yang ment-akui relatif kecil. Yang demi- 
kian ini dapat dihindari dengan menggjinakan pasal 2?8 KUHP 
yang menyebutkan, bahw.' bars.ag siapa yang mengakui anak se
bagai anaknya menurut sturan 11 W pacsha 1 rikctahui ia bu- 
kan ayah dari si anak, 0jancara hi.ku^an 'arena aelckukan 
pemalsuan .

Pengakuan anak dengan paksaan, yaitu pengakuan yang 

dilakukan karena adanya paksaan dari pihak yang berv/enang 
maupun dari salah satu pihak yang bersangkutan . Dapat ter- 

jadi apabila ada tuntutan daripada anak sendiri atau orang
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lain yaitu pihak keluarga dari si anak atau pun keturunan
nya dari si anak luar kawin (pasal 2u8 B IV ) . Kamun derai- 
iiisn undang-undang memberi batasan terhadsp alat bukti yang 
boleh dipakai untuk menyelidiki dan menuntut suatu pengaku

an, uisalnya pasal 233 B V/ melarang untuk menyelidiki sia- 
pakah ayah dari anak luar kav/in. Kemang sukar untuk menen- 
tukan siapa ayah anak luar kawin itu, tetapi pasal 23? B W 

merupakan perkecualiannya, yaitu seorang ayah dapat' dipck- 
sa untuk mengakui seorang snak, apabila. terjadi sala.h satu 

kejahatan dalam pasal 285 sampai 288, 2$h dan 33 KUHr. Dan 
s.?at berlangsungnya kejahatan itu bersamaan dengan saat ke- 
hsailan v/anita dengan siapa kejahatan dilakukan, maka atas 
tuntutan raereka yang berkepentingan si tersangka dapat di- 

nyatakan sebagai ayah si anak (pasal 287 ayat 2 B W ).
Apakah pengakuan itu suatu bukti adanya hubungan 

d-rah, adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah, ataukah 
pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimt..lkan 
hubungan kekeluargaan, sehingga bukan keturunan, melainkan 
pcmgakuan itulah yang menjadi sumber hubungan hukum ci tare 
orang-tua dan anaknya ? Persoalan ini sebenarnya tidak ha
nya mempunyai art.i yang teoritis. Sebrb ji/a pengckuc-n itu 
adalah bukti keturunan, maka itu me:..iliki kokustan deklara- 
tif dan pada asasnya berlaku mundur. Apabila pengakuan itu 
hanya suatu perbuatan hukum saja, maka itu merupakan suatu 
perbuatan konstitutif yang menimbulkan hubungan kekeluarga
an yang baru, yang dulunya tidak ada.
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;o

A' : fci la pengc kuan itu merupakan cuatu bukti, melia ben.' rlrh

ke putusan jeehtbenk Jen Haag tan-jgal IS nop^iber 19: 1 . J
1 1^72), bahwa ser.e orang tidak da pet .«engakui orang
lrin seb: gai ana.knya , karena orsng ycng diakui rebagai a -
n̂ i-mya itu lebih tua dari yang r-engakuinya .L'eta.pi apebila

isngskuan itu merupakan ups ye bukti, maka tidak cds ten pat

bagi pendapct seperti yang dinyetakan dalam keputur.tn Hoge

.<aad pa.da arrestnya tanggal 6 nopesiber 1930 (W *J .1931 >94) >
bahwa orang-tua yang telah mengakui scseorang, tidak dapat

171̂  gi membatc lkan pengakuannya.
Bagaimana dengan suatu pengakuan yang bertentangan 

dengan kebensran ? Apakah itu merupakan psmalsuan dalam 
turat bukti atau penggelapan keadaan ? Apabila pengakuan 

itu suatu perbuatan hukum, maka pengakuan yang bertentang- 
an dengan kebenaran itu boleh dan karena itu tidak dapat 
dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan.

Kartono berpendapat, bahwa dia l.ebih cenderung me- 
nganggap pengakuan itu auatu psrbuatan hukum yang berdasar- 
kan fiksi bahwa. yang mengakui adalah orang-tua anak itu . 
iCaro-nanya ada kemungkinan pengakuan itu dibatalkan oleh 
Fengadilan karena. da'-’.ar pengakuan c dr.lab fiksi, balnva yang 
diakui adalah anaknya . Maka tidak mungkin bahwa yrng meng- 
akui itu lebih muda dari yang diakuin;*a.

Hartono Soer jopratikn jo, o p . c i t h. 40. 

18Ibid .
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Dalam menentukan bagian anak luar kawin, harus di- 

perhatikan ketentuan pasal 235 ayat 1 B V.' yang menentukan 
bahv/a pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh 
suami atau isteri untuk kebahagiaan anak luar kawin, yang 
sebclum perkawinannya diperbuahkan dengan seorang lain da

ri pada ist ri atau suaminya, tidak boleh mombawa kerugian 
brik bagi isteri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan mereka .
Maksud dari ketentuan di atas adalah, bahv/a untuk 

kepentingan ist ri atau suami dan anak--anak yang dilrhir- 
kan dalam perkawinan, maka pengakuan itu harus di^erhatikan 
Hak dari ist'.ri atau suami dan anak-anak yang dilahirkan 
dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar 

kawia. itu tidak diakui. Karena i£u jika seorang pewaris 

meninggalkan lima orang anak sah dan seorang anak luar ka
win yang diperbuahkan di luar perkawinan dimana dilahirkan 
anak-anak sah itu, akan tetapi diakui sepanjang perkawinan 
ini, maka warisan itu diperoleh anak-anaknya yang sah, se- 
dang anak luar kawin itu tidak menerima apa-apa, Sebab se- 
rndrinya anak luar kawin itu tidak diakui, m;-’ka anak-anak 

■jznc sah mewaris semuanya *, nereka tidak boleh dirugikan 
karena adanya pengakuan anak luar kawin itu, dengan den,i- 
kian meskipun anak luar kawin itu diakui, seluruh warisan 
harus diberikan kepada anak-anak yang sah,

Namun demikian haruslah diingat, bahwa pasal 285 

B W tersebut hanya berlaku jika pengakuan itu dilakukan
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sepanjang perkawinan . Apabila pengakuan itu dilakukan se- 
belun perkawinan atau sesudah perkawinan itu bubsr, raaka 
ketentuan p^sal 285 B W tidak berlaku. Oleh karena itu, 
rp: bila pewaris telah kawin lebih dari s b  tu kali, cedang- 
t:an sepanjang perkawinan yang kedua ia telah mengakui se- 

orcng anak luar kawin, maka anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan kedua ini tidak boleh dirugikan karena pengaku- 
an itu. Terhadap anak-anak sah lainnya yang dilahirkan da- 

lr-m perkawinan pertama, mereka boleh dirugikan.
Ketentuan pasal 285 3 ,Y:. itu tidak daprt aiterap- 

kan terhadap anak sah yang dilahirkan dalam perks v.inan la
in . Karena memang ketentuan ini dengan tegas membedakan 
antara bermacam-macsm anak yang sah itu.

Con toll : Apabila seseorang telah kawin dua kali dan mening- 

galkan seorang anak A dari perkawinan pertaraa, dari perka- 
winan kedua seorang anak B dan seorang anak luar kawin C, 

yang diperbuahkan sebelum perkawinannya pertama, tetapi ba- 
ru diakui sepanjang perkawinan kedua. Dalam keaaaan demiki
an, vrarisan harus dibsgi sebagai berikut : pengakuan C ti
dak boleh Lierugikan B; oleh Isarena itu, m;>.£a B tnenperoleh 
aj-a y^ng akan ditorimy nya juga eeandainya 0 tidak diakui, 
y£3 tu r.etengah bagian warisan. Bagi A seolah-olah pasal 285
3 V/. tidak ada. Seandainya C itu anak sah, maka ia akan me- 
nerima 1/3 bagian. Kamun karena ia anak luar kawin, hanya 

mendapat 1/9 bagian. Sisa warisan adalah 8/9 bagian, Karena 
A boleh dirugikan, ia hanya menerima 1/2 dari 8/9 atau l\/9
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bagian. B tiaak boleh dirugikan, jadi ia tetap mcmpsroleh 

1/2 bagian wa.risan . Jadi sisa warisan yang sebenarnya,ya
itu sebesar 1/13 bagian akan diteriraa oleh anak luar kav/in .

Bagaimana kalau seseorang meninggalkan seorang a- 

nak luar kav/in yang diakui sepanjang perkawinan dan seo - 
rang isteri ? Apakah anak luar kawin itu boleh merugikan 
irteri atau suami dari pewaris ?

Sesudah tahun 1923(Undang-undang 1? pebruari 1923, 
Stbl. nomor 40), Janda disamakan dengan seorang anak sah1̂  
Apabila pevfaris meninggalkan seorang an'ak luar kawin yang 
diakui sepanjsng perkaw inan dan seorang janda, warisan se- 
luruhnya adalah untuk janda, sedang anak luar kav/in yang 

diakui tadi tidak akan menerima apa-aps .

Kasus ysng lain : A, seorang janda yang mempunyai seorang 
anak sah yaitu B. A melangsungkan perkawinannya yang kedua 
dengan Z.. Dari perkawinan ini lahirlah seorang anak D dan 
anak luar kaw in yaitu C yang diakui oleh A'sepanjang per- 

kav/inannya yang kedua. Ada pun pembagian: warisannya, jika 
nantinya A meninggal dunia adalah sebagai berikut ;
Z akan menerima 1/4 harta rarican . Sed^ngkan sisanye untuk 
i.Uliivaris yang lain a 3 dan D niasing-narin^ akr.n mencrimr 

1/2 dari sisa warisan yaitu 3/4 atau Liaoinj-i/.acing akcn rea
per oleh 3/3 bagian. D dan Z tidak boleh dirugikan oleh C, 
nemun B boleh dirugikan . Diandaikan lebih dahulu bagian C

19Ibid., h. k5-
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yaitu 1/3 dari l A  = 1/12 . Jadi B hanya akan menerime :
3/) ( 1 - 1/12 ) = 11/32. bagian warisan yens diterima C 
adalah 1/32 bagian.

3 * hubungan Anak Luar Kawin Dengan Para Keluarga Sedarah 

Dari Orang-tua Yang J-iengakuinya
Seperti yang telah saya singgung pada bab pendahu- 

luan, pengakuan anak luar lie win terjadi sebeiurn atau resu- 

dah meninggaInya anak luar kawin tersebut, tetap memberikan 
hak mewaris pada anak luar kawin tersebut. Seba.liknya kalau 
dr lam hal perolehen dari harta peninggalan anak luar kawin 

jika pengakuan terjadi sesudah meninggalnya anak luar kav/in 
tidak dapat menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan 
anak luar kawin .
Pitlo mengatakan bahwa 11 Undang-untfiang tidak ada merebicara- 
kan hal ini. Akal yang sehat dan pertimbangan kepatutanlah 
yang menjadi alasan pondapat ini "

Pada asasnya tidak ada hubungan keperdataan an&ara 
ayah dengan anak luar kawin, jika ayah tidak cpngakui anak 
laai kawin tersebut. Apalagi antara acak luar kâ 'ni dengan 
keluarga sedarannya . Sebensrnya, me hid. pun ada hubungan ke - 
ioerdrtaan antara anak luar kawin dengan ,-yah y.ng mengaku.- 
nya, hubungan yang demikian itu, dengan keluarga sedarah 

dari orang-tua yang mengakuinya itu, tidak ada.

POPitlo, op .cit., h . 53 *

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEWARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN 
 YANG TIDAK MENINGGALKAN AHLI WARIS 

JUDIARTO



Weniun kalau kits, melihat pasal 873 B W , tampeknys 

pasal itu merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 
872 B.'.V yang menyatakan, bahwa undang-undang same sekali 
tidak memberiksn hak kepada seoreng anak luar kawin terha

dap barang-barang keluarga sedarah dari kedua orang-tuanya ; 
kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikutnya .
Pasal 373 B W membua.t suatu pengecualian, Anak luar kav/in 
dengan keluarga sedarah dari orang-tua yang mengakuinya, 
dengan siape ia mempunyai hubungan hukum keperdataan dapat 

seling mewaris. Keduanya mengesampingkan Negara sebagai pi
hak yang memperoleh harta peninggalan.

Anak luar kav/in mewaris harta peninggalan keluarga 

sedarah dari orang-tua yang mengakuinya, apabila mereka ini 
meninggal dunia tanpa ahliwaris sampai derajat keenam mau- 
pun suami/ist 'ri .

Pitlo mengatakan " mestilah diterima, bahwa anak
luar nik^h dapat bertalian keluarga dengan si mati paling

21'jauh sampai derajat keenam "
Anak luar kawin tidak dapat bertintSak dengan per- 

Cantian, s-hingga ia tidak dapat memperoleh varisan dalam 
jcri. jat 'kota juh .

Anak luar kav/in yang mewaris hart-: peninggalan drri 
keluarga sedarah yang demikian tadi, mev/arls untuk seluruh- 
nya atau untuk sebagian, bersama-sama dengan anak luar

21Ibid., h . 58 .
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in yang dilahirkan dsri keluarga sedarah si pewaris . 

Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/ist,ri dan kelu- 
arganya yang sah, tapi sudah meninggal dunia lebih dahulu 
dan mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin itu 
akan mewaris, oleh karena orang-tua mereka akan mewaris 
h:rta peninggalan itu sesndainya mereka masih hidup.

Pitlo mengatakan bahwa " yang demikian itu rnesti- 
lah diterima berdasarkan kenyataan bahwa par.si 873 3-\V 
tidak melanggar eturan ysng biasr dari pewarisan, bahwa

2 ?yanj derajatnya terdekat menges? mpingkan yang lebih jruii*1

Demikienlah halnya keluarga sedarah dari orang-tua 
dengan siapa anak luar kawin itu mempunyai hubungan keper- 
dataan, akan mewaris apabila anak luar kawin itu meninggal 
dunia * Mereka tampil sesudah keturunan sah ayah atau ibu

nya, dan sebelum Kegara. Di sini juga berlaku, bahwa per- 
ta lian keluarga derajat keenam merupakan batas yang terja- 
uh*

Pasal 863 ayat 2 3 \7, raenentukan, bfhwa apabila an- 
t&ra ahliwaris yang sah dengan si pewaris terdapat pertali- 
--i keluarga dalam berinacam-macam derajat, maka yang terdc- 
\ t derajatnya raenentukan besarnya bagian y-ng harus dibe- 
nk^n kep:.da anak luar kaw in.

Menurut Ha.itono, dengan mengadakan ketentuan yang 
demikian itu pembentuk undang-undang :
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C?

menyimpang dari asas pasal 850 B.w., pasal mans mem- 
bawa akibat bahwa seeudah dibelahnya warisan da lam 
dua bagian, maka bagian dari anak luar nikah dalam 
masing-masing belahan diperhitungkan berdasarkan ba- 
nyaknya keluarga sedarah yang ada dalam belahan itu, 
tanpa melihat belahan lainnya; akan tetepi,dalam pa
sal 863 ayat 2 B.V.'. telsh ditentukan lain ^

Oleh karena itu, apabila seseorang meninggalkan seorang 
anak luar kav/in dan dari sisi bapaknya seorang kskek dan 

dari sisi ibunya seorang kemenakan derajat keenam, maka 
anak luar kav/in itu mendapat setengah dari v/arisan dan ke
dua ahliwaris yang sah mendapat bersama-sama setengah ba
gian lainnya .

Bagaimana pembagiannya, apabila ada anak luar kawin 
dalam salah satu dari dua garis menyimpang, daniinaslh ada 
juga keluarga sedarah ?
Anak luar kawin hanya berhak atas 3/4 bagian saja dari se- 

luruh warisan, atas dasar analogi asas yang terkandung da

lam pasal 863 ayat 2 B.W dan dari kata-kata yang tersebut 
pa da pasal 865 B W.
Jadi apabila seseorang meninggalkan seorang anak luar kawin
dan keuienakan dari siss bapak, anak luar kawin itu tidak 
luun^kin mengatakan, bahwa ia mewaris seluruhn?.a dsl?.n. garj s 
iouaya dan di dal.-m garis bapakn;>a ia :ir;v.'-ris J A  btgiaj. 
Ualam hal demikian9 .ia hanya berhak etac 3/4 dc.ri seiuruh 
warisan, sedang kemenakannya 1/4 bagian yan~ toreisa.

^Hartono Soer jopratikn jo, o p . c i t h , 48 •
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?s
iweturunsn snak lu: r kav;in tidak dapat mev/crip un

tuk diri sendiri . Penal 566 3 W hanya inemandang pewcrir- 
an oleh seorang pengganti . Gleh karena itu, s.xhils rnak 
luar kawin raenolak atau tidek pantss untuk mev/srir, r̂?kr 

dalam hal yang dieebutken psd? ;xse 1 865 3.\. pun keturun- 
cnnya tidak akan mev/aris .
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MASALAH P2..Gil3ALI/J< DAI'
Aii-IBAx' YA..G iIi'.BUL

1. Anak Luar liawin Sebrftai Pewaris

Tentang sia ps-sie pa yang mewaris dari scorcn* anak 
luar lia.v/in diatur dalam pasa 1-pcsal 87 0, 871 dan 873 a yet
2 dan 3 B V/. Apabila seorang anak luar kav;in meninggal du

nia maka pertama-tema yang terpanggil untuk mewaris ada - 
lah keturunannya yang sah d: n isteri/suerninya , beru resu- 
d;;ii itu ibu atau ayah yang mengakui anak luar kavin itu- 

lah yang mewaris atau apabila kedua-duanya aasih hidup f 

masing-masing mendapat setengah dari warisan, Aprbilr ke- 

cua.li mereka, masih. ada juga anak luar kawin, maka anak lu
ar kawin itu akan mewaris bersama mereka menurut cara se- 

bagaimana ditentukan dalam pasal 863 ayat 1 E AV. Bilamana 
pewaris tidak meninggalkan anak sah dan anak ljar karin, 
maka keturunan mereka yang sah berhak mewaris eeluruh 
harta peninggalan pewaris . Orang-tua baru terr^nggil untuk 
mev/aris, aprbila anr a luar k?v:in tidck meupunyc i keturun- 
sn s<. ma ceke. li r- n tidrrk pul- mern.n^jr lkf n suami/ i.'trri . 
Delcm hal demikian a.f?I 870 BY.1 ^srlrku, dan xn riser ja - 
tuh kepada ibu atau ayahnya yan^ mengakuinya, atau untuk 

mereka berdua apabila kedua-duanya mcsih hidup, masing-ma
sing mendapat setengah warisan .
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Agrr cy ih dr ;t t ri?. dr ri enc *: iu' r innyr , 
iar kr aynh ini h: rur; i.-ieng' kuinys. cep~n jang snek ini rih 
hiCuo. Sue- tu ■xmgskurn enr k luar kz win secudrh enrk itu 

uicnin^gr 1 dunia, tide.!-: akan ue.jberikrn hak mewarir *iepr de 

eyah . ( H .1?. 9 Febru-'ri 1855 V/. 1684. P . 2646 ). ?if

2 . Pengembalian
Kapankch tirnbul suetu oengeubsHan ? Kacr. !Uh .e -

ngembrlien ekcn timbul, r ,xJjilr, seorcng <';n?k lucr krwin

meningga 1 dunia dcngen ten pa r.ieninggrlkrn keturunan, u -
pun suami/ isteri, sedangk?n kedua orang-tuanya tel'h me -

ninggal dunia lebih ds hulu . Dela j keadaan yang dei.did..' n
itu make, barang-barang atau harta kekayaan y mg tel-h di -
peroleh anak luar kawin itu dari ora.ng-tuanya yang telah

menga.kuinya jikr Jnasih dalam bentuk aslinya atau 11 in na -
tura ” akan kemball hanya kepada anak-anak yang eah dari
ore.ng-tuanya, dan tidsk kepada keturunan yang selanjutnya

25dfri pf?da anak-anak sah tersebut, y Setolah kita 11 - 

hat se;.untas tontsng pengembalian itu, tampaklah brhv/a 
penggunaan istilah " pengembalian " yang merup^kr h terje - 
whan dari " terugkeer " adalah kurang tepat, k-rcn-" „• n< k 
yi'g s-v.-h orri r y;.h/j.bu seorang cu&k lurr krvi-* tld* - - 
nr h :.ienpunjai cer.uatu hak etas berrng-bar^nj ; - -£ •• ro - 
leh anak luar key/in dari werisen orang-tuanya . ^

2If IWd-i h . 51.
25 Ibid.

Marthalena Pohan, op .cit., h .46 .
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3 • Ar;- 1 :> r- n;:-B,:rrn-;
Per...: lr 1.: n y i*. ■ dr . t !:it rju.:-n d* ri : v.- v*. v - 

nge*.ibalim c dc 1? li dr lr... kr itr nnyr- dengcn s* 1":. rr crer 
ĵciwcrisrn . untuk pev;r-riren tiu: kl-"h pontine c y Izr I; o; rr :*g- 
bcreng itu did; n olen je\vari~ ur ri keluargc '-in ibu
rt'U dari kclurrgc pihrk &yah . Jugs tid'-kL-h .-onti;̂  frti- 

nya aj.rken barr ng-b; rang itu old: rtk* n dr ri re or'.. , U r  - 
tontu. lic'.nye sctu pengecu' lian c tor ctur--n ini y*. n • ; di bu- 

at oleh undang-unde.ng untu.* .*u*:u... Y.-'e ria, yaitu 0:1?... - r- 1: 
871 B VJ. AkiV t oenyiwp: ngr n y:r*j dcmikien itu - d< Ws:i - 
brhan lrgi undrng-und\n^ di Rini ...e.r-' te r. 11 k e w  linyr 
barang-brra;.r, serangga keniuuulkfrjrtu srtrnyr? ,*, ' r - 
krh he 1 ini uerupakan perolehf n rebcge i chlirrris c lek ke
turunan yeng sell drri ayah/ibu e tru bu.irn.-cph hr. 1 yenj de - 
mikian ini edrl?ii r pa yrng dinr^rkan " droit de retc^r »' ? 
Perte.nyaan ini penting sekeli srtinya b:-gi pasive . Seorang 
waris memikul brgiannya da lain huteng hcrte peninggr If r*. 
Orang ye-ng meinpunyei droit de retour ( hek :nenarik l:~.-.ca - 

li ) tide k berurus< n cengrn huteng-liutang. Tc-^behan £i, 
or-ng yeng ;..e..*pun,yr i  d r o i t  de re tour  t id e k  nempunyei r a i  - 
f in e  'i n lr r e c i t e  :j.s ,<etiiio . r..rraiiya peroler.?n berd-r:r- 
k: .i ' ' I i i  ..'-I.- [?. ■ r ■} 'Crclfi .. v:rr' t  n.. •?c;.^.;.t k e t 'a  a; r 

ir i. Îrr<:. it a.
Sebenarnya, meckipun - krM^g-n *.:e '.erdatrrn enta- 

ra anak luar l̂ av/in dengen ayah yc::g Leng' kuinyo, hubungan 

yang demiluen itu , den-an keluerg? êdarcli dari orrng-tua
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ymg rnengakuiny*' itu, tidrk i dr . ;>;.iun , prscl 873 B \. 
r..ewbut t sir tu yov.̂ ecus lien . A nr., lu: r kcv;in r.ev:r ris hrrtr 
■̂eninggr 1.7 n lie lu?r ga seder^h dari orr ng~tua ys. ng nengc *cui 

nya apc-bilr mereka ini meninggcl dunir taipc ahliwcris 
rc w a* i dercjat keenau urupun su: mi/isteri . De..:iiQ.ml.- h 

ii&lnys, kelu-: rg: sec.crrh dc ri orrng-tua dengf n sir ,r m r k  
lu,' r krv/in itu *..e...punyc-i hubungm ke .erdrtc.cn, j \v n .:ev: - 

ris £ sbilc cn'k lucr krwin itu mening^e 1 dunic-. i.ei’tkr 

t- Mpil sesudrh keturunan salv ayah/ibunya dsn rebelua. I.e - 
grra . Di sini jugs berlaku, bahv/a pertalisn kc-Iu; rgr de
rajat keenam merupakan be;tas yang terjauh.

%
V.'alsupun sebagai ahliwrris, ncraun mere^ tidck per- 

neh mempunyai sesuatu hak atas barang-barang yang dipero- 
leh anak luar kav/in dari warisan orang-tua yang mengekui- 

nya • Dengan kata lain, perolehan tersebut bukanlah meru - 
p.':kan suatu droit de retour. Tetapi. pa da akhirnya barang- 
barang tersebut ke^bali kepada keturunan sah ayah/ibunya . 
Ini terjadi karena ketentuan itu masih mengikuti sirtem 
hukum yanlama, bahwa barang-bsrong itu kemball kepada 

asaInya .
Asa 1 barang-barang tidaklah penting, berlaku juga

27pr d: pe^bagian peroskutuan , ' Pa da penbt. gien perse iratu-
an perkav/iti;;n atcu pcvsekutuan ^erserocn, aeorcng ^ -a 
tidak drs pat mengsjukan hak untuk neiuiliki barmg tartencu ,

^  Pitlo, op.cit., h. 38
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Dengan alasan b'hva, barang itu diberikm olehnyr kc 
/jorsekutur n itu. nengeru i hal ini dc lam undcng-undc ng 

ada boberc ;r psngecuelian . Pasal 101 B V/ memberikan hak 
uiltuk memperuntungkan sesuatu berdascrkan asel-u^ul, pa- 
da peubagian persekutuan perkc v/inan. Pasal 85? b 3 V, 
liiemberikan kepada suarni/isteri yang mssih hidup seba - 

gai waris, suatu hak agar kep&danya di peruntukkan bends - 
bonds tertentu. Y ang terakhir ini tidcklah berdarrr 
atas asal-usul benda. Pasal 852 b B.W mcnetapkan suatu 
ketentuan bahv/a apabila si suami atau isteri yang hidup 

terlane ineraris bersama coins dengan orang-orang lain da- 
riprda anak-anak atsu keturunan anak-anak dari perkavin- 
an dulu, maka boleh ia menarik seluruh ateu sebegian pe- 

rabot rumah dalam kekuasaannya . Berdassrkan perkembangan 
yang dialami oleh Pengadilan, dalam hal ini memang ada 
kemungkinan, bahwa seorang yang berhak dalam suatu pemi- 

sahan berdasarka.n itikad baik, yang juga rnesti diperhati 
kan antara peserta dalam persekutuaiij dapst melaksan a k a n  

haknya agar benda-benda tertentu diperuntukkan kepadanya, 
atau oleh k'rena benda itu secara materiil bagi dia le - 
bib bo<sar artinya dari path: bag! pesertc- ysng lrin-1, in 
atau oleh k-r renc. bend- 'itu baginy- ^c.ipunyai h i lr :  i ; r-. -  

saan yang lebih be.-.sr.

. Pembatasan Pasal 871 B V/

Pasal 871 B .!'/ memberikan suatu ketentuan bahv/a :
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jika scor; r.g anek lu.-r win ::;eningg" I dunia dc.:~--n tid.'k 
ueninggcl.:rn keturunan, ;jrupun rueki/isteri, redenjk n ke
dua ora-ng-tuanya tel-h meninggrl dunia lebih dulu , mrka 
brreng-berrng y.r.ng dulu diwarir. dari orang-tua itu, jiks 

me sin tda dr- lam ujudnye , ek&n puling kekbali pad; keturun- 
an y? ng sell dari be j3£k ct.ru ibunyo ; hel y ng de-.i.d.f n itu 
berlaku juga terhada p hek-hf k si meningg&l untuk kenuntut 
i:e..;bc li eecuctu, jikr ini tel- h diju< lnyr den harg; belun 
dibsyar . Selanjutnya, a.yat keduanya ir.enyataken sebegsi be- 
rikut : adepun barsng-bcrang lainnya akan diwaris oleh se - 

uders-saudaranya laki-If-Id. atau perempuan, atau perc ketu
runan mereka yang sah. Kalsu kita telaah lebih jauh tampak 
lah bahwa pasal tersebut di atas berisikan bebere ps pembs- 

tasan .
Pertama, yang dibicarakan hanyalah a pa yang didapat 

kan oleh anak luar kaw in itu dari harta peninggalan orang 
tuanya, bukanlah aps. yang didapatnya dari mereke karena 
perberien atau dengan cara y* ng lain. Pitlo lebih cenderung 
pads pendant untuk memperluas ketentuan itu samoai meli - 
put! barang-barang yang seperti itu. Dengan alassn yang 
saka. undsng-undang secara harfiah, ticak memLedakan enta- 
ra orang ysng ce:;:peroleh dengan cuiiie - cuiua atau oran" y< ng 
i-.x'iwjyft foleh dengan titel yeng mekberctkan . Undsng-und- ng
h.-anya menyebut tentang meraperoleh harta peninggalan oreng- 

tua. Meskipun demikian Pitlo menganggap bahwa yang diraak - 
sudkan itu ialah perolehan dengan cuma-curaa.
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5’5

Sebr-liknys , Hartono raengctakan brhv;a p: eel 671 BV:
p Q

tidak boleh di per lure berl.-kunya. ueturunan yznc sah 
dari orang-tua itu tide i-: berhak atas rurta yang di per oleh 
anak lu.: r ke-v/in itu sebsgei hadiah . Dilutelan olehn^a bah

v/a ratio pa.sa.l 671 ey&t 1 B v: adalah memberikan harta ke- 
ksyaa.n itu kepada orang-orang y:ng seandainya tidfk ada 
anak luar kawin itu, atau semdainya anak luar kav;in itu 
tidak diakui, akan menerima harta. keka.yaan itu. Oleh ka. -

s
renanya ketentuan tersebut harus membav/a serta, bahr- ke - 
turunan dari ayah harus menerima a pa yang berasal dcri 
ayah itu dan keturunan dari ibu harus 'TiieneriiwS a pa yeng 
berasal dari ibu.

Kedua, hak itu meliputi barang-barang itu sendiri . 
Di samping itu hak tersebut dapat ditagih kembali meliputi 

harga penjualannya . Ini berarti, bahwa orang itu berhak 
atas tagihan sebagaimana dimaksucka.n itu, tetapi ia tidak 

berhak atas harta penjualan barang tersebut5 apebila sudah 
dibayar. Mereka juga tidak berhak atas barang-barang yaii£ 
menggantikan aslinya • Jadi pergantian itu tidak ada disini .

Dapatkah kita memak-i ketentuan itu atas hutrng yang 
ditinggalir. n oleh anak luar kav;in ? Dalam pembataran kefci- 
ga ini, undang-undang hai;ya •-•'.•nyctut aktiva. Ada V-'.i torla- • 
wansn dengan logika, a pabi Ip ke v-da. keturunan y^ng «?rh di 
berikan hak atas aktiva (berhak a toe tagihan), tet^fi tj -

PPi Hartono, o p . c i t h. 51*
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dak diberiksn kewrjiban otr-r > riv' . lie’: i  ronr i u  re - 

yogycnya ...ereki menanggung hutrng-hutmg, seb;ndin_ Lrn^n 
brrf ng-barang yang diteri:.ia nyc cirri r ktiva • 
iveempst, bahv/a yeng dibicarak-- n di sini adalah atur? a Hu- 
kuw Waris karena. ke.jati? n, l* ka ke ten turn ini tid-;nev:s - 
jibkrn a pa-c :x: kept dr ans k lur r v.rin . I' bcrweiv a „ untuk 
jengasing.:'n bareng-brr' ng itu. I a pun dr pat i.iengu* r * i re- 

penuhnya ba rang-barang itu dengan teStamen,. Cleh karena 
itu keturunan yi ng dimaksudkan di atas tidak da pr t i..enun- 

tut kei.ib: li hart;- yang telah dilegatir •

Harts kekaya.* a yang tidak disebut dalcm paCcl 871 
ayat 1 B V/. aiperoleh oleh srudarc laki-laki dan perempu- 

an atau keturunan sah mereka . Yang menjadi perse. lan 

adalah, siapa yang dimaksud oleh undang-undang di dalam 
pasal 871 ayat 2 B .W.. dengan saudara la ki-la Id. at: u perem- 
puan (Katuurlijke broeders of zusters ). Apate i y tng di- 
maksudkan itu hanya lah anak-anek luar kawin dari orang 
tua si pewaris sajakah atau juga anak-anak sah dari orang 

tu'. itu ? Pada uroumnya jawabsnnya adalah hanya anak- anak 
luar kawin. Dan bahv/a jawaben ini benar ternyata dari ke- 
balikannya dengan ayat 1. Jadi dalam hal ini undang-undang 
mendahulnkan anak-anak luar krvin terlw da p ana k-'n. 'r srh, 
meskipun diantara anak-anak luar kawin itu tidak ■ ^ ■ hu
bungan keperdataan seperti juga antara mereKa dengrn anak 

yang sah.
Ketentuan ini memang aneh . Di sini pembentuk UU
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me^berii-ifn-r k icendaiiulu*t- n < n:- k lu'r Irwin Cr rip dr * r. ■ k
yni:; sch. ketentuan ini brrulah i rrti yrnc d? -

diteri.^a, opr-bile ld.tr :;jenc fsirk--nnye sedemiki' n rupa,
btdnvr yang dika taken se ud: re. lu: r kawin ini, ?d? lr h r̂ ude:-
ra-srudara ynig seayah seibu dengrn ewrris . ;.pp.bil# scu -
dcra lurr kcv;in dari pc sal ini ton:*: cuk juga sruc'rrr Iucr
kawin ycng hanya seayah atau seibu dengen pewr rir, nz kc

tidrklaii logis untuk raembelakangkan ansk yang sah dengan
* 2Qmendahulukan anak luar kav/in. 7 Ka.ta-kata 11 natuurl±jke# 

breeders en Zusters " harus diartikan anak-anak luar kav/in 
yang diakui dari ayah. Sebab jikr tidak demikian, maka 

akan ganjil sekali pengaturannya : seorang anak luar kavin 
yang tidak diakui akan dapat mewaris dari anak lain dari 

ayahnya 5 tetapl ia tidak dapat mewaris dari ayah itu sen - 
diri .

Permasa.lahan lain yang perlu diajukan adalah : apa

kah asas yang terdapat dr lam pasal 857 B.W yang me^beri - 
petunjuk bagaimana pembagian v/arifan antara saudara-sauda- 
ra yang se ayah dan se ibu dengan saudara se ayah rt~u se
ibu saja, yang terdapat di dalam bagian yang me lulu ; .t-na - 
ngani povarisan antara keluarga sear rah yang r?r. juja ha- 
rus ditera okan pa da pembagirn raris’en tuUr- s ud v  It Id
le ki dan perempuan yang luar kawin ?

Tampaknya mssih meragukan. apakah saudara- s;.udara

^  Pitlo, o p . c i t h , 57 *
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luar kaw in ussing-.iu sin0* rkrn zeneriLis ju./.lrh y* ,

at'-ukr-h hr rus oibear krn t nterr anrk-anroari or m g  - tuc 
yr.nj er-iur , dari cyc-h y< ng sama, ct: u c.rri ibu yzng r~mE . 
Says lebih cenderung pad* pendc \x t brhr-: asas yrn^ terdo - 

pet dala... pass 1 857 B W . dapr-t c.iterepk^n juga .-cL-r jc:..ba- 
gian warisc n an tare- saudara-s<* udr ra lurr ksvin.

Untuk ii.e.jbcrikc n gi .aba ran yang lebih jelr s, Sc. yc mcnccba 
nengetengahk: n sebuch contoh sebagai berikut : seor- ng 
laId.-laId. ( X ) ujeapunyr i seor-ng ana k luar \v v;in y.- itu P, 
yang telrh diakui sebelurn perksvina nnya denj: n Y. Selcma 
berlangsungnyc perkawinan ..-jerel̂ tel-h 'Cikaruniai se -,rang 
cme.li ( C ) den telah pu.lr mengakui duf orang £ nak luf r l*a- 
v;in yang masing-masing bernema A dan B. Y sebeluu ^erka - 
v/inannya dengan X mempunyai seorang a nek luar kav/in yang 

telah diakuinya yaitu D . yang telah Mecipunyai dua orang ■ 
anak hasil perkawinannya dengan E.
Beberapa tahun berselang, X dan Y meninggal dunia karena 
kecolakean, mendahului A yang meninggal dunia set;hun ke - 
mudian setelah kematian orang-tuenya. Pada pembagian waris 
an X , A mendapatkan sebuah mobil. A sebagai penguscha mu- 
da me^ang terkenal keya, namun sayrngnya dia btluu .^1pu - 
nyai isteri. Pc da waktu meninggal ,;uni.a , hrrtr  ̂ la r.
A cukup luirirye.n besarnya, di ss u.ping -r.obil r.s 1 . . ;: ? n , 
MenghadaaL kasus yang deuikian ini, bagaim-nskah j^jbegi- 

an harta warisan A tersebut ? Pertama-tana haruslrh kita 
lihat siapa saja yang berhsk atas harta warisan A atr-u si-
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tucnyc telah meninggal duni- lebih dihulu. P-r; v.xrir A 
yrng rnc.:rih hidup isloh : P , C , h , den D. Berde r.c r.r n ke

tentuan pasal 871 3 V/ , harta \:crirs.n A j;el' in ruobll J-ri 
v/triem orcng-tuanyc dulu, cbn dibagi v:trie oleh i', .» den 
D sedangkm C aken menerima mobil tersebut ( terugkecr ) . 
Atas harta v/arisan lainnya ,yang seisin mobil tersebut, ca
rs penbagiannys dengan inengguna ka n asas y? ng tel: h die tur 
dalam pasal 857 B \V yaitu aiadrkan pe.nbelahsn . Sehingga 
akhirnya B akan rnenda ̂  tkr n sDtengah bagian v/a.ris, n ?ir? - 
nya untuk P dan D yang masing-nasing menerima se perĉ pai* 

bagian. Bagaimanakah seandainya P, C, B dan D beserta anak 
anakiiya telah meninggal dunia mendahului A ? Apabila ter- 

jadi hal yang demikian, maka berlakulah pasal 873 ryat 2 - 
B .V/- yang menetapkan suatu ketentuan bahwa : barang-barang 
tersebut akan div/aris oleh keluarga sedarah yang terdekat 

dari ayah atau ibunya yang telah meugakuinya, dan sekira - 
nya mereka berdualah yang mengakuinya, maka setengah bagi
an adalah untuk keluarga sedarah yang terdekat terd: pat 
dalatu gar: s ayah, sedangltan setengah bagian lainnyr i’~tak 
keluarga sejenis dalasi garis ibu.

Mar.ih ada lagi sat.u kesuliban, yaitu a;?bil? anak 
luar kcvrin itu kav/in dengan persatuan harta kekayaan yang 

menyeluruh dan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang 
janda yang telah dicopot hak vrarisnya . Di sini sukrr untuk
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raencapai cur tu pernecrhcso- 1 roc-re r.t, jar . Sebrb dr lnu 

pengertian persatu- n harta kek" yr r- n tid-k dr rc t riita juk- 
kan b< gian iuasing-masing, artinya tidak dr pr t ditentakan 
bahwa milik suami rtau isteri itu adslah sepr.ro-scpr ro , 
akan teta pi da pat dengm teprt dinystafcrn bahv/a fur .i/ie- 
teri itu wasing-masing men. puny- i hak stas harta itu, na- 
mun merekr tidek dr pat .uelakukrn penguasaan etss b; rang 

mereka luasing-masing . Kita pun telah mengetahui ter:t* ng 
pasal 12 0 B.W. yrng menyatakan bahwa pers: turn h- rtr ke - 
kayaan itu meliputi scraur aktiva yang dibr v/a oleh suami 

isteri itu sebelum perkrvlnannp^ berlrn^rung atau yang 
diperoleh mere It? selamr perkawinan . Perkecua liannya ada - 

lah ke 1--u pev/aris atau pemberi dengan tegss ;fienentu*tan , 
baliwa. eps yang diwarisksn atau diha'-iahkan itu tidrk akan 
jatuh dalam persatuan harta. kekayaan, hielainkrn akan men - 
jadi eigendom tunggal suami atau isteri itu sendiri. Per- 
lu diketahui bahwa pembatasr.n ini hanyc berlaku terhadap 
sesuatu yang bersifat modal saja.

Sebelum mengakhiri Bab III ini, saya ingin menga - 
t&knn bahwa kasus pewarisan anak luar kawin dengan berba- 
gai .rh'salehnja di dalam praktek jarang sek: li k; h' a boleh 
dik fcakan tidak ada, Terut.- ae lr r us ■ nr k r.?-r k. i‘ y  r. :* 
sehar’jsnye. diselesrikcn berdaa: rka.u L .W. Se.dn^g: .ru.’rs- 
an skripsi ini lebih menitij: ber; tkan pada penefsiren pa- 
sal-pasal dalam B.W. dan mengana lisanya .
Kamun hal ini tidak berarti me^buat kits hsrus bersikap-
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II "Hric i, ...* .1 tf hu n terhcirp kctcnturn-keteutu:' n ye.. :,.e- 
n0*stur tzo::' rir.rn an-, it lu.- r k' v;i;i, ...elrinken hit? h- us 
berusrha untuk mongrjuk- n percof Ifn-persGg lan bs.ru y;n* 
iflun&'kiii c.ikc-mudie n hsri ? kr n ti./bul, dengan cue tu hi rr p- 
cn rkhirnye- kite? rkan mend: 4x.ti;rn sustu ;oene irire.n yeng 
tê ar- d: n jelss . De'-îi n douikisn nel-i^utnyr rken .ue.«u - 

drhk?.;i Hc-diu dan a.par?t penegsk huku.ji Isinnya apr.bil' 
:nen~hr dr ,il suntu permree Is.hcn dslsui pov/arisan anrk lurr 
kcwin . ljuke.nk-:.h ca Li.h-ee tu "tujuan hukura a da If h menuju ke- 
pcstien hukum ?
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?  e  ;; u ri' u p

1. K6fiia-oulsn

Saya rnencoba untuk rneaberikcn ke&irapul&n dari aza

yrnc telah saya uraikan m ensem i pewarisan bagi cnsk luar
kawin yeng tidak meninggs Iken ahliwaris

o . anak luor kr.v/in mempunyai hak mewaris hanya , jika £ da 
hubungan keperdataan dengan pewaris ;

b. Orang-tua mempunyai hak mewaris atas^harta pening^rkn 
anak luar kawin, hanya apabila telah mengakuinya r u o  - 
lum anak luar kav/in itu meninggal dunia ;

c. Dalam menentukan bagian harta warisan yang altering oleh 
anak luar kawin, harus dilihat dengan siaja saja ia me

waris dan kapan dilskukannya pengakuan itu ;
d. Pengakuan adalah suatu perbuatan hukum y;ng nenimbulkan 

hubungan kekeluargaan, sehingga bukan keturunan, me lain - 
kan pengakuan itulsh yang menja.di surnber hubungan hukum 
antara orang-tua. dan anaknya ;

e * .tembr.linya barang-barang >an^ tiwaris anak luar tev;in 
dari orang-t^nyy -J-’huJu, hanya C fat ditcriui o'i 
anak-anak sah cyah/ibunya . ^'eturuaa i hiereka tiaak dL'jet 
menggantikannya untuk êneriru.-* barang tersebut. J? di di 
sini tidak ada penggantian tiiapat ;

f. selama masih ada saudara-saud&ra luar kav/in dan keturun-

kZ
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an s cii mereka, anck-anak sail ayah/ibunya tick k d: 
mev;cric atas harta v:ariecn ona-k lurr k~v;in itu ;

g. penge...balian r.tialah suatu bentuk venyiiiip̂ nj' n tcrurca 9 
sal-h-satu asas dalrpewarisan ;

h. barrng-brrr ng yang ke-bs 11 kepada anak-a.na.: crh ayrh / 
ibunya hanyalah berupa barang warisan.

i. Anak-anak sah ayah/ibunya tidak berhak atas beran^-ba
rang yang telah menggcntikan as liny a, jugr.» tid; k ber
hak stas harta penjualen barang tersebut, jika sudah 

dibayar. Merekapin tidrk berhr* at; u tidrk da pat .vcnun - 
tut le..ibali be rang-barrng yang sud; h dilegatir ,

2 . S a r a n

a. Seyogyenya bagi merely yang tunduk atau menunaukk-n di- 
ri pada B V/ , da lem pengertian tentang kedudukan anak 
luar kawin senantiasa melihat ketentuan pasal 43 ayat 1 
UU 1/1974* Sehingga bagi anak luar kaw in untuk dapst 
il Lmbulnya hubungan keperdataan dengan orang-tuanya cu - 
kup dilakukan denga n pengakuan dari ayahnya sa ja .

b . Kelihst bahwa semakin seringnya dilahirkan anak-anak d 
lUc..1 perkawinan yan r sah, maka s’ldah selayaknya mcnj.di 
kew. jibrn tr ya.ig kebê ul-. n btt g^lut di dal ..1 il. u 
hukurn untuk ê.wbr.rikBn ;cn j^lasi n dan ja lan peiaecaAf r* 
nya demi masa depan anak-vnek yaug tidak pe^nah mengi - 
nginkan lahir dari rahiw seorang ibu yang tidak diketa- 
hui siapa ayahnya.

•ri
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