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PERKAWINAN SECARA SAH DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN KUHPERDATA 

Komang Purnawinata 

D1A 009 282 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum hak anak astra setelah 
kedua orang tuanya menikah secara sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
normative empiris. Ditemukan adanya anak-anak yang lahir dari seorang  wanita yang belum berada 
dalam ikatan perkawinan yang sah yang dalam masyarakat  adat bali dilombok dikenal sebagai anak 
astra. Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan anak astra dilingkungan masyarakat bali di lombok 
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya serta tidak dapat diterima sebagai 
bagian keluarga besar bapak biologisnya dan anak astra tidak mendapat hak waris dari bapak 
biologisnya, anak astra hanya mendapat tunjangan hidup dari ayah. 

Kata Konci: Kedudukan Anak Astra 

ABSTRAC 

legal standing rights of children out of wedlock when both parents hold a valid marriage in the 
review of customary law bali and books of law civil code 

This study was conducted to determine legal standing rights of children out of wedlock when 
both parents hold a valid marriage in the review of customary law bali and books of law civil code. 
The method used in this study is a normative empiris study. In real life, found the presence of 
children born to woman who has not been in legal matrimony. In lombok’s indigenous peoples 
commonly known as the astra. The purpose of this research is to know how to position the child in 
the indigenous environment astra lombok and how children’s rights practices astra according to 
customary law.The results frome research that position of children in indigenous environtmental 
astra lombok only have relationship with family ofhis/her mother and cannot be accepted as a part 
of the family of his/her biological father and the astra got no rights from his/her biological father. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam 

masyarakat. Menurut Aristoteles adalah Zoon Politicon, yaitu mahluk sosial yang suka 

hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup 

sendiri.1 Di dalam hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlainan jenis serta telah 

memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut dengan pasangan 

suami istri. Pengertian dari suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

 
hal ini di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-   masing 
agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Di Bali upacara perkawinan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu : 
1. Upacara pendahuluan, yaitu upacara untuk dapat mempelai yang bersangkutan 

sekedar dihilangkan “sebel kendelnya” hingga wajar untuk dilakukan upacara 
lainnya. 

2. Upacara pokok yaitu merupakan upacara “pemuput” baik secara adat, agama 
maupun kemasyarakatan, dengan mana kesuciannya dan kesahannya tidak 
diragukan, walau misalnya upacara lanjutannya tersebut dibawah tidak 
diadakan lagi. 

3. Upacara lanjutannya, yaitu merupakan upacara yang secara keagamaan 
bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian, atau meningkatkan 
kesusilaan hubungan perbesanan.2 

 
Namun bila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka 

anak tersebut dinamakan anak luar kawin.  

                                                        
 1 Soerjono Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 1982. Hal. 9. 
 2 Kaler, I Gst. Ketut, Cudami Perkawinan / Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali, Percetakan 
Bali (Offset), TT, Hal. 16 
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Artinya si anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu 

nya, dan ia hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja. Apabila seorang 

anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan, maka menurut Hukum 

Adat di Bali dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin di sebutkan ada 2 

(dua), yaitu anak bebinjat dan anak astra. 

Perbedaan anak bebinjat dan anak astra ini adalah : 

1. Anak bebinjat : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui 

bapaknya. 

2. Anak astra : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih 

tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak 

dilaksanakan perkawinan sah.3  

ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam  KUHperdata : 

1. Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang di lakukan terhadap anak 

luar kawin timbul lah hubungan perdata antara si anak dan  bapak biologis nya. 

2. KUHperdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak 

pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan.seperti yang telah  ditetapkan 

dalam pasal 273 yang manyatakan bahwa anak yang di lahirkan di luar 

perkawinan selain karna perzinahan atau dosa darah, dianggap sebabgai anak 

sah, apabila bapak dan ibu nya itu kemudian menikah, dan  sebelum 

perkawinan di selenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya. 

 
 

 
                                                        
 3 Soeripto, K.M.R.H , Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali, UNEJ, Jember, 1973, Hal. 33. 
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11.  PEMBAHASAN  
A. Kedudukan Hukum   Anak Astra Setelah Kedua Orang Tua Biologisnya Menikah 

Secara Sah 

1. Menurut hukum adat 

Menurut hukum adat bali kedudukan anak astra tidak ada hubungan hukum  antara 

anak astra dengan kluarga sedarah yaitu antara ayah dan ibunya yang telah kawin sah dan 

dengan adik-adiknya yang terlahir kemudian. Hal ini terbukti dari:4 

a. Seorang anak astra bila ditinjau dari segi kasta, sudah jelas ia tidak mangikuti kasta 

ayahnya dengan demikian kedudukannya tidak sama dengan kasta ayahnya, seperti 

halnya anggota-anggota keluarga yang lahir dilingkungan keluarga golongan Tri 

Wangsa. 

b.  Seorang anak astra tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar saat ia 

berbicara dengan bapaknya, seperti halnya dengan seorang anak kandung/anak sah 

memanggil bapaknya dengan sebutan Aji, maka seorang anak astra memanggil 

sebutan dengan Atu Aji. 

c.  Demikian pula halnya seorang anak astra dalam hubungannya dengan saudara-

saudaranya yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang tidak 

sama. Perbedaan kedudukan Anak Astra dengan adik-adiknya yang terlahir setelah 

orang tuanya kawin sah sangat jelas kelihatan, yaitu dengan adanya perbedaan kasta 

dimana si anak astra tidak mengikuti kasta bapaknya sedangkan adik-adiknya 

mengikuti kasta bapaknya. Dalam hal ini dapat dilihat dari namanya. Bila adik-adik 

dari anak astra tersebut memakai titel Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk 

                                                        
4 Hasil wawancara Ida pedande Oka Dharma,Cakranegara, tanggal 4 januari 2014 pukul 11.30 wita 
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anak perempuan sedangkan si anak Astra tidak boleh menggunakan titel itu, ia 

hanya dapat menggunakan titel I Putu atau I Made. 

d. Terhadap ibunya yang telah kawin sah dengan ayah sah biologisnya, dimana derajat 

ibunya sudah dengan sendirinya naik menjadi seorang Jero Mekel, dan itu berarti 

seseorang anak astra harus memanggil ibunya dengan sebutan Jero Mekel, 

sedangkan adik-adiknya memanggilnya dengan sebutan ibu. 

e. Anak astra bila ditinjau dari segi hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan 

ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan saudara-saudaranya 

ataupun dengan bapaknya, walaupun secara biologisnya anak astra dan saudara-

saudaranya mempunyai bapak dan ibu yang sama. Artinya adik-adiknya yang 

sekandung yang terlahir setelah dilakukan perkawinan yang sah diantara kedua 

orang tuanya si anak astra dalam arti biologis merupakan saudara kandung dari adik-

adiknya yaitu saudara dari satu bapak dan satu ibu, tetapi bila dilihat dari segi 

hukum adat anak astra bukanlah saudara dari adik-adiknya hal ini disebabkan oleh 

karena adanya perbedaan kedudukan anak astra dalam lingkungan keluarga bapak 

biologisnya. 

Walaupun anak astra dengan orang tua biologis nya tidak memiliki hubungan 

hukum, anak astra berhak mendapatkan tanggung jawab moral dari bapak nya seperti 

dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan 

2. Menurut kuhperdata 

Apabila seorang gadis setelah hamil lebih dulu sebelum perkawinan 

dilangsungkan, maka dalam hal ini perkawinan dapat saja terus dilangsungkan asal saja 

si laki-laki mengetahui hal itu. Anak yang lahir nantinya adalah anak sah. 
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Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial dimana 
kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi lebih penting 
dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari anak astra yang 
dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah sama dengan seorang anak sah dalam 
hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya. Akibat dari 
perkawinan ini maka status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang 
disahkan. Oleh karena itu pengesahan anak luar kawin dikatakan juga sebagai 
upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan anak sah melalui perkawinan 
yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya.5   

 Kedudukan anak luar kawin yang disahkan ini sama dengan kedudukan anak sah 

dalam hal pewarisan karena secara biologis kedua orang tua mereka sama, hanya 

bedanya kalau anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedangkan 

anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. 

Demikian pula dalam pembagian warisan, anak luar kawin yang disahkan ini akan 

memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian anak sah. Pengakuan anak 

merupakan pengakuan yang di lakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya,pengakuan anak bisa di 

lakukan baik oleh ibu maupun bapak,tetapi karna berdasarkan UUNo.1/1974 Pasal 

23 yang pada inti nya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak 

mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya, maka untuk mendapatkan 

hubungan perdata yang baru,seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. 

ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam  KUHperdata : 

a. Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang di lakukan terhadap anak luar 

kawin timbul lah hubungan perdata antara si anak dan  bapak biologis nya.  

b. KUHperdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada 

saat atau setelah perkawinan dilangsungkan.seperti yang telah  ditetapkan dalam pasal 

                                                        
  5 Djaren Saragih, tentang Pengantar Hukum Adat Indonesia, Edisi Ii, Tarsito, Bandung, 1984, Hal 
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273 yang manyatakan bahwa anak yang di lahirkan  di luar perkawinan selain karna 

perzinahan atau dosa darah, dianggap sebabgai anak sah, apabila bapak dan ibu nya 

itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan di selenggarakan, anak tersebut 

diakui oleh bapak ibunya. 

B. Implikasi HAK Anak Astra/Anak Luar Kawin  Setelah Kedua Orang Tuanya 

Menikah Secara Sah di Tinjau Menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-

Undang  Hukum Perdata 

1. Menurut Hukum Adat Bali 

Berdasarkan hasil wawancara dari ida pedande yang bertempat tinggal di 

cakranegara, Dalam masyarakat yang menganut hukum adat bali anak astra tidak 

mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya.dengan demikian 

secara terperinci6. Maka dari itu dapat disimpulkan akan terdapat beberapa implikasi 

dari status anak luar kawin tersebut baik menurut Hukum Adat Bali maupun 

KUHPerdata . 

Dalam Hukum Adat Bali anak luar kawin tersebut akan memiliki implikasi dalam hal 

kedudukan hukum si anak, pengakuan oleh bapaknya, dan dalam hal waris. 

 
a. Ditinjau Dari Kedudukannya 

Seorang anak astra bila ditinjau dari segi kasta,sudah jelas ia tidak 

mengikuti kasta ayahnya, dengan demikian kedudakannya tidak sama dengan kasta 

ayahnya, sperti hal nya anggota-anggota keluarga yang lahir di lingkunga golangan 

triwangsa. Seorang anak astra tidak memperkenan kan menggunakan bahasa kasar 

saat berbicara dengan bapaknya. Seorang anak astra dalam hubungannya dengan 

                                                        
6 Hasil wawancara Ida pedande Oka Dharma,Cakranegara, tanggal 1 februari 2014 pukul 11.00 wita 
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saudara-saudaranya yang lahir dari perkawinan yang sah mempuntyai kedudukan 

tidak sama.Terhadap ibu nya yang telah kawin sah dengan ayah biologisnya di mana 

derajat ibu sudah dengan sendirinya naik menjadi seorang jero mekel. Anak astra 

bila di tinjau dari segi hukum adat bali hanya mempunyai hubungan hukum dengan 

ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan saudar-saudar nya 

maupun dengan bapaknya, walaupun secara biologis nya anak astra  dan saudara-

saudarnya mempunyai bapak dan ibu yang sama 

 
b. Ditinjau Dari Segi hukum Waris Adat Bali 

pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak dan 

setrus nya serta tidak memperhitungkan garis ibu, dalam hal hukum waris adat bali 

terdapat kelompok ahli waris sapinda, di mana para ahli waris seketurunan lelaki 

yang ditarik lurus kebawah dan keatas yaitu terdirti dari para ahli waris utama, 

adalah anak lelaki,cucu,ayah,saudar,kakek sehingga seorang anak sah yang terlahir 

dari perkawinan yang sah yang telah di upacarakan menurut hukum agama.anak 

yang terlahir secara sah ini merupakan  ahli waris, berbeda halnya dengan anak astra 

yang hanya mendapatkan kedudukan dan hak dari ibu nya saja sehingga merupakan 

ahli waris dari ibunya saja namun.  

Sedangkan dalam KUHPerdata anak Astra (Anak luar kawin) mimiliki beberapa 

Implikasi antara lain dalam hal kedudukan, Pengakuan, serta dalam hal warisan. 

 
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

a. Ditinjau Dari Kedudukannya 

Menurut KUHPerdata anak luar kawin tidak mempunyai hubungan 

keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang 
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membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya.7
 Dengan demikian, secara 

terperinci ada 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. 

 Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian 

kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, 

dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya. 

 
b. Ditinjau Dari Pengakuan Orang tuanya 

Namun, bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata, atas persetujuan 

ibu, seorang bapak dapat melakukan Pengakuan Anak. Lembaga ini dapat 

digunakan mengingat Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih memberi 

peluang bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka 

peraturan-peraturan dalam KUHPerdata masih berlaku. Ini berarti bahwa lembaga 

pengakuan yang ada dalam KUHPerdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. 

1) Ketentuan Tentang Pengakuan Anak 

                                                        
7  Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hal. 69 
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Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, 

sebagai berikut: 

a) Pasal 280 menyatakan bahwa: 

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”8 

b) KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak 

pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. 

c) Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 

sampai dengan Pasal 286.  

 
Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang 

dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang 

statusnya adalah: 

1) Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah) 

2) Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar 

kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat 

dilakukan 

 
c. Ditinjau Dari Segi Hak Waris  

Hubungan hukum yang timbul akibat pengakuan pada umumnya hanya 

berlaku bagi orang yang mengakui, tidak menimbulkan hubungan hukum dengan  

keluarga ayah yang mengakuinya. Meskipun demikian, masih terdapat pengecualian 

seperti yang disebut dalam: 

                                                        
8 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hal.69 
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1) Ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHPerdata yang berisikan adanya 

larangan kawin sehubungan dengan hubungan keluarga yang dekat. 

2) Ketentuan Pasal 873 KUHPerdata tentang hak mewaris jika tidak terdapat 

ahli waris lain.9 

Dari uraian di atas diketahui, bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris 

kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul 

dengan dilakukannya pengakuan. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam 

arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah 

dan ibu yang mengakuinya saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 872 

KUHPerdata 

 
d. Upaya yang dapat dilakuan untuk mengesahkan anak luar kawin menurut 

KUHPerdata 

Dengan demikian pengesahan anak hanya dapat terjadi Karena perkawinan 

orang tuanya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 272 KUH Perdata,: 

“Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang, 
tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian 
kawinnya bapak ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu 
sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang 
atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”10 
 
Dalam upaya melakuan Pengesahan anak luar kawin dalam KUHPerdata 

ditentukan ada empat cara yakni 

1) Di dalam akta kelahiran anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata), yaitu ayah 
atau ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang 
diberi perantaraan khusus, dengan bekal surat kuasa otentik untuk 
menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak itu. 

                                                        
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Huku m Perdata Islam di Indonesia, Hal. 88 
10 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hal. 68 
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2) Di dalam akta perkawinan, yakni pengakuan dengan cara melaksanakan 
perkawinan yang sah antara wanita yang melahirkan dengan pria yang 
membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui di sini 
adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan 
kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. 

3) Di dalam akta otentik, pengakuan dengan cara menuangkannya dalam akta 
notaris, kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan pada kantor catatan 
sipil, di mana anak itu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu di 
catat dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan anak 
ini harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh disimpulkan saja. 

4) Di dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, yaitu 
pengakuan yang dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan 
sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya 
(Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata).11

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11R.  Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Hal 187 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka sampailah pada bab 

terakhir, yaitu penutup. Berpedoman pada dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang 

telah diuraikan pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Kedudukan anak astra menurut Hukum Adat Bali dikarang kecicang di cakra 

negara apabila orang tua biologisnya kawin sah tidak dapat diterima sebagai bagian 

dari keluarga besar bapak biologisnya, Sedangkan dalam kuhperdata anak astra di 

sebut juga sebagai anak luar kawin di mana kedudukannya sebagai anak kandung 

dapet di sahkan melalui pengakuan anak yang di lakukan oleh bapak atas anak 

yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum.  

2. Implikasi yang dapat terjadi apabila kedua orang tua dari anak astra menikah sesuai 

dengan ketentuan Hukum Adat Bali berhubungan dengan dua aspek yakni 

mengenai kedudukan anak astra menurut Hukum Adat Bali anak astra tidak dapat 

mengikuti kasta bapaknya secara biologis dan tidak memiliki kasta yang sama 

dengan saudara-saudaranya serta hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya 

saja. Dalam hubungan kewarisan anak astra hanya berhak menjadi ahli waris dari 

ibunya. Sedangkan implikasi yang dapat terjadi menurut ketentuan kuhperdata dari 

kedudukannya anak astra tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan baik 

dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, 

kecuali kalau mereka mengakuinya.  

Sedangkan dari segi pengakuan anak luar kawin atau anak Astra tersbut hanya 

dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya apabila telah memenuhi 

persyaratan-persyratan tertentu yang telah ditentukan oleh KUHPerdata. Dari segi 
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ahliwaris implikasi yang di timbulkan anak astra/anak luar kawin  baru dapat 

mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum 

itu timbul dengan dilakukannya pengakuan.  
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B. SARAN 

1. Untuk lembaga adat dalam hal ini adalah Parisada Hindu Dharma, yang berguna 

sebagai payung umat agar para umatnya dapat merasakan kedamaian dan keadilan 

dalam hidupnya. Didalam permasalahan anak astra ini peranan dari Parisada Hindu 

Dharma ini juga diharapkan untuk membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai 

kedudukan seorang anak astra. Aturan yang dibuat itu haruslah dalam bentuk 

tertulis dan didalam aturan tersebut haruslah merupakan hak asasi seorang anak 

astra sebab ia menjadi seorang anak astra bukanlah karena kesalahannya melainkan 

karena kesalahan orang tuanya, untuk itulah diperlukan suatu keadilan bagi seorang 

anak astra baik dari segi hukum kekeluargaan dan dari segi hukum waris adat. 

Setelah aturan tersebut dibuat maka merupakan kewajiban dari pengurus Parisada 

Hindu Dharma tersebut untuk mensosialisasikan aturan tersebut agar aturan 

tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat Hindu. 

2. Saran yang dapat diberikan  mengenai implikasi yang ditimbulkan  dari anak astra 

atau anak luar kawin adalah kedua orang tua berupaya agar bagaimana anak 

tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak, dengan melakukan upaya-upaya 

perkawinan secara sah baik sesuai adat bali maupun peraturan perundang-

undangan agar anak tersebut mendapatkan tanggungan dari orang tua biologisnya 

serta penyelesaian sengketanya sebagai bentuk unifikasi dari hukum waris sendiri. 
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