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Anak luar kawin (ALK) 
hanya mempunyai hak 
waris terhadap warisan 
ayah/ibunya sepanjang ayah/ibunya sepanjang 

ayah ibunya telah 
mengakuinya dengan sah.



Jika ALK belum diakui tidak 

ada hubungan perdata antara 

anak tersebut dengan orang 

tuanya itu dan tanpa 

hubungan perdata (tidak ada hubungan perdata (tidak ada 

pertalian keluarga) maka tidak 

ada pula hubungan pewarisan 

antara mereka.



Meskipun ALK 
mempunyai hak waris 
terhadap orang tuanya 

hak warisannya itu sangat 
“inferior” sifatnya jika “inferior” sifatnya jika 

dibandingkan dengan hak 

waris anak-anak sah 
karena :



Ia tidak mempunyai hak waris 
tersendiri, dalam arti kata terhadap 
warisan orang tuanya itu ia tidak 
mungkin mewaris sendirian  
sepanjang orang tuanya masih 
mempunyai keluarga sedarah dalam 
batas derajat yang boleh mewaris 
yaitu enam derajat. yaitu enam derajat. 

Ia selalu “membonceng” pada salah 
satu kelas ahli waris sah yang empat. 
ALK itu hanya mempunyai hak waris 
tersendiri jika orang tuanya tidak 
meninggalkan keluarga yang 
termasuk dalam keempat-empat 
kelas ahli waris sah.



Porsi atau bahagian yang 
diterimanya adalah lebih kecil  
dari porsi yang akan diterimanya 
sekiranya ia adalah anak sah.

Besar kecilnya porsi itu bukan 
saja ditentukan oleh berapa saja ditentukan oleh berapa 
orang temannya yang mewaris, 
akan tetapi juga dan terutama 
sekali oleh kenyataan ahliwaris 
kelas berapa temannya mewaris 
itu.



Porsi warisan
anak luar kawin

Hak waris ALK yang diakui sah 
diatur dalam pasal 862 sampai diatur dalam pasal 862 sampai 
dengan pasal 873.  Besarnya porsi 
ALK itu diatur dalam Pasal 863. Isi 
pasal itu dapat disimpulkan sebagai 
diuraikan dibawah ini :



Besarnya porsi yang diwaris oleh ALK 
yang diakui sah dari harta peninggalan 
ayah atau ibu yang mengakuinya ialah :

I.Jika ayah atau ibunya itu meninggalkan   
janda/duda dan/atau anak keturunan janda/duda dan/atau anak keturunan 
(ahliwaris kelas pertama) maka anak luar 
kawin itu mendapat bahagian sebesar 1/3 
dari bahagian yang akan diterimanya 
sekiranya ia adalah anak sah.



II.  Jika ayah atau ibunya itu tidak 
meninggalkan ahliwaris kelas 
pertama tapi ada meninggalkan 
sdr/sdri atau keturunannya 
dan/atau ayah/ibu (ahliwaris kelas 

kedua) atau yang ada hanya kedua) atau yang ada hanya 
kakek/nenek dan seterusnya 
dalam garis lurus keatas 

(ahliwaris kelas ketiga) maka anak 
luar kawin memperoleh ½ dari 
warisan.



III. Jika ayah/ibunya itu hanya 

meninggalkan ahliwaris sah kelas 

keempat atau keluarga sedarah 

garis kesamping  yang lebih jauh garis kesamping  yang lebih jauh 

pertalian darahnya dari sdr/sdri 

maka anak luar kawin mendapat 

bahagian sebesar ¾ dari warisan.   



Tentang bagaimana cara membagi 
sisa harta peninggalan setelah 
bahagian alk diketahui, jawaban 
untuk itu diberikan oleh Pasal 864 
yang prinsipnya menetapkan 
bahwa setelah dikeluarkan bahwa setelah dikeluarkan 
bahagian yang menjadi hak alk 
maka sisa harta penggalan dibagi 

oleh dan diantara ahliwaris sah 
menurut cara yang ditentukan 
dalam Pasal 852 – 861. 



ANAK LUAR KAWIN 
MENDAHULUI NEGARA

• Bagaimana 
penyelesaiannya 
jika ALK itu tidak 
mempunyai teman 
sewarisan. Dkl 

• Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 865 yang 
menentukan bahwa 
jika seseorang 
meninggal dunia tanpa sewarisan. Dkl 

orang tuanya tidak 
meninggalkan 
keluarga sedarah 
yang berhak 
mewaris 

( AW kelas 1 – 4 )

meninggal dunia tanpa 
meninggalkan ahli 
waris sah, maka 
seluruh harta 
peninggalannya jatuh 
kepada ALK. 
(Bandingkan dgn Pasal 
832 ayat (2) ). 




