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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PENERIMAAN 

HARTA WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA  

Luthfan Adhi Putra 

Nim: D1A 113 157 

 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak luar kawin yang 

disahkanmenurut hukum positif.danUntuk mengetahui perbedaan dan persamaan bagian 

warisan anak luar kawin yang disahkan menurut hukum positif. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitianhukum normatif. Dalam KHUPerdata Pasal 863 KUHPerdata 

tidak ada hak yang diberikan bagi anak diluar kawin.Sementara menurut Kompilasi Hukum 

Islam, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan menurut Hukum Adat sama seperti seorang 

anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Persamaan dan perbedaan menurut hukum 

positif diataranya, persamaannya terdapat pada pengelompokan golongan ahli waris, baik 

dari Hukum Islam, KUHPerdata dan Hukum Adat dapat disimpulkan ketiganya sama-sama 

membagi ahli waris dalam kelompok keutamaan atau golongan. Sedangkan pada 

perbedaan, mengacu kepada sumber hukum dimana Hukum kewarisan Barat acuannya 

pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Islam mengacu pada Al-Quran, dan 

Hadits, sedangkan Hukum adat berasal dari kebiasaan dalam masyarakatnya. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Penerimaan Harta Warisan, Menurut 

Hukum Positif, Di Indonesia. 

 

LEGAL PROTECTIONS FOR ILLEGITIMATE  CHILDREN ON THEIR RIGHTS OF 

INHERITANCE BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA 

Abstract 

The purpose of this study is to find out the legal standing of heirs on their rights of 

inheritance for children who born outside marriage based on positive law in Indonesia.  

Another purpose of this study is to find out the differences and the similarities for the 

inheritance portions for children who born outside of marriage which have legitimate 

based on positive law. This research uses normative legal research. In Indonesia Civil 

Code Article 863, there are not rights for children who born outside of marriage. However, 

based on Islam Compilation Code, children who born outside of marriage have only family 

relationship with their mother. In the Customary Law (Adat Law) is also like children by 

marriage and have family relationship with their mother. The differences and the 

similarities based on positive law such as, the similarities on heirs class classifications, 

even in Islam Law, Indonesia Civil Code, and Customary Law, and we could conclude from 

this three kind of laws that they have a same type of distribution inheritances based on 

priorities and classes. The difference between this three type of laws that is, West 

Inheritance Law is based on Indonesia Civil Code, Islam Law is based on Al-Qur’an and 

Hadith , and customary law is based on custom on the society.  

 

Keywords: Legal Protections, Illegitimate Children, Based on Positive Law, Indonesia  
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I. PENDAHULUAN 

 

 Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Hal itu 

diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya seperti halnya 

mahluk yang lainnya. Tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh 

Tuhan atau oleh manusia itu sendiri di buat peraturan, dalam melaksanakan 

peraturan ini manusia sering melakuakan pelanggaran sehingga terjadi hubungan 

antara laki-laki dan perempuan di luar praturan yang berlaku, atau dengan perkataan 

lain hubungan di luar nikah atau di luar perkawinan yang sering mengakibatkan 

lahirnya seorang anak luar nikah atau anak luar kawin. 

 Di dalam masyarakat Indonesia berlaku peraturan hukum perdata yang 

berbhineka, yaitu hukum perdata barat atau Burgelijke Wetboek (BW), hukum adat 

dan hukum islam, dan masih banyak lagi hukum-hukum agama yang lainnya.
1
 

 Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai 

anak di luar kawin, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara 

Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk 

atau menundukan diri kepada KUHPerdata, khusunya Warga Negara Indonesia 

keturunan Tionghoa dan Eropa dengan Hukum Adat dan Hukum Islam yang 

berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama dan mempunyai beragam adat 

istiadat. 

 Hal ini menimbulkan suatu ketidak adilan hukum, terutama bagi anak dan 

ibunya, Sehingga, hal ini dapat dikatakan bertentan tangan dengan hak anak, antara 

lain seperti yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-

hak Anak dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak 

yaitu, “Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh 

                                                             
 1 Harun Utuh, Anak Luar Nikah: Status Hukum dan Perlindungannya, PT Bina Ilmu Surabaya, 2007, 

hlm2 
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orang tuanya, dan hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan 

hubungan keluarga”.
2
 

Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 yang berbunyi :
3
 

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat 

dan negara; 

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui 

dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 

 

Hal ini mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu 

terhadap anak di luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada 

penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

khususnya huruf a yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang  

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  ditingkat pertama  antara orang-

orang yang beragama islam dibidang perkawinan”. 

Anak luar kawin adalah anak yang lahir karena hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diluar pernikahan. Dalam kamus anak luar kawin disebut dalam beberapa 

istilah misalnya: anak kampang, anak sundalm anak tidak sah dan anak sumbang (hasil 

pezinahan saudara dekat).  

Anak luar kawin ini lahir karena adanya pezinahan antara jejaka dan perawan, 

antara orang sudah bersuami istri dengan perawan atau jejaka dan antara keluarga yang 

sangat dekat sekali. 

Anak luar kawin ini akan ditinjau adalah statusnya yaitu bagaimana hubungan 

antara ayah dan ibunya menurut BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, bagaimana 

                                                             
2 Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 4 Tahun 1979,Tentang Kesejahteraan Anak 
3 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
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pandangan masyarakat secara umum dan bagaimna usaha perlindungan yang di 

laksanakan oleh pemerintah. 
4
 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin menurut hukum positif? 2) Apakah 

perbedaan dan persamaan bagian anak luar kawin dalam warisan menurut hukum 

positif? 

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) 

Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak luar kawin yang disahkan menurut 

hukum positif 2) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan bagian warisan anak 

luar kawin yang disahkan menurut hukum positif. 

Adapun manfaat penelitian 1) Manfaat Teriotis Hasil penelitian ini agar dapat 

memberikan konstribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan 

Hukum kewarisan pada khususnya. 2) Manfaat Praktik Secara praktik diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi masyarakat di dalam 

memecahkan masalah tentang kedudukan anak luar kawin dalam pembagian harta 

warisan dan pembagian pedoman bagi pihak-pihak yang mengalami persoalan 

pembagian warisan seperti permasalahan dari penelitian ini, agar dapat pencerahan 

dalam pembagian warisan. 

Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum 

sebagai perangkat aturan yang bersifat normatif (law in book).  

 

 

                                                             
 

4
 Ibid Harun Utuh hlm3 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif 

 Status sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan suatu 

masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena meraka tidak bisa mendapatkan hak-

hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama 

masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama 

antara anak sah dan anak luar kawin. Menurut KUHPerdata, anak luar kawin masih 

dapat diakui sebagai anak yang sah oleh ayahnya, sepanjang anak tersebut bukan 

hasil dari perbuatan zinah dan dikatagorikan sebagi anak sumbang. Dalam hal status 

hukum terhadap anak-anak sumbang dan anak-anak zinah, Undang-undang tidak 

memberiakan hak mewaris karena tidak mempunyai hak untuk diakui dan disahkan 

oleh ayah biologisnya. Dasarnya adalah adanya ketentuan dalam Pasal 867 

KUHPerdata yang menentukan bahwa :  

“Peraturan mengenai hukum waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak 

yang diberikan dalam zinah dalam sumbang”. 

Menurut Klaasen dan Eggens : “Hak anak luar kawin terhadap warisan 

orang tua yang mengakuinya pada asasnya adalah sama dengan anak sah”.
5
 

Meskipun anak luar kawin mempunyai hak waris terhadap orang tuanya, 

hak warisnya itu sangat inferior sifatnya dibandingkan dengan hak waris anak-anak 

sah karena:
 6

  

a. Ia tidak mempunyai hak waris tersendiri, dalam arti kata terhadap warisan 

orang tuanya itu ia tidak mungkin mewarisi sendirian sepanjang orang 

tuannya masih mempunyai keluarga sedarah dalam batas derajat yang 

                                                             
5
 Klassen dan Eggens, Dalam Buku Hukum Waris J.Satrio, hlm 158 

6
 M.U Sembiring, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, (Medan : Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum, Univerisitas Sumatera Utara, 

1989) hlm.46 
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boleh mewaris yaitu enam dejarat. Ia selalu membonceng pada salah satu 
kelas ahli waris sah yang empat. Anak luar kawin tersebut hanya 

mempunyai hak waris tersendiri jika orang tuanya tidak mempunyai 

keluarga yang termasuk dalam keempat kelas ahli waris sah. 

b. Porsi atau bagian yang diterimanya adalah lebih kecil dari porsi yang 

akan diterimanya sekitarnya ia adalah anak sah. 

 

Berikut ini penjelasan mengenai bagian yang diterima anak luar kawin yang 

diakui mewaris dengan Golongan I, II, III, dan IV. 

Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan I (suami atau 

isteri dan anak-anak) maka bagianya yaitu 1/3 bagian bagi yang akan diterimanya 

seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya meninggalkan A meninggalkan suami atu 

isteri tiga orang anak sah dan 1 anak luar kawin akan mendapat (apabila ia anak sah 

yaitu 1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar kawin, maka 

ia mendapatkan 1/3 x 1/5 =1/15 bagian. Kalau yang ditinggalkan dua anak luar kain 

(jadi ahli warrisnya sudah 6 orang : suami atau isteri, tiga orang anak sah dan dua 

orang anak luar kawin) mak bagian dari anak luar kawin adalah 1/3 dari 1/6 bagian 

(kalau ia anak sah bagianya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18 bagian dari 

sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami atau istri. 

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) 

  Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang 

dibenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada 

akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan 

nashab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. 
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  Dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan 

bahwa; anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam 

buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan 

bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
7
 

 Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pada Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan 

pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris 

yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena itu anak luar nikah 

tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak 

tergolong dalam ahli waris. 

   Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila anak luar kawin sudah mendapat 

pengesahan akan mendapat hak mewaris yang besar bagiannya sama dengan anak 

sah. 

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum adat Kedudukan 

hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan menurut hukum 

adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Jadi 

anak itu pada dasarnya mempunyai hubungan hukum sebagai anak dengan dengan 

orang tuanya hanya terhadap wanita yang melahirkannya, sedangkan dengan lelaki 

yang menyebabkan ia lahir tidak terdapat hubungan hukum. 

Di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak 

kowar, anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun 

                                                             
 

7
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan 

Perwakafan, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52. 
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demikian apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang 

membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak 

tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah 

ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa 

dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak 

bersah sebagai ahli waris.  

 Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum adat dengan sistem patrilineal 

dan matrilineal pada adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal pada dasarnya 

mempunyau hubungan Perdata dengan ibunya saja. Oleh karena itu anak luar kawin 

hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Anak 

tersebut tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai 

hubungan perdata dengan bapaknya. 

 Dari beberapa putusan Yurispudensi Makamah Agung tentang hak dan 

kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat dapat dikatakan bahwa anak luar 

kawin kedudukanya dipersamakan dengan anak sah dan berhak ats mewarisi harta 

warisan dari orang tuanya dengan jumlah pembagian yang sama. Apabila anak luar 

kwain tidak bersama dengan anak sah mak anak luar kawin tersebut dapat mewaris 

seluruh harta warisan orang tuanya dan adapun keputusan yang mengatakan bahwa 

anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya 

sebatas harta gono-gininya saja tanpa mewaris harta pusaka (barang asal) yang 

ditinggalkan oleh ayah biologisnya.
8
 

 

 

                                                             
8
 Lucy Pradita Satriya Putra, Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat, (Tesis Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) 2015 hlm 139-141 
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B. Perbedaan Dan Persamaan Bagian Anak Luar Kawin dalam Warisan 

Menurut Hukum Positif. 

Comparative Law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan system  

hukum dunia. Yang dibandingkan, yaitu perbedaan dan persamaan dari hukum 

tersebut.
9
 Menurut Peter de Crus mengemukakan bahwa: Hukum Komperatif dapat 

digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum dan 

praturan hukum tertentu yang berbasis komperatif. Untuk bias dikatakan sebagai 

hukum komperatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari 

dua atau lebih system hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek 

yang terseleksi, instusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih system hukum.
10

 

Ada dua pengertian sistem hukum, yaitu sistem hukum dalam arti sempit 

dan arti luas. Sistem hukum dalam arti sempit; yaitu sebagai peraturan dan institusi 

hukum dari sebuah Negara. Sistem hukum dalam arti luas didifinisikan sebagai 

filsafat yuristik dan teknik-teknik yang sama-sama digunakan sebuah Negara yang 

secara umum memiliki kesamaan hukum.
11

 

  Hak dan Bagian Warisan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, 

Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat, mempunyai : 

1) Dari Segi Persamaan  

Persamaan dari ketiga sistem hukum antara Hukum Perdata, Hukum Islam dan 

Hukum Adat yaitu sebagai berikut :  

a. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan 

warisan kepada semua warisannya  

                                                             
9
 H. Salim HS dan Erlies Septiana, Nurbani Perbandingan Hukum Perdata Comprative Chivil Law 

Jakarta 2015 hlm 3 
10 Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law, Nusa 

Media, Bandung, 2010, hlm 4 
11

 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit hlm 4 
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b. Dalam hal biaya pemakaman mayat, tidak ada perbedaan antara hukum waris 

Islam, KUHPerdata dan Hukum Adat , artinya sama yaitu bahwa harta warisan 

yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman mayat 

tersebut.  

c. Subyek hukumnya sama yaitu antara si Pewaris dan ahli waris.  

d. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada 

seorang yang memiliki harta untuk membuat testament.  

e. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluarga sedarah 

pewaris. 

Sementara itu, dari dari uraian kelompok keutamaan menurut Hukum Islam dan 

pengelompokan golongan ahli waris KUHPerdata  dan Hukum Adat dapat 

disimpulkan bahwa persamaan antara ketiganya sama-sama membagi ahli waris 

itu dalam kelompok keutamaan atau golongan. 

2) Segi Perbedaan Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya hukum Perdata punya 

persamaan dan perbedaan dalam memandang suatu objek yaitu hak waris anak 

diluar nikah, Adapun perbedaanya antara lain:  Dilihat dari Bagian Hak Waris. 

Dalam Hukum Perdata bagian hak waris anak diluar kawin adalah sebagai 

berikut: Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan I 

(suami atau isteri dan anak-anak) maka bagianya yaitu 1/3 bagian bagi yang 

akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Apabila anak luar kawin mewaris 

bersama-sama dengan golongan II (orang tua, saudara dan keturunan saudara), 

maka bagiannya yaitu 1/2 bagian seandainya ia anak sah. Apabila anak luar 

kawin mewarisi bersama sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur 
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lainya dan sana keluarga lainya dalam garis menyamping sampai denga derajat 

keenam) bagiannya yaitu 3/4 bagian seandainya ia anak sah.
12

 

Dalam Hukum Islam (HKI) bagian hak waris anak diluar kawin adalah sebagai 

berikut : 

  Besarnya bagian anak luar kawin terhadap harta ibunya menurut 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama bagian dengan hak waris anak 

sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Bagian waris 

anak tersebut yaitu : 

a). Bagian anak perempuan  

(1). Separuh (½) 

(2). Dua Per Tiga (2/3)  

(3). Ushubah  

b) Bagian Anak Laki-laki 

 (1) Jika seorang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang 

anak laki-laki saja, maka anak laki-laki mewarisi seluruh  harta 

peninggalannya secara ta’shib.  

(2) Jika orang yang mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak 

laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan seorang pun, tetapi 

meninggalkan juga ahli waris ashhabul-furudh, maka anak laki-laki 

tersebut mendapatkan sisa setelah diambil oleh para ahli waris ashhabul-

furudh. 

(3) Jika seorang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan 

atau meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan ahli waris ashhabul 

furudh, maka seluruh harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah 

                                                             
 12 https://www.scribd.com/doc/49483600/Skripsi-Status-Anak-Zina-Dalam-warisan-menurut-

Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam-min-mokoginta 
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diambil oleh ashhabul-furudh dibagi berdua, dengan ketentuan anak laki-

laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. 

Dalam hukum Islam anak zina (anak luar kawin) tidak mendapatkan hak waris 

karena telah terputus nazabnya dari sah ayah. Akan tetapi  Para Ulama Madinah, 

termasuk di dalamnya Zaid Ibnu Sabit menyatakan bahwa harta peninggalan 

anak zina dan anak li’an dapat warisan sebagai anak lainya, yaitu berdasarkan 

ketentuan al-farud, Al-muqaddarah. Ibu menerima 1/6 dan saudara-saudara 

seibunya menerima 1/3 dan sisanya di serahkan ke bait Al-mal.
13

 

Sedangkan dalam Hukum Adat hak waris anak luar kawin adalah sebagai 

berikut: 

 Seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan menurut hukum adat 

adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap ibunya. Jadi 

anak itu pada dasarnya mempunyai hubungan hukum sebagai anak dengan 

orang tuanya hanya terhadap wanita yang dilahirkanya, sedangkan dengan laki-

laki menyebabkan ia lahir tidak terdapat hubungan hukum. 

 Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam 

bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian”, 

menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek) 

mengatakan 3 tiga penggolongan terhadap anak-anak, yaitu : 

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lair di dalam suatu perkawinan;  

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayahnya dan 

ibunya. Di dalam hal ini si Anak dan orang yang mengakui itu timbul 

pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang 

                                                             
 13 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001 hlm 164 
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yang mengakui anak itu saja, apabila ayah dan ibunya kawin, maka 

menjadi anak sah; dan 

3. Anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayahnya 

maupun Ibunya. Anak itu menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, 

karena merupakan anak luar kawin  yang tidak diakui , sehingga tidak 

mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum 

warisnya. 

 Menurut adat bali anak luar kawin (astra) seorang kandung yang dilahirkan 

dari perkwaina sah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar 

bapaknya, sedangkan dengan keluarga besar ibunya ia juga memiliki hubungan 

kekerabatan namun tidak menentukan seperti keluarga bapaknya. 

 Mengenai kedudukan seorang anak luar kawin (astra) menurut hukum adat 

Bali anak astra tidak dapat mengukuti kasta bapaknya secara biologis dan tidak 

memiliki kasta yang sama dengan saudara-saudaranya yang sah, seta hanya 

memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. 
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III. PENUTUP  

A. Simpulan 

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menurut KHUPerdata Pasal 863 KUHPerdata yaitu golongan Pertama mendapat 

hak 1/3 dari bagian anak sah, Golongan Kedua 1/2 dari bagian anak sah, 

Golongan Ketiga harta ¾ dari bagian anak sah, Golongan keempat, ½ dari 

bagian anak sah. Dan Hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 100 sebagaimana yang telah dikemukakan dinyatakan bahwa anak 

yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya saja. Sedangkan Hak waris anak luar kawin menurut 

hukum adat Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam 

hubungan terhadap ibunya.  

2. Persamaan, 1.Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang 

meninggalkan warisan kepada semua warisannya 2.Subyek hukumnya sama 

yaitu antara si Pewaris dan ahli waris. 3.Yang berhak mewaris pada dasarnya 

adalah sama, yaitu keluarga sedarah pewaris. 4.Sementara itu, dari dari uraian 

kelompok keutamaan menurut Hukum Islam dan pengelompokan golongan ahli 

waris KUHPerdata  dan Hukum Adat dapat disimpulkan bahwa persamaan 

antara ketiganya sama-sama membagi ahli waris itu dalam kelompok keutamaan 

atau golongan. Perbedaan, 1. Hukum kewarisan Barat sandaran acuan hukum 

hanya ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pada hukum Islam 

berpacu pada Al-Quran, dan Hadits, sedangkan Hukum adat berasal dari 

kebiasaan dalam masyarakatnya.  
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 Saran 

a. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah berusaha mengurangi 

lahirnya anak luar kawin, dengan berbagai cara rasional terutama dengan 

membendung penyebab lahirnya anak tersebut. 

b. Tetapi jika anak luar kawin itu lahir, maka hendaknya orang tua, masyarakat 

dan pemerintah berusaha melindungi anak itu agar jangan menjadi korban 

perbuatan keliru. 

c. Untuk menampung anak-anak yang terlantar, termasuk anak luar kawin 

hendaknya masyarakat dan pemerintah mendirikan panti asuhan sesuai dengan 

kebutuhan dan menggalakan program pengangkatan anak, orang tua asuh, dan 

kerja sama internasional dalam bidang pemeliharaan anak-anak terlantar. 
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