
PENGAKUAN ANAK PENGAKUAN ANAK 

YANG TIDAK YANG TIDAK 

MELAHIRKAN HAK MELAHIRKAN HAK MELAHIRKAN HAK MELAHIRKAN HAK 

WARISWARIS

Oleh :Oleh :

Syafnil Gani, SH. M.HumSyafnil Gani, SH. M.Hum



Pasal 285 ayat 2 menentukan :Pasal 285 ayat 2 menentukan :

�� bahwa pengakuan yang dilakukan bahwa pengakuan yang dilakukan 
sepanjang perkawinan sepanjang perkawinan (staande huwelijk)(staande huwelijk)
oleh seorang suami atau isteri bagi oleh seorang suami atau isteri bagi 
kepentingan seorang anak yang sebelum kepentingan seorang anak yang sebelum 
kawin dibenihkan (kawin dibenihkan (verwerkverwerk) olehnya ) olehnya kawin dibenihkan (kawin dibenihkan (verwerkverwerk) olehnya ) olehnya 
dengan seorang wanita atau pria yang lain dengan seorang wanita atau pria yang lain 
dari isteri atau suaminya tidak boleh dari isteri atau suaminya tidak boleh 
merugikan isteri atau suaminya itu dan merugikan isteri atau suaminya itu dan 
anakanak--anak yang dilahirkan dari anak yang dilahirkan dari 
perkawinan mereka.perkawinan mereka.



�� Pasal ini mengaitkan pengakuan anak Pasal ini mengaitkan pengakuan anak 
dengan moment  (saat) terjadinya dengan moment  (saat) terjadinya 
pengakuan.pengakuan.

�� Secara umum telah diketahui bahwa Secara umum telah diketahui bahwa 
akibat hukum dari pengakuan ialah akibat hukum dari pengakuan ialah 
timbulnya hubungan perdata antara timbulnya hubungan perdata antara timbulnya hubungan perdata antara timbulnya hubungan perdata antara 
ayah/ibu yang mengakui dengan anak ayah/ibu yang mengakui dengan anak 
yang diakui dengan segala akibat yang diakui dengan segala akibat 
lanjutannya, antara lain timbulnya hak lanjutannya, antara lain timbulnya hak 
anak itu untuk mewaris harta anak itu untuk mewaris harta 
peninggalan ayah/ibunya itu, meskipun peninggalan ayah/ibunya itu, meskipun 
hak warisnya bersifat inferior.hak warisnya bersifat inferior.



�� Pasal 285 yang merupakan Pasal 285 yang merupakan lex lex 

specialisspecialis membatasi ketentuan umum membatasi ketentuan umum 
tadi, dengan menetapkan bahwa hak tadi, dengan menetapkan bahwa hak 
waris anak yang diakui itu tidak timbul waris anak yang diakui itu tidak timbul 
jika anak itu pada saat si ayah yang jika anak itu pada saat si ayah yang 
mengakui itu dalam status perkawinan mengakui itu dalam status perkawinan 
dengan wanita yang lain dari ibu dengan wanita yang lain dari ibu 
(biologis)(biologis) anak itu.anak itu.



Contoh 1Contoh 1

A B

E C D

A dan B kawin pada  tanggal 1 Pebruari 1960
Dari perkawinan itu dilahirkan dua orang anak 

C dan D.
Pada tanggal 11 Maret 1993 A meninggal 

dunia dengan meninggalkan isterinya B dan 
anak-anak C dan D.



A B

E C D

Selain itu ada pula seorang anak bernama 
E yang telah diakui oleh A sebagai 

anaknya E itu dibenihkan oleh A pada 
wanita yang lain dari B sebelum ia kawin 

dengan B. 



A B

E C D

Sewaktu harta peninggalan A hendak 
dipisahkan dan dibagi timbul persoalan 
apakah E berhak memperoleh bagian.  

Jawabnya hanya bisa diberikan setelah  
diketahui kapan E itu diakui oleh A.



Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….

A B

E C D

Kalau jawabannya E diakui oleh A sebelum A Kalau jawabannya E diakui oleh A sebelum A 

kawin dengan B maka E berhak atas 1/3 dari ¼ kawin dengan B maka E berhak atas 1/3 dari ¼ 

atau 1/12 bahagian dari harta peninggalan A, atau 1/12 bahagian dari harta peninggalan A, 

sedangkan B,C dan D masingsedangkan B,C dan D masing--masing masing 

memperoleh 1/3 dari 11/12 atau 11/ 36 memperoleh 1/3 dari 11/12 atau 11/ 36 

bahagian.bahagian.

E C D



Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….Sehingga….

A B

E C D

Kalau ternyata bahwa E diakui oleh A selagi A dalam Kalau ternyata bahwa E diakui oleh A selagi A dalam 
status kawin dengan B  (antara tanggal 1 Pebruari status kawin dengan B  (antara tanggal 1 Pebruari 
1960 dan 11 Maret 1993), maka pengakuan atas  E 1960 dan 11 Maret 1993), maka pengakuan atas  E 
tidak membawa akibat bagi B,C dan D, sehingga E tidak membawa akibat bagi B,C dan D, sehingga E 

tidak ikut mewaris dan karena itu harta peninggalan tidak ikut mewaris dan karena itu harta peninggalan 
A menjadi hak bersama dari B,C dan D masingA menjadi hak bersama dari B,C dan D masing--

masing mereka memperoleh 1/3 bahagian.masing mereka memperoleh 1/3 bahagian.

E C D



Contoh 2Contoh 2

A B

E C DF

��Dalam kasus ini dua orang anak luar kawin Dalam kasus ini dua orang anak luar kawin 
yang dibenihkan pada seorang wanita lain yang dibenihkan pada seorang wanita lain 
dari B sebelum A kawin dengan B.dari B sebelum A kawin dengan B.

��E diakui oleh A sepanjang perkawinannya E diakui oleh A sepanjang perkawinannya 
dengan B, sedangkan F diakui sebelum  A dengan B, sedangkan F diakui sebelum  A 
kawin dengan B.kawin dengan B.



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Dalam membagi warisan A maka Dalam membagi warisan A maka 
keberadaan E tidak perlu diindahkan oleh keberadaan E tidak perlu diindahkan oleh 
B,C dan D akan tetapi adanya F harus B,C dan D akan tetapi adanya F harus 
diindahkan  bahkan faktor bagi diindahkan  bahkan faktor bagi 
menentukan porsi B,C dan D. menentukan porsi B,C dan D. 

E C DF



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Dalam pada itu  E dan F harus pula saling Dalam pada itu  E dan F harus pula saling 
mengindahkan satu sama lain. mengindahkan satu sama lain. 

�� Untuk menentukan bagian ahliwaris sah Untuk menentukan bagian ahliwaris sah 
(i.c. B,C dan D) harus terlebih dahulu (i.c. B,C dan D) harus terlebih dahulu 
dikeluarkan bagian anak luar kawin (i.c. dikeluarkan bagian anak luar kawin (i.c. 
hanya F)hanya F)

E C DF



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Bagian F jika ditinjau dari segi B,C dan D Bagian F jika ditinjau dari segi B,C dan D 
adalah 1/3 dari ¼ atau 1/12 bahagian.adalah 1/3 dari ¼ atau 1/12 bahagian.

�� Sisanya 11/12 bagian dibagi oleh B,C dan Sisanya 11/12 bagian dibagi oleh B,C dan 
D masingD masing--masing memperoleh 11/36masing memperoleh 11/36

E C DF



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Tidak diindahkannya E oleh B,C dan D Tidak diindahkannya E oleh B,C dan D 
tidak boleh merugikan F, atau dengan tidak boleh merugikan F, atau dengan 
perkataan lain F tetap berhak atas 1/3 kali  perkataan lain F tetap berhak atas 1/3 kali  
bahagian yang akan dia peroleh  sekiranya bahagian yang akan dia peroleh  sekiranya 
dia anak sah yaitu 1/3 dari 1/5 atau 1/15 dia anak sah yaitu 1/3 dari 1/5 atau 1/15 
bahagian.bahagian.

E C DF



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Dengan demikian  B, C dan D masingDengan demikian  B, C dan D masing--
masing memperoleh 11/36 sama dengan masing memperoleh 11/36 sama dengan 
55/180 atau ketiga55/180 atau ketiga--tiganya 165/180, tiganya 165/180, 
sedangkan F memperoleh 1/15 atau 12/180 sedangkan F memperoleh 1/15 atau 12/180 
bahagian atau semuanya berjumlah 177/180.bahagian atau semuanya berjumlah 177/180.

�� Sisanya sebesar 3/180 jatuh pada  E.Sisanya sebesar 3/180 jatuh pada  E.



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

�� Perbedaan jumlah yang diperoleh E dan F Perbedaan jumlah yang diperoleh E dan F 
adalah konsekwensi dari relativitas adalah konsekwensi dari relativitas 
hubungan antara E dan F pada satu pihak hubungan antara E dan F pada satu pihak 
dan B, C dan D pada pihak lainnya. dan B, C dan D pada pihak lainnya. 

E C DF



Gunakan teori Gunakan teori relativitas;relativitas;

A B

E C DF

Yaitu terhadap B,C dan D adanya Yaitu terhadap B,C dan D adanya 
F harus diindahkan sedangkan F harus diindahkan sedangkan 
adanya E tak perlu dihiraukan.adanya E tak perlu dihiraukan.

E C DF



Gunakan teori relativitas;

A B

E C DF

ALK tidak boleh mewaris harta 

peninggalan keluarga sedarah dari 
ayah/ibu yang mengakui mereka itu. 

E C DF



Gunakan teori relativitas;

A B

E C DF

Kecuali  pasal 872 dan pasal 873 ayat 2 yang 
menentukan bahwa jika keluarga sedarah 
yang sah dari ayah/ibu yang mengakui itu 

meninggal dunia tanpa meninggalkan 
ahliwaris kelas pertama  s/d kelas keempat. 

E C DF



Gunakan teori relativitas;

A B

E C DF

Maka  HP nya diwarisi oleh ALK Maka  HP nya diwarisi oleh ALK 

yang diakui dengan yang diakui dengan 
menyampingkan negara.menyampingkan negara.

E C DF




