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A N A K

Dalam Hukum Keluarga, ada beberapa

macam penyebutan anak, yaitu :

• Anak Sah

• Anak Luar Kawin

• Anak Angkat (BW : Anak Adopsi)
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ANAK SAH

– Diatur dalam Ps. 42 UUP dan 250 BW

– Pasal 42 UUP : Anak Sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau akibat dari perkawinan yang sah

– Pasal 250 BW : Anak Sah adalah anak yang dilahirkan

atau tumbuh sepanjang perkawinan (tumbuh itu

dalam proses)

– Anak Sah dapat terjadi dalam perkawinan yang bubar,

apabila si anak lahir manakala perkawinan bubar.
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Pembuktian Keturunan

1.Dengan Akte Kelahiran
• Sejak zaman Hindia Belanda, pencatatan

bagi golongan Bumiputera-pun sudah ada,
berarti akte kelahiran-pun dapat diperoleh
sejak zaman Belanda (Lembaga Pencatatan
Sipil).

2.Secara terus – menerus menikmati
kedudukan sebagai Anak Sah (Ps. 262
BW). Mis : memakai nama keluarga.
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3. Secara materiil orang tua
memperlakukan sebagai anak
(memberikan kewajiban alimentasi).

4. Masyarakat sekitar mengakui bahwa
ia anak sah dari Bapak / Ibu.

5. Pembuktian dilakukan dengan saksi
(mis : dukun beranak, bidan, dll)
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ANAK LUAR KAWIN

Dibedakan jadi DUA :
1. Sempit : Anak yang lahir dari hubungan laki – laki 

dan wanita yang sebenarnya mereka itu boleh 
kawin, tetapi tidak melaksanakan perkawinan yang 
sah. Disebut ANAK ALAMI

2. Luas : arti di atas ditambah : anak yang lahir dari 
hubungan laki – laki dan wanita yang oleh Undang –
undang dilarang untuk kawin. Disebut ANAK ZINAH 
dan ANAK SUMBANG.

• Dalam perkembangannya anak sumbang 
dimungkinkan untuk diakui, yaituu hubungan antara 
antara wanita dan laki – laki punya hubungan darah 
terlalu dekat.
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 Anak Luar Kawin (Ps. 43 UUP) punya hubungan 
keperdataan dengan Ibu yang sah. Ps. 43 UUP ini 
perlu Peraturan Pelaksana, Oleh karena itu belum 
efektif secara formal, akan tetapi secara materiil 
sudah berlaku efektif.

• Terhadap Anak Alami, ada kemungkinan anak 
tersebut dapat disahkan. Jika tidak disahkan, 
anak alami dapat diakui, ada prosedur dan 
akibat hukumnya atau mungkin dibiarkan
menjadi tidak diakui sebagai  anak sah (= 
Anak tidak sah / Anak Luar Kawin)
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• Anak yang disahkan punya kedudukan yang sama 
dengan anak dalam perkawinan. 

• Pengesahan dapat dilakukan bagi anak, baik yang 
masih hidup maupun yang sudah mati(= dengan 
tujuan untuk melindungi Ahli Waris dari si- Mati 
tersebut.

• Pengesahan dapat dibatalkan, yaitu : manakala 
alas hak untuk adanya pengesahan juga batal, mis 
: ada pengakuan pada saat perkawinan, jika 
pengakuan tidak sah, maka pengesahan batal / 
tidak sah juga.
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Hubungan Keperdataan antara Anak Luar Kawin 
yang diakui dengan ortu:

• Hak / Kewajiban Alimentasi;

• Memakai nama orang tua yang mengakui;

• Menjadi wali, izin kawin;

• Menjadi Ahli Waris.
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• Anak Luar Kawin yang diakui sepanjang 
perkawinan orang tua biologisnya tidak boleh 
merugikan Bapak / Ibu serta anak – anak dari 
Perkawinan orang tua yang mengakuinya, artinya 
tidak punya konsekuensi Finansial (ekonomis).

• Mis : Isteri mengakui, maka tidak boleh 
merugikan suami dari isteri dan anak – anak. 
Pada saat menghitung warisan dianggap tidak 
ada (Ps. 285 BW)
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• Dengan Paksaan

• Karena Putusan Pengadilan atas gugatan dari 
Anak Alami, dapat ditujukan, baik kepada Ibu / 
Bapaknya. Dapat terjadi karena kejahatan 
(Pasal 285 – 288 KUHPidana).

• Ibu biologisnya-pun dapat digugat untuk 
mengakui anak tersebut (baca Ps. 294 dan 332 
KUHPidana).
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ANAK ZINA

• Anak Zina adalah anak yang lahir dari pria –
wanita yang salah satunya terikat perkawinan

• Tidak dapat diakui selama orang tua 
biologisnya terikat perkawinan lain.

• Tidak mendapat kemanfaatan berupa : hibah, 
wasiat.

• Hibah yang mendapat persetujuan dari suami 
/ isteri, tetapi dilarang karena merugikan anak 
– anaknya.
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PENGERTIAN HUKUM WARIS

• Adalah : Hukum yang mengatur peralihan harta dari 
orang yang sudah mati (pewaris) kepada yang 
masih hidup (Ahli Waris)

• Erf Later (Pewaris / Peninggal Warisan) adalah : 
Orang yang mati dan meninggalkan warisan (Harta 
Peninggalan)



MACAM – MACAM HUKUM WARIS

• Hukum Waris Perdata, dibagi dua, yaitu :
A. Ab-intestato
Ab  Tanpa
Testato  Wasiat

Sehingga dapat diartikan :
Hukum Waris Tanpa Wasiat.
Hukum Waris menurut UU, karena tidak diatur 

dengan adanya Wasiat (tetapi oleh UU).



B. Testamenter

Diatur dalam BK II KUH Perdata, Titel 13

Ada dua macam Hukum Waris, yaitu : Abintestato 
dan Testamenter . Hukum Waris yang  timbul lebih 
dulu adalah Abintestato, karena pada mulanya belum 
ada pengakuan bahwa seseorang itu dapat berbuat 
bebas atas harta miliknya. Sebelum adanya 
pengakuan, sudah ditentukan dengan Undang –
undang.



PEWARISAN
Pengertian Pewarisan 
• Adalah : Proses pengalihan hak dan kewajiban dari 

orang – orang yang sudah mati ke orang yang masih 
hidup.

• Unsur – unsur dalam Pewarisan
Ada tiga unsur dalam Pewarisan, yaitu :

1.Orang yang mati (pewaris)  erflater, yaitu : 
pemilik hak dan kewajiban yang akan diperalihkan 
ke orang – orang yang masih hidup.



2.Orang – orang yang masih hidup, yang akan
menerima peralihan hak dan kewajiban si Mati
(Ahli Waris).

3.Hak dan kewajiban yang akan beralih dari si mati
kepada Ahli Warisnya (Harta Warisan / Harta
Peninggalan).



Syarat Syarat –– syarat Pewarisan pada umumnyasyarat Pewarisan pada umumnya
• Masing – masing unsur harus memenuhi persyaratan 

– persyaratan tertentu untuk terjadinya pewarisan, 
syarat – syaratnya, yaitu :

a. a. Syarat yang harus dipenuhi oleh pewarisSyarat yang harus dipenuhi oleh pewaris
Pasal 830 KUH Perdata : Pewaris harus telah 
meninggal dunia, berlaku baik untuk hukum waris 
abintestato dan testamenter.



b. b. Syarat yang harus dipenuhi oleh Para Ahli WarisSyarat yang harus dipenuhi oleh Para Ahli Waris
1. Orang yang akan menjadi Ahli Waris harus mempunyai 

Hak Atas Harta Peninggalan si Pewaris. Hak tersebut ada 
karena :

– Adanya hubungan darah dengan si Pewaris (Pasal 832 ayat (1) KUH 
Perdata;

– Adanya Pemberian dengan Surat Wasiat. (Pasal 874 KUH Perdata)

2.Orang itu harus sudah ada atau masih ada pada saat pewaris meninggal 
dunia (Pasal 836 KUH Perdata)

3.Orang tersebut bukan merupakan orang yang dinyatakan tidak patut 
ataupun orang – orang yang menolak warisan, tidak cakap



C.C. SyaratSyarat –– syaratsyarat yangyang harusharus dipenuhidipenuhi oleholeh HakHak dandan
KewajibanKewajiban yangyang akanakan beralihberalih..

Hak dan Kewajiban yang akan beralih itu adalah Hak
dan Kewajiban yang bersumber pada Hukum Harta
Kekayaan, kecuali :
• Hak Pakai Hasil

• Hak mendiami rumah (bewoning)

• Hak memakai suatu barang

• Hubungan hukum yang berdasar pada perjanjian 
perburuhan



ad a. =
Syarat yang harus dipenuhi oleh pewarisSyarat yang harus dipenuhi oleh pewaris

• Ditegaskan dalam Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata, 
bahwa : tidak diperkenankan membuka warisan yang 
belum terbuka meskipun telah disetujui / 
diperkenankan oleh Ahli Waris .

• Syarat ini menimbulkan dua persoalan :
1. Bagaimana jika mati / hidupnya seseorang tidak 

diketahui ?
2. Bagaimana jika dua orang yang sebetulnya saling 

waris mewaris satu sama lain, mereka meninggal 
pada saat yang bersamaan, sehingga tidak dapat 
diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih 
dahulu.



Syarat yang harus dipenuhi oleh Para Ahli Waris

Hubungan Darah

• Sah : yang timbul sebagai akibat suatu 
perkawinan yang sah

• Tidak Sah : Yang timbul sebagai akibat 
hubungan di luar perkawinan

 Hanya berlaku untuk Hukum Waris 
Abintestato



Apabila pewaris telah membuat testamen, 
maka Hukum Waris Abintestato tersingkir 
(yang punya hubungan darah, bisa saja  tidak 
mendapat warisan) 
 Hukum Waris Testamenter

Satu orang dapat merangkap selaku Ahli Waris 
Abintestato dan Testamenter.
Testamen berlaku apabila sah !!!
Dalam hal ini BHP sebagai Pengawas.


