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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. 

Di Indonesia berlaku penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS 

penduduk Hindia Belanda dibagi menajdi 3 golongan yaitu Golongan Eropa 

menurut pasal 163 ayat 2 yang terdiri dari Semua warga Negara Belanda, semua 

yang berasal dari Eropa dan semua warna Negara Jepang; Golongan timur asing 

berdasarkan pasal 163 ayat 4 adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam 

golongan bumi putera dan golongan Eropa yaitu orang-orang India, Pakistan, 

Arab, Cina dan sebagainya; Golongan bumi putera (Indonesia asli) berdasarkan 

pasal 163 ayat 3 adalah orang-orang asli Indonesia yang turun temurun menjadi 

penghuni dan bangsa Indonesia termasuk kedalam golongan bumi putera yaitu, 

mereka yang termasuk pribumi yang tidak pindah ke golongan lain dan mereka 
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yang tadinya termasuk ke dalam golongan lain, tapi telah meleburkan diri ke 

dalam golongan bumi putera. 

Kedudukan anak dalam suatu perkawinan yang diakui di Indonesia hanya 

dari 5 agama yaitu, Kristen Protestan, Buddha, Islam, Hindu, dan Katolik.  Bila 

terjadi perkawinan antara 2 orang yang beragama Kong Hu Cu dan dilahirkan 

anak-anak tersebut adalah tidak sah karena menurut menurut hukum yang berlaku 

saat itu , yaitu BW bagi mereka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

dilaksanakan dan dicatat di kantor catatan sipil. Jadi, apabila seorang anak lahir 

pada waktu belum diberlakukannya atau disahkannya agama Kong Hu Cu dan 

anak tersebut tidak diakui sah maka anak tersebut tidak berhak mewaris, berbeda 

jika anak tersebut merupakan anak luar kawin maka anak tersebut tetap berhak 

mewaris dengan bagian waris yang lebih kecil dibandingkan anak sah. Tetapi jika 

anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya dan kelahiran anak itu didaftarkan 

maka  anak tersebut disebut anak sah dan memiliki kedudukan yang sama dengan 

anak sah serta memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, dengan 

kata lain anak tersebut berhak mewaris dengan bagian yang sama seperti anak sah. 

Setelah perkawinan tersebut sudah sah, seandainya harta ini harta bersama harta 

ibu dan bapaknya, maka anak itu tetap anak sah, serta cucunya (anak dari anak 

kedua orang tua tersebut) juga merupakan cucu sah. Menurut KUHPerdata anak 

yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai 

ayahnya (Pasal 250 KUH Perdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari 

keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami 

(Pasal 251 KUHPerdata). Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari 

perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah 
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dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. 

Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272 

KUHPerdata).  

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai 

hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin 

yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang 

tuanya (yang membenihkanya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. 

Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya persoonlijk. 

Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan kePerdataan hanya ada antara anak 

luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan 

sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan. 
1
 

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  

“(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

                                                        
1
 Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis 

Dan Praktek, ( Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 13.  
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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 

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; 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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 tidak ada dalam 

syarat tersebut adalah anak-anak luar kawin. 

Hak-hak waris anak luar kawin menurut Undang-undang Kitab Hukum 

Perdata pasal 863 : 

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang 

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

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”.  

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia 

saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.
2
 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.
3
 Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara 

                                                        
2 Perangin Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hal. 3. 
3
 Van Hoeven, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2002), hal. 191. 
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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.
4 
 

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

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(Civil Code/Burgerlijke Wetboek).
5
 
 
Seketika seseorang meninggal dunia, para 

ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak 

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.
6 

Ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan 

                                                        
4
 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. 
5 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. 

6
 (

3 
Ibid, hlm.148. ) 
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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 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.
7
 

Anak menurut bahasa adalah keturunan yang kedua, sebagai hasil dari 

hubungan pria dan wanita.
8
 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.
9
 Sedangkan 

pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita 

yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam 

                                                        
7 

Akhmad Rofiq “Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: PT.Grafindo, 1998), cet. 3, hal. 355. 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 38. 

9
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 72. 
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ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Positif dan agama yang 

dipeluknya.
10

 

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan 

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

perkawinan.
11

 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 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.
12

 

 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.
13

 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 

                                                        
10

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 80. 
11

 Dirjen Bimas Depag, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, hal. 47. 
12 Dirjen Bimas Depag, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, hal. 47. 
13 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 81. 
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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.
14

 

Hukum perdata juga memungkinkan seseorang mengakui anak luar kawin 

sepanjang perkawinan. Pasal 285 KUHPerdata menentukan: 

“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.”
15

 

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;  

                                                        
14 Sodharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, hal. 41. 
15

 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal. 70. 
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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 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. 

Jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkuatan 

hukum. 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.  

 Menurut pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan Legitime Portie 

adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, 
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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 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 Legitima 

Portie tiga 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 
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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 

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 
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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. 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). 

 Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin membahas tentang agama 

khonghucu yang sudah ada di Indonesia. Pada awal perkembangan agama 

Khonghucu di Indonesia ajaran yang dipraktikkan terbatas di lingkungan keluarga 

keturunan Zhonghua di mana antara satu dengan yang lainnya belum 

mencerminkan adanya suatu keseragaman. Mereka melakukan berbagai tata cara 

keagamaan dengan ritual menurut apa yang telah dilakukan secara turun-temurun 

oleh para nenek moyang mereka. Perkembangan selanjutnya, ajaran agama 

Khonghucu didukung oleh kehidupan berorganisasi kemasyarakatan dan 

keagamaan dengan maksud agar teratur dan lebih baik sesuai dengan tuntutan 

zaman tanpa mengurangi esensi/inti dan nilai penghayatan spiritual atau justru 

dalam rangka untuk meningkatkannya dalam berbagai aspek kehidupan umat 

manusia. Setiap orang yang beragama Khonghucu diakui sah pada tanggal 17 

Januari 2000. Sebelum di sah-kannya agama khonghucu tersebut, maka setiap 

warga Indonesia yang melakukan perkawinannya tidak bisa mendaftarkan 

perkawinan dicatatan sipil. Tetapi setelah agama tersebut sudah dinyatakan sah, 

maka bisa dilakukan pendaftaran ulang dan perkawinan tersebut menjadi sah. 
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 Oleh karena itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi 

perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang mengatur masalah 

perkawinan, maka perlulah unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi warga 

masyarakat Indonesia. Khususnya di Indonesia sekarang ini yang menjadi dasar 

bagi pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan (dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019 ) yang berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 dan telah berlaku secara efektif 

sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada tanggal 1 

Oktober 1975. 

 Menurut Dr. Ongky Setio Kuncono, Drs, MM Undang-undang Perkawinan 

ini merupakan suatu unifikasi di bidang hukum perkawinan dimana dalam 

pertimbangannya disebutkan "Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-

cita untuk pembinaan hukum nasional maka perlu adanya Undang-undang 

Perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara". Oleh karena itu Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan Undang-undang Nasional.
16

 

 Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, bagi penduduk 

Indonesia telah berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan. Hal ini dapat 

dilihat pada angka 2 penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yang menjelaskan keadaan hukum perkawinan yang berlaku 

di Indonesia saat itu sebagai berikut: 

1. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama 

                                                        
16 http://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurutagamakhonghucuditinjau-dari-undang-

undang-nomor-l-tahun-1974.html 
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yang telah direspon dalam hukum Adat. 

2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat. 

3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatblaad 1933 

Nomor 75 jo 1936 Nomor 607). 

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina 

berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan sedikit perubahan.  

5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia 

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka.  

6. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan 

yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata 

 Demikian halnya menurut pasal 66 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dinyatakan sebagai berikut:
9
 "Untuk perkawinan dan sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka 

dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen Indonesiers S.1933 

No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 

Huwelijken S.l898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang 

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak 
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berlaku”. Oleh karena masalah perkawinan tersebut merupakan suatu hukum 

kekeluargaan dan hubungan antara perkawinan dan kekeluargaan selalu dilandasi 

dengan atau agama yang dianut, maka sukar sekali mengadakan unifikasi 

disebabkan beragamnya agama dan kepercayaan yang tentunya menunjukkan 

banyaknya aturan perkawinan yang dianut. Meskipun Undang-undang 

Perkawinan ditujukan kearah unifikasi sedapat mungkin, akan tetapi aneka ragam 

kepercayaan masih tetap ada sehingga walaupun kulitnya adalah unifikasi namun 

dalam pelaksanaannya masih bersifat pluralism.  

 Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 

1945, maka Undang-Undang Perkawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar, 

sedang di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup 

dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan harus menampung di 

dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan 

kepercayaannya itu dan yang bersangkutan. Oleh karena itu pengertian 

perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai 

berikut: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.10 Dari definisi tersebut dapat 

dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak 

telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi 

hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai 

keluarga bahagia dimana perkawinan dianggap sah menurut pasal 2 ayat (1) UU 
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Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, khususnya bagi penganut 

agama Khonghucu bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah disumpah di 

hadapan altar (tempat ibadah) Nabi Khonghucu maupun Altar leluhur dan 

dilakukan oleh seorang Rohaniawan beserta saksi-saksi, disetujui oleh kedua 

belah pihak orang tua. 

 Konsep perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang 

Perkawinan berbeda dengan konsepsi perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 

BW (Burgelijk Wetboek) yang berbunyi “Undang-undang memandang soal 

perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata”, yang sangat sekuler 

karena mengandung suatu konsepsi perkawinan dalam Undang-undang 

Perkawinan tersebut mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar biologis, 

psikologis, sosiologis, dan agamis (kerohanian). Rumusan konsepsi perkawinan 

yang didasari oleh unsur agamis atau kerohanian adalah cermin dari budaya 

bangsa yang berdasarkan Pancasila, maka tujuan dan unsur agama dalam 

hubungan perkawinan di dalam negara Pancasila memiliki peranan yang sangat 

penting. 

 Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun I974 dengan 

telah diakuinya agama Khonghucu sebagai agama resmi di Indonesia maka 

perkawinan secara Agama Khonghucu adalah sah. Lain halnya apabila terjadi 

kasus sebelum agama Khonghucu diakui sebagai agama sah, maka terhadap 

perkawinan tersebut berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Sebelum itu belrkau perkawinan adalah sah bila dilakukan dan dicatat di 
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kantor catatan sipil. Bila tidak dilakukan dan dicata di kantor catatan sipil maka 

perkawinan tersebut tidak sah dan anak-anak yang dilahrikan menjadi anak luar 

kawin. 

 Dalam suatu kasus seorang cucu dari anak luar kawin yang orang tuanya 

beragama Khonghucu yang kakek dan neneknya menikah sebelum disahkannya 

agama Khonghucu. Akan tetapi mereka telah melakukan perkawinan ulang yang 

juga dicatatkan di kantor catatan sipil dan cucu nya menuntut hak waris atas  

ibunya karna ibunya tersebut dianggap sah dengan telah telah dicatat perkawinan 

kakek neneknya di kantor catatatan sipil dan kedudukan ibu nya menjadi anak sah, 

sehingga kedudukan ibunya menjadi sama dengan anak-anak lainnya. 

 Duduk perkara putusan ini adalah tentang seorang cucu menuntut harta 

harta yang menjadi hak ibunya karena ibunya dengan telah dilakukan perkawina 

ulang kakek dan neneknya di kantor catatn sipil, keududukan si ibu mennjadi naka 

sah. Tetapi oleh paman dan ibib nya tidak berhak untuk mendapatkan warisan 

karena ibunya dianggap anak luar kawin, sehingga tidak berhak mewaris dari 

kakek dan neneknya. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul 

Hak Waris Anak luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (studi 

kasus putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014 jo. putusan Pengadilan 

Tinggi Medan No. 84/PDT/2012/PT.MDN jo. putusan Penagdilan Negeri No. 

533/Pdt.G/2010/PN.Mdn.) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok 

permasalahan adalah : 
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1. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014 yang 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 

84/PDT/2012/PT.MDN jo. putusan Pengadilan Negeri No. 

533/Pdt.G/2010/PN.Mdn. sudah tepat atau tidak ?  

2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin sebelum disahkannya 

perkawinan kedua orang tua menurut kitab Undang-undang hukum 

perdata dikaitkan dengan hak mewaris ?  

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin sebelum 

disahkannya perkawinan kedua orang tua menrut kitab Undang-

undang hukum perdata dikaitkan dengan hak mewaris. 

2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung No. 784 

K/Pdt/2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan 

No. 84/PDT/2012/PT.MDN jo. putusan Penagdilan Negeri No. 

533/Pdt.G/2010/PN.Mdn. sudah tepat atau tidak. 

 

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. 
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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: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Materi pada BabI ini merupakan gambaran singkat dari isi 

bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam tesis yang 

saling berkaitan, untuk membahas tema pokok dari topik ini 

yaitu secara khusus mengenai kepastian hukum atas 

pengaturan hukum waris perdata terhadap anak luar kawin 

yang orangtua nya beragama Khonghucu dan melakukan 

perkawina pada waktu sebelum disahkannya agam tersebut 

di Indonesia. Dalam bab ini, bahasan disusun secara 

sistematis dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu emgnenai 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori, akan dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian 
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mengenai teori yang ada dan digunakan dalam melakukan 

penelitian ini. Sedangkan landasan konseptual erisi 

mengenai penjelasand ari definisi kata-kata yang Penulis 

gunakan dalam pembuatan tesis ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Penulis 

melakukan pembahasan mengenai penelitian yang 

digunakan, cara dan prosedur yang digunakan untuk 

penelitian. Dalam penululisan tesis ini Penulis 

menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah menjadi ptusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam 

pendekatan kasus ialah ratio decidendi atau reasoning, 

yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada 

suatu putusan mengenai kasus yang digunakannya untuk 

menganalisis isu hukum. 

BAB IV : ANALISIS 

Pada bab ini, penulis menguraikan secara luar mengenai 

kepastian hukum atas hukum waris anak luar kawin yang 

kemudian menjadi anak sah setelah perkawinan orangtua 

nya sudah didaftarkan ulang yaitu bagi warga Negara 

Indonesia yang beragama Khonghucu dan telah melakukan 
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perkawinan pada saat agama Khonghucu belum 

disahkannya agama Khonghucu di Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian 

sistematika penulisan yang mengemukakan hasil dan 

kesimpulan dari penulisan tesis ini dari Bab I sampai Bab 

IV. Bab ini juga diakhiri dengan pemberian saran yang 

relevan terhadap hasil penulisan. 

 




