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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hukum waris di Indonesia merupakan salah satu peraturan hukum yang 

sangat penting dan diperlukan. Hukum waris merupakan salah satu dari hukum 

perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum 

kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa 

hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, 

dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah 

masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Terlebih jika melibatkan 

seorang ahli waris dengan status anak luar kawin. 

UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi dari perkawinan sebagai 

berikut : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat-

syarat perkawinan dalam pasal 6  
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“(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 

mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam 

pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
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yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 8 mengatur tentang Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke 

atas;� 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya; 

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri; 

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain 

yang berlaku dilarang kawin.” 

Faktanya, masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan banyak 

menikah secara agama dan tidak pernah dicatatkan di KUA bagi yang 

beragama Islam dan catatan sipil bagi yang non muslim. Banyak juga orang 

yang sudah menikah mempunyai istri dua tetapi tidak juga diakui. Dengan 

demikian, Perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan berarti 

perkawinan yang tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyan anak-anak yang 
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tidak ada dalam syarat tersebut adalah anak-anak luar kawin. 

Hak-hak waris anak luar kawin menurut Undang-undang pasal 863 : 

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang 

suami istri, makan anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian 

yang mereka terima, andaikan mereka anak-anak yang sah” 

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan Anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya “, sedangkan putusan MK Tahun 2010 menyatakan 

bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dari ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

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

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya.” 

 Menurut seorang ahli hukum, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

yang menyatakan anak di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan 

ayahnya dinilai masih memerlukan penyempurnaan melalui amandemen di 

parlemen. Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sonny Dewi Judiasih 

dalam seminar nasional "Kedudukan Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya 

Putusan MK" yang diselenggarakan di kampus Universitas Padjajaran, 

Bandung, Selasa, mengatakan amandemen tersebut diperlukan karena 

seharusnya keputusan MK tersebut hanya berlaku bagi anak luar kawin dari 

perkawinan yang tidak tercatat. Mengingat pemohon uji materil dari UU 
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Perkawinan tersebut adalah pelaku perkawinan yang tidak tercatat karena 

sesuatu hal.��MK melalui keputusan No 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah 

pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi "Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

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

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

menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya."��Sonny mengatakan perubahan pasal itu 

seharusnya menyebutkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak 

tercatat sehingga bunyinya menjadi "Anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta 

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

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

hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya."��Karena, menurut dia, terdapat berbagai kategori anak 

luar kawin seperti anak di luar perkawinan yang tidak tercatat, anak hasil 

hubungan tanpa ikatan perkawinan, serta anak dari hubungan insidentil seperti 

pemerkosaan dan praktik seks komersial.��Keputusan MK yang dikeluarkan 

pada Januari 2012 itu telah memicu kontroversi karena dikhawatirkan bisa 

memberi pengakuan terhadap berbagai hubungan tidak sah dipandang dari sisi 

agama dan norma sosial.��Meski keputusan MK bersifat final dan mengikat, 

Sonny berharap UU Perkawinan hasil perubahan di MK bisa diamandemen 

kembali di parlemen. "Keputusan MK masih harus dikoreksi dengan berbagai 
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cara dan jangan berlangsung lama karena banyak permasalahan yang timbul 

dari keputusan tersebut," ujarnya. 

Keputusan MK itu, lanjut dia, telah menimbulkan berbagai masalah 

hubungan seperti status anak luar kawin terhadap bapak biologis dan 

keluarganya, status anak luar kawin terhadap anak kandung bapak biologisnya, 

serta kedudukan anak luar kawin terhadap pewarisan.��Sonny juga menilai 

keputusan MK tersebut telah menjungkirbalikkan tata hukum yang sudah 

mapan karena konstitusi dalam pasal 28B ayat 1 yang ditegaskan kembali 

dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap 

orang mempunyai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

suatu perkawinan yang sah.��"Jadi perkawinan yang sah itu adalah prinsip 

yang utama, sedangkan perkawinan yang sah menurut aturan hukum adalah 

yang menurut ketentuan agama dan tercatat dalam administrasi negara. Itu 

harus dibaca dalam satu helaan nafas," tuturnya. Kitab Hukum Undang-undang 

Perdata, lanjut dia, juga telah mengatur dalam pasal 272 dan pasal 238 bahwa 

anak-anak yang dibenihkan dari zina tidak dapat disahkan. 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi 

para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

dalam kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta bend saja 

dapat diwaris. Pasal 830 menyebutkan : “Pewarisan hanya berlangsung karena 

kematian”.  
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Jadi, harta peninggalan baru terbuaka jia si pewaris telah meninggal 

dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.1 Waris (berasal 

dari bahasa Arab warisa, yarisu, warisan yang berarti mempusakai) ketentuan-

ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi tentang siapa yang berhak 

dan tidak berhak menerima warisan, dan berapa jumlah masing-masing harta 

yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah faraidl, yang 

menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan demikian hukum waris 

sama dengan hukum faraidl.2 Hukum waris merupakan salah satu dari hukum 

perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum 

kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa 

hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, 

dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah 

masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.3  

Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini 

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(Civil Code/Burgerlijke Wetboek).4  Seketika seseorang meninggal dunia, para 

ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak 

                                                        
1 Perangin Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hal. 3. 
2 Van Hoeven, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2002), hal. 191. 
3 M. idris Ramulyo: “Suatu Perbandingan antara Ajaran sjafi’I dan Wasiat Wajib wajib 
diMesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu Menurut islam”, Majalah Hukum dan 
Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982,hAL.154. 
4 Wilbert D. Kolkman et.al. (eds), Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris 
Di Belanda Dan Indonesia, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, 
Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hAL.147. 
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yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. 

Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya 

demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, 

berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (boedel) berlandaskan 

pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan 

klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris 

pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim 

sama.5 

Ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk 

membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. 

Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan 

bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, 

para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda 

pembagian atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu. Perjanjian demikian 

akan berlaku dan mengikat hanya selama 5 Tahun, dan dapat diperbaharui 

setiap kali jangka waktu tersebut terlampaui. Hukum kewarisan dalam Islam 

mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan 

akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati 

pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang 

memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan 

                                                        
5 (3 Ibid, hlm.148. ) 
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harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan 

pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia 

hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik 

pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.6 

Anak menurut bahasa adalah keturunan yang kedua, sebagai hasil dari 

hubungan pria dan wanita.7 Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan 

ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang 

wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan 

bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya. 8 

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan 

seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka 

tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Positif dan agama 

yang dipeluknya.9 

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan 

natuurlijk kind (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di 

luar perkawinan. 10  Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anak luar 

kawin ini dipakai untuk dua pengertian, yaitu: Anak yang dilahirkan dari hasil 

hubungan seksual antara pria dan wanita�yang salah satu atau keduanya masih 

terikat dengan perkawinan lain yang sah (overspel) yang disebut dengan anak 

zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara 

                                                        
6 Akhmad Rofiq “Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: PT.Grafindo, 1998), cet. 3, hal. 355. 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 38. 
8 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 72. 
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 80. 
10 Dirjen Bimas Depag, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, hal. 47. 
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keduanya terdapat larangan kawin (incest), anak semacam ini dinamakan anak 

sumbang. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita 

yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin.11 

 Letak perbedaannya menurut KUHPerdata adalah bahwa anak zina dan 

anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak 

di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya. 12  Secara terperinci 

terdapat 3 status hukum/kedudukan anak luar kawin, yaitu: 

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu 

yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, 

apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.  

2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang 

melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang 

menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang 

telah mengakuinya.  

3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui 

oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan 

diikuti oleh perkawinan mereka.13 

Hukum perdata juga memungkinkan seseorang mengakui anak luar 

kawin sepanjang perkawinan. Pasal 285 KUHPerdata menentukan: 

                                                        
11 Dirjen Bimas Depag, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, hal. 47. 
12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 81. 
13 Sodharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, hal. 41. 
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“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau 

isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya 

diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya, tak 

akan membawa kerugian baik bagi isteri atau suami itu, maupun bagi 

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”14 

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pengakuan anak dilarang, 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 282 KUHPerdata, yakni: 

a)  Oleh anak yang belum dewasa, atau belum mencapai usia 19 Tahun; 

�(Khusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan 

�meski ia belum mencapai usia 19 Tahun)  

b)  Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf;  

c)  Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui;  

d)  Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang 

masih �terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang kecuali 

mendapat dispensasi dari Presiden. (Anak sumbang adalah anak yang 

lahir dari hubungan antara dua orang yang dilarang menikah satu sama 

lain).  

Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang 

dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan 

perkawinan. Jadi, ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar 

                                                        
14 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal. 70. 
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kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut 

harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. 

Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan 

pada waktu pengakuan dilakukan. 

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah 

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang 

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

padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci 

dan berkuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberikan kejelasan 

status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Jadi asal usul kelahiran seseorang 

tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status 

apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak diluar kawin. Dari perbedaan 

satus tersebut maka akan membedakan hak dan kedudukan anak sah dan anak 

luar kawin. Dari status tersebut maka akan menentukan status seorang anak 

terutama hak waris antara anak dengan orangtua yang mengakuinya dilihat dari 

putusan mahkamah konstitusi. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan 

keluarga orangtua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.  

Hibah merupakan institusi yang diakui oleh hukum Islam sebagai 

pranata yang menjadi alat perantara kepemilikan. Hibah juga mempunyai arti 

penting dalam kehidupan, dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan 
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harta tertentu atas sebagian orang yang memberi dan penerimaan atas bagian 

orang yang diberi harta. 

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam 

Pasal 1666 yaitu : 

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu.15 

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang 

yang masih hidup.” 

 Menurut pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan Legitime Portie 

adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada 

waris, garis lurus menurut ketentuan Undang-undang, terhadap mana si yang 

meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian 

antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja 

membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun 

demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus 

dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-undang tersebut. Prinsip legitime 

portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan 

                                                        
15 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 1992, hlm. 436 
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yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian 

mutlak (LP) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 

KUHPerdata adalah: 

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka LPnya adalah 

setengah dari bagiannya menurut Undang-undang 

2. Jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah dua pertiga 

dari bagian menurut Undang-undang dari kedua anak sah tersebut, 

sedangkan 

3. Jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP Jtiga 

perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan 

Undang-undang. 

Untuk ahli waris dalam garis keatas (orang tua, kakek/nenek pewaris), 

besarnya LP menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdata, selamanya setengah 

dari bagian menurut Undang-undang. Legitieme Portie (bagian mutlak) ini 

adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-undang; dalam hal ini 

adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  Artinya  para 

ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut 

legitimaris)  memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu 

gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian 

tersebut berdasarkan KUHPerdata. 

Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang 

mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan 

pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti 
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mereka. Artinya: konsep dari LP tersebut baru berlaku kalau dituntut. Kalau 

para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap berkurangnya 

bagian mutlak mereka tersebut, maka wasiat ataupun pembagian waris yang 

melampaui LP tersebut tetap berlaku. 

 Pasal 863 KUHPerdata berbunyi:  

“jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang 

suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian 

yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak anak yang sah, jika si 

meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi 

meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka 

mewaris ½ dari warisan dan jika pewaris hanya meninggal sanak 

saudara dalam derajat yang lebih jauh maka bagian anak luar kawin 

yang diakui adalah sebesar  ¾ bagian.” 

Jadi Pasal 863 KUHPerdata ini membatasi hak mewaris anak luar nikah pada 

½ (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama orang tua pewaris, saudara 

laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila anak 

luar kawin mewaris bersama sama dengan golongan III dan IV maka ia berhak 

atas ¾ bagian dari harta peninggalan. Dalam menentukan bagian anak luar 

nikah, harus diperhatikan Pasal 285 ayat 1 KUHPerdata, yang menentukan 

pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas 

keuntungan anak luar nikah, yang sebelum menikah olehnya diperbuahkan 

pada orang lain dari suami isteri itu tidak dapat membuat kerugian pada suami 

isteri itu maupun anak anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan itu. 
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Maksudnya bahwa demi kepentingan suami/isteri yang hidup terlama, anak-

anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak 

diperhatikan sehingga hak dari suami/isteri yang hidup terlama, anak-anak 

yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar 

nikah itu tidak diakui (tidak ada anak luar kawin). 

 Ulasan singkat mengenai putusan yang akan peneliti tinjau lebih dalam 

mengenai hak waris seorang anak luar kawin. Bahwa penggugat bernama 

Paulus Halim adalah seorang anak luar kawin yang secara hokum merupakan 

akhliwaris dan akhliwaris pengganti yang sah dari Ny. Utami Halim yang 

merupakan nenek dari penggugat. Ny. Utami halim meninggalkan harta 

warisan berupa sebidang tanah Hak Milik, namun semasa hidupnya tanpa 

persetujuan para akhliwarisnya tanah tersebut dihibahkan kepada tergugat yang 

bernama Agnes Halim yang juga merupakan cucunya dan sepupu dari 

Penggugat. Dengan dasar akta hibah Tergugat mendaftarkan peralihan hak 

kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang 

ada, maka jelas bahwasanya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum 

yang merugikan Penggugat, yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata 

bahwa Penggugat seharusnya mendapatkan bagian yang sama dengan 

Tergugat. Penggugat sudah berusaha mengadakan musyawarah secara 

kekeluargaan namun tidak ditanggapi sehingga dengan terpaksa Penggugat 

mengajukan gugatan sekarang ini kehadapan Pengadilan Negeri Klas IA 
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Bandung.16 

 Permasalahan tentang hak waris anak luar kawin menurut peneliti 

sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk menulis skripsi yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Hibah Atas 

Tanah (Pendekatan  Kasus Mahkamah Agung Putusan Nomor 

1665K/PDT/2012) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok 

permasalahan adalah : 

1.  Bagaimanakah Analisis Hukum Terhadap Hibah Atas Tanah dalam    

putusan Nomor : 279/PDT/G/2010/PN.Bdg , putusan Nomor 

390/PDT/2011/PT.BDG , dan putusan Nomor 1665K/PDT/2012 

ditinjau dari KUHPerdata ? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1.   Untuk mengetahui Bagaimanakah Analisis Hukum Terhadap Hibah 

Atas Tanah dalam    putusan Nomor : 279/PDT/G/2010/PN.Bdg , 

putusan Nomor 390/PDT/2011/PT.BDG , dan putusan Nomor 

1665K/PDT/2012 ditinjau dari KUHPerdata. 

 

                                                        
16 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 279/PDT/G/2010/PN.Bdg 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis 

yang mana sedang berkembang pesat di Indonesia, serta dapat 

menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya 

hukum waris. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan penerapan ketentuan hukum waris anak luar 

kawin. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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