
Kedewasaan adalah mereka yang telah Kedewasaan adalah mereka yang telah 
berumur genap 21 tahun atau telah melakukan 

perkawinan sah atau bagi mereka yang 
memperoleh perlunakan

(handlichting) vide Psl. 330 (1) BW jis. Psl. 
419 BW & Psl. 426 BW





1. Berdasarkan KEPPRES

2. Waktu bermohon telah berusia 20 thn

3. Dianggap dewasa dalam segala tindakan 

hukum



1. Berdasarkan keputusan PN1. Berdasarkan keputusan PN

2. Pemohon harus sudah genap 18 thn waktu 

bermohon

3. Berlaku untuk tindakan hukum tertentu

4. Sesewaktu dapat dicabut oleh PN



� Anak yang belum mencapai umur 18 tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan

ada dibawah kekuasaan orang-tuanya selama ada dibawah kekuasaan orang-tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaan nya.

� Kpts. MA No. 477-K/Sip/1976 tgl. 2 

Nopember 1976 � batas kedewasa

an adalah 18 tahun.



1. Anak sah (wettig kind)

2. Anak yang disahkan (gewettigd kind)

3. Anak yang disahkan dgn surat  

pengesahan (kind gewettig bij  pengesahan (kind gewettig bij  

brieven van wettiging)

4. Anak angkat (adopsi)

5. Anak yang diakui sah (natuurlijk wettelijk erkend 
kind)

6. Anak luar nikah (natuurlijk kind)

7. Anak zinah dan sumbang (everspeligde en 
bloedschande verwerkt kind)





Anak yang sah adalah anak yang Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah  



Ayat (1) : Anak yang dilahirkan diluar

Perkawinan hanya mempunyai            

hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya

Ayat (2) : Kedudukan anak tersebut 

ayat (1) diatas selanjutnya akan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah



Ayat 1 : Seorang suami dapat menyangkal sahnya 
anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia 
dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina 
dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut

Ayat 2 : Pengadilan memberikan keputusan tentang 
sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang 
berkepentingan 



yaitu kekuasaan ibu dan bapak yang masih 
berada dalam status perkawinan terhadap berada dalam status perkawinan terhadap 
anak-anaknya yang masih dibawah umur

Psl. 330 (3) BW :”Mereka yang belum 
dewasa dan tidak berada dibawah 

kekuasaan orang tua, berada dibawah 
perwalian”



Dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :                   

1. Kekuasaan orang tua mengenai DIRI

anak (ex Psl. 298 ayat 2 BW dst.)anak (ex Psl. 298 ayat 2 BW dst.)

2. Kekuasaan orang tua mengenai HARTA 

KEKAYAAN anak (ex Psl. 307 BW dst.)


