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KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA
(bloedverwantschap en zwagerschap)

BAB-XIII BUKU-I BW

(Pasal-290 dst BW)

(1) KELUARGA SEDARAH ADALAH PERTALI 
AN KELUARGA ANTARA MEREKA YANG 
MANA YANG SATU ADALAH KETURU MANA YANG SATU ADALAH KETURU 
NAN YANG LAIN ATAU YANG SEMUA 
MEMPUNYAI NENEK MOYANG YANG 
SAMA

(2) PERTALIAN KELUARGA DIHITUNG 
DENGAN JUMLAH KELAHIRAN; TIAP-
TIAP KELAHIRAN DINAMAKAN DERAJAT



URUTAN PERDERAJATAN

(Pasal-291 BW jo. 293 BW)

GARIS LURUS ���� yang satu 
adalah keturunan yang lainadalah keturunan yang lain

GARIS MENYIMPANG ���� yang 
satu bukan keturunan yang lain, 

melainkan yang mempunyai  
nenek moyang yang sama



GARIS LURUS :

1. Garis lurus ke bawah ���� hubungan 
antara nenek moyang dengan sekalian 
keturunannya

2. Garis lurus ke atas ���� hubungan antara 
seseorang dgn sekalian mereka yang 
menurunkannya

(Pasal-292 BW)



Pasal-293 BW

Pertalian anak dgn bapak ���� derajat 

kesatu

Pertalian bapak dgn cucunya ���� derajat Pertalian bapak dgn cucunya ���� derajat 

kedua

Pertalian antara bapak dan kakek 

terhadap anak dan cucu ���� derajat kesatu

dan derajat kedua



KEKELUARGAAN DALAM GARIS 
MENYIMPANG

Dihitung dengan menggunakan patokan yang 
berasal dari leluhur yang sama atau yang 

terdekat

Dua saudara ���� bertalian keluarga dalam derjat 
kedua

Dua saudara ���� bertalian keluarga dalam derjat 
kedua

Paman dan keponakan ���� bertalian keluarga 
dalam derajat ketiga

Antara dua anak saudara ���� bertalian keluarga 
dalam derajat keempat

(Pasal-294 BW)



KEKELUARGAAN SEMENDA

(Psl. 295 BW jo. Psl. 296 BW)

Pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan
���� hubungan antara seseorang diantara suami isteri ���� hubungan antara seseorang diantara suami isteri 

dengan keluarga sedarah  dari yang lain

Tiada keluarga semenda antara para keluarga sedarah 
suami dengan keluarga si isteri dan sebaliknya

Perderajatan keluarga semenda  dihitung dgn cara yang 
sama dgn derajat keluarga sedarah



BUBARNYA PERKAWINAN
(UU No.1/1974 menyebut “putusnya perkawinan”)

Keluarga semenda antara yang satu 

diantara suami isteri  dan para 

keluarga sedarah dari yang lain keluarga sedarah dari yang lain 

tidak dihapuskan 

(Pasal-297 BW jo. Psl. 199 BW jis. Psl. 38 

s/d Psl. 41 UU No. 1/1974)



Pasal-20 PJN
Notaris tak boleh membuat akta, dalam 

akta mana :

1.   ia sendiri

2.   isterinya,

3.   keluarganya sedarah atau semenda dlm 3.   keluarganya sedarah atau semenda dlm 
garis lurus tanpa pembatasan derajat 
dan dalam garis menyimpang sampai 
dgn derajat ketiga, baik secara pribadi 
maupun melalui kuasa

bertindak sebagai pihak (komparan) dalam

aktanya



Pasal-21 PJN

Akta Notaris tak boleh memuat ketentuan yang 

memberikan keuntungan bagi :

1. Notaris (dihadapan siapa akta dibuat)

2. Para saksi2. Para saksi

3. Isteri Notaris

4. Isteri para saksi

5. Keluarga sedarah atau keluarga semenda Notaris 
dan saksi-saksi dalam garis lurus tanpa 
pembatasan derajat dan dalam garis samping 
sampai derajat ketiga



Pasal-23 PJN
Tak boleh jadi saksi dalam akta Notaris :

• Keluarga sedarah dan keluarga semen da dari 
Notaris maupun dari para komparan, sampai 
derajat ketiga

• Pembantu Rumah Tangga Notaris

Keluarga sedarah atau semenda sampai 

derjat ketiga dari pembeli, penyewa, pem 

borong atau penjamin pada penjualan di 

muka umum, penyewaan, pemborongan, 

incl. Anggota dari Rapat (yang Berita 

Acaranya dibuat Not) dapat jadi saksi



Pasal-23  PP No. 37/1998 tentang 

Peraturan Jabatan PPAT

(1) PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT  
sendiri, suami atau isterinya, keluarganya 
sedarah atau semenda, dalam garis lurus 
tanpa pembatasan derjat dan dalam garis tanpa pembatasan derjat dan dalam garis 
kesamping sampai derajat kedua, menjadi 
pihak dalam perbuatan hukum yang 
bersangkutan, baik dengan cara bertindak 
sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi 
kuasa dari pihak lain.

(2)  Di daerah kecamatan dst



PENGURANGAN BPHTB

Psl-1 huruf-a angka-2 jo. Psl. 2 huruf-a skep 

MenKeu tgl.  14 Desember 2000 No. 

518/.04/2000KMK

Pengurangan BPHTP dpt diberikan sebesar 50 %Pengurangan BPHTP dpt diberikan sebesar 50 %

dlm hal WP org pribadi menerima hibah dari 

org pribadi yg punya hub keluarga sedarah 

dlm garis keturunan lurus satu derajat keatas 

atau kebawah



Pasal-8 UU No.1/1974

Perkawinan dilarang antara 2 org yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan 
lurus ke bawah ataupun ke atas

b. berhubungan darah dalam garis keturunan b. berhubungan darah dalam garis keturunan 
menyamping yaitu antara saudara, antara 
seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak-
tiri, menantu dan bapak/ibu tiri

d.   dst



Pasal-23 UU No. 1/1974

Yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan yaitu :

a. para keluarga dari suami atau isteri

b. suami atau isterib. suami atau isteri

c. dst

Catatan : sayangnya tak disebut apakah keluarga 

sedarah atau semenda dalam butir-a di atas

tetapi dari konteksnya jelas dimaksudkan

keluarga sedarah garis lurus ke atas



Pasal-434 BW
(1) Setiap keluarga sedarah berhak minta 

pengampuan seorang keluarga sedarahnya, 
berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau 
mata gelap

(2) Berdasarkan atas keborosannya, 
pengampuan hanya boleh diminta oleh para 
keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan 
oleh para keluarga semendanya dalam garis 
menyimpang sampai dgn derajat keempat

Psl. 438 BW memerintahkan kepada PN untuk 
mendengar para keluarga sedarah dan 

semenda sebelum penetapan pengampuan 
diberikan



Pasal-30 BW

Perkawinan dilarang antara mereka yang mana 

yang satu dengan yang lain bertalian keluarga 

dalam garis lurus ke atas dan kebawah, baik 

karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, 

atau karena perkawinan; dan dalam garis 

menyimpang, antara saudara laki dan saudara 

perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal-31 ���� perkawinan dilarang juga dst



Pasal-904 BW

(1) Seorang anak belum dewasa, sungguhpun 
telah mencapai 18 tahun, tak dibolehkan 
menghibah-wasiatkan sesuatu untuk 
keuntungan walinya

(2) Setelah dewasa, ia tak diperbolehkan 
menghibah-wasiatkan sesuatu kepada bekas menghibah-wasiatkan sesuatu kepada bekas 
walinya, melainkan setelah yg terakhir ini 
mengadakan pertanggung-jawaban atas 
perwaliannya

(3) Dari kedua ketentuan di atas, harus 
dikecualikan, para keluarga sedarah dalam 
garis ke atas dari si belum-dewasa, yang 
masih atau dulu menjadi walinya




