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KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilah, saya panjatkan puji ke hadirat 
Allah swt atas segala rahmat, taufik, serta karunia-Nya 
yang telah memberikan daya kemampuan yang.saya miliki untuk 
menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas dan meme- 
nuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum. Di samping 
itu, sayia mengucapkan pula banyak terima kasih kepada kedua 
orang tua saya yang tercinta, yang dengan susah payah telah 
memeras tenaga dan pikiran untuk membiayai studi saya di 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Di dalam penyusunan skripsi ini, saya merasa banyak 
berhutang budi kepada pihak-pihak yang telah banyak memban- 
tu saya. Saya hanya dapat mengucapkan terima- kasih yang tak 
terhingga kepada:
1. Bapak Asis Safioedin,S.H., pembimbing pertama, yang de

ngan susah payah telah membimbing saya dalam penulisan 
skripsi ini hingga selesai;

2. Ibu Marthalena Pohan,S.H., pembimbing kedua, yang- juga 
telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran da- 
lam memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;

3. Bapak Dr, J.E. Sahetapy,S.H. f Dekan Fakultas Hukum Uni
versitas Airlangga Surabaya beserta kepada Pembantu De
kan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;

4. bapak dan ibu dosen beserta asisten dosen Fakultas Hukum
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Universitas Airlangga Surabaya yang telah mengasuh dan 
membimbing saya selama duduk di bangku kuliah;

5. rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Air- 
langga Surabaya yang telah banyak membantu saya dalam 
penulisan skripsi ini.

Semoga, segala amal baik beliau-beliau serta rekan- 
rekan yang telah sudi memberikan bantuan serta nasihat yang 
sangat berharga bagi saya pribadi akan mendapatkan balasan 
yang setimpal dengan amal baiknya ;dari Allah swt.

Akhirnya, saya, sebagai penulis, menyadari bahwa da- 
lam skripsi ini mungkin akan terdapat kesalahan dan kele- 
mahan. Untuk itu, kepada para pembaca, saya mengharapkan 
sudilah kiranya memberikan kritik serta saran yang bersifat 
membangun. Harapan saya, semoga isi skripsi ini akan dapat 
diambil manfaatnya oleh para peminat.

Surabaya:, Juni 1981

Penulis 
Eddie Herwanto
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PENDAHULUAN

Perkawinan adalah laksana suatu pintii gerbang untuk 
menuju ke arah kehidupan baru, yang umum dilalui oleh ana& 
cucu Adam yang berlainan jenis (pria dan wanita) semenjak 
masa-masa dahulu hingga sekarang,

Setiap orang yang akan menempuh gerbang perkawinan, 
hendaknya sudah mengetahui hakikat perkawinan yang sebenar- 
nya. Sebenamya, perkawinan bukan hanya menghalalkan hu- 
bungan kelamin antara kedua belah pihak dan bukan pula ee- 
mata-mata mencatatkan diri pada kantor pencatatan perkawin
an, tetapi yang terpenting adalah hubungan kedua belah pi
hak secara lahir batin dalam suatu ikatan yang sah sebagai 
suami istri* Setiap suami istri yang terikat dalam suatu 
perkawinan selalu berharap agar perkawinan mereka dapat 
berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan senantiasa 
mendapat kerukunan dalam usaha mencapai keserasiari dan ke- 
bahagiaan hidup berumah tangga serta memperoleh berkah dari 
Tuhan Yang Mahaesa. Perkawinan semacam inilah yang diingin- 
kan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 197** seperti yang ter- 
cantum dalam pasal 1 "perkawinan ialah ikatan lahir bathin 
antara. seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami is- 
teri dengan tujuan membentuk keluarga (ruraah tangga) yang 
bahagia- dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Adapun pelaksanaan perkawinan tei*sebut harus sesuai dengan

1 . ~
• ' STAXAAN
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hukum agania dan kepercayaannya seperti yang telah' ditegas- 
kan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974-■ 

Dalam membentuk dan membina rumah tangga yang baha- 
gia itu, suami istri pun berharap agar dari hubungan mereka 
dapatlah dikaruniai anak-anak sehingga benar-benarlah kedu- 
dukan anak-anak itu merupakan anak-anak sah. Akan tetapi, 
di samping adanya pengertian anak sah, masih terdapat pula 
pengertian anak tidak sah yakni anak.yang dilahirkan di lu- 
ar perkawinan, Dengan perkataari lain, pada saat anak itu 
dilahirkan, kedua orang tuanya belum melaksanakari perkawin
an, Di samping itu, bukanlah suatu hal yang harus. dipandang 
ganjil atau aneh, bahwa setelah perkawinan berlangsung tim- 
bul beberapa persoalan yang perlu diselesaikan serta dica- 
rikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.-

Sebetulhya, kita tidak boleh memicingkan mata terha
dap kenyataan, bahv/a penyangkalan seorang suami terhadap 
anak yang dilahirkan oleh istrinya itu adalah. merupakan sa- 
lah satu dari beberapa persoalan yang sangat perlu diatasi 
dalam kehidupan berumah tangga, Penyangkalan seorang suami 
terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut bertu- 
juan untuk menyangkal keabsahan anaknya berdasarkan alasan 
bahwa kehamilan yang sedang dikandung istrinya itu bukan✓
hasil dari benih yang disemaikan ke dalam rahira istrinya. 
Hai ini berakibat bahv/a anak yang dilahirkan tersebut. ada-
1 ah anak yang tidak sah yang dijadikan dari perzinahari de-
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ngan laki-laki lain. Dalam hal ini, suami yang masih av/am
akan hukum, diliputi keragu-raguan atau kebimb'angan dalam
hal menyelesaikan secara yuridis penyangkalan tersebut,
Apalagi sampai sekarang masih banyak peraturan yang menga-
tur persoalan yang dikemukakan di atas, sedang peraturan- ■
peraturan itu di sana-sini saling berbeda.

Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam
Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) memberikan
kes.empatan yang lebih luas kepada seorang suami untuk mem-
buktikan bahwa anak yang dllahirkan oleh istrinya itu bukan
anaknya yang sah, yang.ter^adi dari benih yang disemaikan
ke dalam rahia istrinya, Hal ini. diatur dalam pasal-pasal -
251, 252, 253, dan 254 BW.

Hukum Islam menentukan bahwa sahnya seorang anak da-
pat diingkari oleh bapaknya berdasarkan alasan perzinahan
ibu anak itu -dengan laki-laki lain, Pendakwaan ini- harus
disertai dengan empat orangsaksi. atau dengan sumpah li'an,

2jika suami tidak dapat menunjukkan saksi-saksi tersebut,
Hukum adat menentukan bahwa suami' dapat menolak ke- 

absahan anaknya berdasarkan alasan istrinya yang telah me- 
lakukan perzinahan dengan laki-laki lain,^

Bahkan Undang-undang nomor 1 tahun 197** pui*, ya^g 
ketika ini dianggap sebagai unifikasi hukum perkawinan di 
Indonesia, hanya memberikan kesempatan kepada suami untuk 
menyangkar keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya,
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k

jika suami dapat membuktikan. bahwa istrinya telah berzinah 
dengan laki-laki. lain dan anak tereebut adalah akibat dari 
perzinahan itu. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 Un
dang-undang nomor 1 tahun 1974-

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang pe
nyangkalan keabsahan anak tersebut di atas, maka timbullah
euatu kesuli$an bagi seorang suami untuk menyelesaikan se-

f •cara yuridis penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan 
oleh istrinya. Hal inilah yang menjadi bahan permasalahan 
yang akan dituangkan dalam skripsi ini.

Dari beberapa peraturan, baik yang terdapat dalam 
BW, Undang-undang nomor 1 tahun 1974> hukum Islam, maupun 
hukum adat yang mengatur tentang penyangkalan seorang suami 
terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka 
peraturan-peraturan tersebut masing-masing memiliki cara 
tersendiri. Dalam hubungan itu, saya ingin mengambil suatu 
perbandingan di antara peraturan-peraturan tersebut, khu-̂  
susnya mengenai alasan-alasan penyangkalan keabsahan anak 
dengan membatasi pada suami yang sebelum ini tunduk dalam 
BW. Di samping itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut sam- 
pai seberapa jauh peraturan-peraturan di atas memperhatikan 
nasib anak yang disangkal oleh bapaknya, sekaligus keduduk- 
annya terhadap harta warisan dan siapa pula yang berkewa- 
jiban memberi nafkah kepada anak yang keabsahan kedudukan- 
nya disangkal.
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Dalam.usaha membahas dan men-yelesaikan skripsi ini,
saya mempergunakan metode analisa ilmiah, sedangkan data
yang saya peroleh adalah merupakan data sekunder yakni data
yang bersumber pada kepustakaan yang ada hubungan dan kait-
auinya dengan judul skripsi ini. Selanjutnya, di dalam bab
yang pertama saya akan membahas tentang pengertian-penger-
tian anak, baik anak sah, anak tidak sah, maupun anak alam,

oyang ditinjau dari berbagai peraturan: BW, Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974, hukum Islam, dan hukum adat. Pengerti- 
an-pengertian anak dalam bab ini adalah merupakan dasar 
pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab kedua akan menerangkan 
bahwa setelah diketahui tentang pengertian-pengertian anak, 
baik itu anak sah, anak tidak sah, maupun anak alam, .baru- 
lah sang suami itu akan dapat melakukan penyangkalan terha- 
dap keabsahan anaknya dengan alasan bahwa anak tersebut bu- 
kan hasil dari benih yang disemaikan ke dal am rahim istri
nya. Dalam hal ini suami harus dapat membuktikannya berda
sarkan undang-undang, Bab ketiga akan menjelaskan bahwa ji- 
ka suami benar-benar melakukan penyangkalan terhadap keab
sahan anaknya dan disertai pula dengan pembuktian yang di
kemukakan, maka penyangkalan tersebut harus dilaksanakan 
melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, 
akan menerangkan bahwa dengan adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan sah atau tidak sahnya seorang anak, maka
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dapatlah diketahui pula akibat-akibat yang timbul dari sua
tu penyangkalan seo.rang suami terhadap anak yang dilahirkan 
oleh istrinya,

Untuk memperjelas apa maksud dan’ apa yang terkandung 
dari penulisan skripsi. ini, .maka dapatlah .diikuti uiraian 
dalam bab-bab yang mengisi skripsi ini.

Djasadin Saragih dan Asis Safioedin, Himpunan Pera
turan Perundan,?-undangan Seri Hukum Perdata, Bina Ilmu, Sur 
rabaya,' 1977, h.98.

2'S.A. Hakim, Hukum Islam (Perkavvinan - Pev/arisan  ̂
Wakaf), cet.II, Eleman, Bandung, 1974, h.27.

^Surojo V/ignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum 
Adat, cet.III, Alumni, Bandung, 1979, h.135.
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'PENGERTIAN TENTANG ANAK ■

Dalam membahas masalah pengertian anak, akan saya 
bedakan raengenai pengertian tentang anak sah, anak tidak 
§ah, dan■anak'alam yang ditinjau dari berbagai peraturan 
yakni: BW, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, hukum Islam, 
dan hukum adat* Pada dasarnya, .yang dimaksud dengan anak 
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
suatu perkawinan yang sah* Sedang yang dimaksud dengan anak 
tidak sah dan anak alam adalah anak yang dilahirkan di luar' 
perkawinan yang sah, dalam arti bahwa pada saat anak itu 
dilahirkan,' bapak dan ibunya belum melaksanakan, perkawinan. 
Dengan perkataan lain, anak. tidak sah dan anak alam itu da- 
patlah disebut sebagai anak luar kawiri. Untuk memperjelas 
persoalannya, dapatlah diikuti uraian-uraian pengertian 
anak tersebut di bawah ini.

1. Anak Sah
Istilah anak sah di dalam BW hanya, digunakan dalam 

hal adanya suatu perkawinan antara bapak dan ibu dari anak 
itu, sedang pengertian anak sah itu diatur dalam pasal 250 - 
BW, Bunyi lengkap pasal 250 BW adalah "tiap-tiap anak yang 
dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, mempero- 
leh si suami sebagai bapaknya."^ Jadi, pengertian anak sah .

7
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menurut BW adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam atau 
selama perkawinan yang sah, serta anak.tersebut merupakan 
anak yang sah dari bapak dan ibu yang menurunkannya. Kalau 
hal Ini diperbandingkan dengan pengertian anak sah menurut ' 
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 
42, maka terdapat pikirah yang sesuai. Pasal 42 tersebut 
menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Pengertian anak sah menurut hukum Islam adalah anak 
yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, tetapi dalam waktu 
sekurang-kurangnya enam bulan setelah perkawinan bapak dan 
ibunya terjadi, atau di dalam tenggang waktu idah setelah 
perkawinan bapak dan ibunya terputus. Lagi pula, seorang 
anak dapat dianggap sah jika anak tersebut dihasilkan dari 
benih bapaknya pada saat perkawinan itu belum terputus, se- 
kalipun anak itu dilahirkan setelah lewatnya tenggang waktu 
idah sesudah perkawinan itu terputus."*

Hukum adat pun memberikan pengertian pula tentang 
anak sah. Pengertian anak sah menurut hukum adat adalah 
anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah antara 
seorang pria dengam seorang wanita. Di samping itu, seorang 
anak dapat dianggap sah jika dilahirkan setelah perkawinan 
bapak dan ibunya terputus, asalkan kelahiran anak tersebut 
masih dalam batas-batas tenggang waktu hamil.^

Baik pula kiranya bila dalam hubungan ini dikemuka-
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v ~ ' n ykaan  

‘C ^ Tyr fAS AIRLANGGA’* 
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kan beberapa pendapat para sarjana: (a) K. Wantjik Saleh: 
"anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah.11̂ (b) Achmad Ichsan: "anak yang dilahirkan dari

Qperkawinan yang sah.11 (c) Subekti: "anak yang dianggap la-
Qhir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya.,,;7

Maka jelaslah dari ketentuan-ketentuan dan pandangan 
tersebut di atas, tidak terdapat perbedaan pengertian yang 
mendasar tentang anak sah. Pengertian anak sah pada dasar
nya adalah anak yang dilahirkan karena akibat adanya perka
winan yang sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan ter
sebut secara yuridis harus diketahui siapa bapaknya dan si- 
apa pula ibunya. Dengan demikian, maka akan -terjadilah sua- 
tu hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya sebagai 
hubungan yang sah yang tentunya akan dapat membawa dan mem- 
punyai akibat hukum. Dengan perkataan lain, setiap anak 
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sail akan menimbulkan hubungan hukum yang sah pula dengan 
bapak dan ibu yang menurunkannya. Maka dari itu, kedudukan 
anak sah merupakan kedudukan yang sah menurut hukum dalam 
arti anak sah itu mempunyai hubungan perdata baik dengan 
bapak maupun ibunya serta segala hak dan kewajiban yang di- 
tentukan oleh hukum.

Zm Anak Tidak Sah
Setelah diketahui pengertian anak sah yakni anak
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yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah dan kedudukan anak tersebut merupakan kedudukan yang 
sah pula dengan kedua orang tuanya. Maka kini bolehlah kita 
mempersoalkan masalah pengertian anak tidak sah,

Pada 'prinsipnya, BW, Undang-undang nomor 1 tahun 
1974, hukum Islam, dan hukum adat memberikan pengertian 
anak tidak sah sebagai anak yang dilahirkan di luar perka
winan yang sah, Artinya, pada saat anak itu dilahirkan, ba
pak dan ibunya belum melaksanakan perkawinan. Hanya saja, 
■hukum Islam aenambahkan bahwa'sekalipun perkawinan antara 
seorang pria dengan seorang wanita itu .telah sah, tetapi 
jika anak yang dilahirkan dalam■perkawinan itu kurang dari 
enam bulan, maka anak itu dapat disebut anak. tidak sah.

Dalam memberikan pengertian anak tidak sah, Ali 
Afandi merumuskan sebagai anak yang dilahirkan yang tidak 
memenuhi atau bertentangan.dengan. ketentuan sebagai beri- 
kut:

a. anak itu dibuahkan atau dilahirkan di dalam perka
winan adalah anak sah;

b. anak .itu dibuahkan di dalam perkawinan, tapi lahir- 
nya setelah perkawinan orang,tuanya bubar adalah - 
anak sah; 'c. anak itu dxbenihkan di luar perkawinan, tapi Jahir-. 
nya di dalam perkawinan adalah anak sah juga.

Apabila ditelaah lebih lanjut secara a-contrario mengenai 
pengertian anak tidak sah yang dikemukakan oleh Ali Afandi 
tersebut, maka jelaslah bahwa pengertian yang tercantum da
lam sub b dan c itu bertentangan dengan" undang-undang baik
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BY/, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 > hukum Islam, maupun 
hukum adat. Selanjutnya, secara a-contrarlo pula dapatlah 
sub b dan c itu diperinci sebagai berikut:
1, anak itu dibuahkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan 

sebelum perkawinan orang tuanya bubar atau dalam masa 
perkawinan orang tuanya. Hal ini menurut Ali Afandi da
pat disebut anak tidak sah.

2. anak itu dibenihkan di dalam perkawinan, tapi dilahirkan 
di luar perkawinan. Hal inipun menurut Ali Afandi dapat 
juga disebut anak tidak sah.

Maka jelaslah perumusan Ali Afandi tersebut di atas berten
tangan dengan pasal 250 BW, pasal 42 Undang-undang nomor 1 
tahun 1974, hukum Islam, dan hukum adat. Selain daripada 
itu, perincian pikir yang terdapat dalam nomor 1 di atas 
tidak ubahnya dengan pendapat Ali Afandi yang tersebut da
lam sub c. Jadi, pengertian anak tidak sah yang tidak meme
nuhi atau bertentangan dengan apa yang tercantum dalam sub 
b dan c tersebut dapatlah disebut pengertian yang kabur, 
sedang diantaranya terasa ada pertentangan pikiran. Selan
jutnya, Ali Afandi membagi golongan anak tidak sah itu men- 
jadi dua jenis:

a. anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang 
mana tidak terdapat larangan untuk kawin;

b. anak yang lahir dari ayah dan ibu yang , dilarang un- 
tuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh 
undang-undang atau jika sal ah satu. dari ayah atau 
ibu ada di dalam perkawinan dengan orang lain.
Sub a mengandung maksud bahwa anak tersebut dilahir-
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kan oleh ibunya di luar perkawinan, sedangkan kedua orang 
tuanya tidak dilarang oleh undang-undang untuk melaksanakan 
perkawinan, Sedang sub b merupakan kebalikannya, yakni anak 
tersebut dilahirkan oleh ibunya di luar perkawinan, sedang
kan kedua orang tuanya memang dilarang oleh undang-undang 
dalam melaksanakan perkawinan atau karena sal ah satu dari 
kedua orang tuanya memang masih terikat perkawinan dengan 
orang lain, *

Adapun mengenai kedudukan anak tidak sah ini, wajar- 
lah jika hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, mi- 
salnya dalam hal pemberian nafkah, warisan, dan lain-lain. 
Akan tetapi menurut BW, ada kemungkinan seorang anak tidak 
sah itu tidak hanya tidak mempunyai bapak melainkan dapat 
juga tidak mempunyai ibu, dalam arti antara anak dengan

- ibunya tidak ada hubungan hukum sama sekali. Dal.am hal ini, 
sekalipun .sudah jelas diketahui bahwa seorang ibu itu be- 
nar-benar melahirkan seorang anak tidak sah, maka si ibu 
itupun harus dengan tegas mengakui anak itu agar terjadi 
euatu hubungan hukum antara ibu dengan anak itu, Jika si 
ibu itu tidak mengakui sebagai anaknya, maka tidaklah akan 
terjadi suatu hubungan hukum antara si ibu dengan anaknya. 
Dengan kata lain, dengan hanya kelahiran seorang anak tidak 
sah, tetaplah tiada perhubungan hukum antara anak dengan 
ibunya, Jadi, agar supaya anak tidak sah itu dapat mempu
nyai hubungan hukum dengan ibunya, maka si ibu harus dengan
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tegas mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Hal tersebut. 
di atas ini dapatlah dipe-rjelas dengan ketentuan pasal-pa- 
sal 273j 280, 283 3W. Jadi, anak tidak sah menurut ketentu
an BW, dapat diakui atau tidak diakui oleh ibunya.

Jika ditinjau dari ketentuan Undang-undang nomor 1 
tahun 1974, maka kedudukan anak tidak sah itu diatur dalam 
pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "anak.:yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya.M .Maka akan nampaklah bahv/a Undang-un̂ - 
dang nomor 1 tahun 1974 menekankan bahwa anak tidak sah itu 
harus. mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan kelUarga 
ibunya. Jadi, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974* 
anak yang lahir di luar perkawinan harus diakui oleh ibu
nya. Sedang kedudukan anak tidak sah menurut Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974> lebih lanjut diatur.dalam pasal 43 ayat
2 yang berbunyi "kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas 
•selanjutnya akan didtur dalam Peraturan Pemerintah." Apabi- 
la dikaji lebih lanjut dari pengertian pasal 43 ayat 2 ter
sebut, maka kedudukan anak tidak sah itu akan diatur secara 
tersendiri dalam peraturan pemerintah. Sedangkan Peraturan 
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 i sebagai peraturan pelaksana- 
annya, tidak mengatur kedudukan anak tidak sah seperti apa 
yang, diraaksudkan oleh pasal 43 ayat 2 tersebut. Atau, kita 
memang masih harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah 
tersendiri. yang mengatur tentang‘kedudukan anak tidak sah
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yang hingga kini belum keluar. Maka dari itu, kedudukan 
anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya harus diakui 
oleh ibunya. Dengan demikian, anak tidak sah itu mempunyai 
hubungan hukum dengan ibunya dan.keluarga ibunya.

Akan.tetapi hukum Islam dan hukum adat menegaskan 
bahwa kedudukan anak tidak sah itu tetap mempunyai hubungan 
hukum dengan ibunya. Dengan demikian, kedudukan anak tidak 
sah yang diatur dalam hukum Islam dan hukiun adat adalah sa
ma seperti kedudukan anak tidak sah yang diatur dalam Un
dang-undang nomor 1 tahun 1974.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapatlah 
diketahui bahwa dasar ketentuan kedudukan anak tidak sah 
itu saling terdapat perbedaan antara yang ditentukan BW de
ngan yang ditentukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bu- 
kum Islam, dan- hukum adat. Menurut ketentuan 3V/, anak tidak 
sah atau anak luar'kawin itu dimungkinkan untuk tidak dia
kui oleh ibunya, jadi anak tidak sah atau anak,luar kawin 
itu mungkin saja tidak mempunyai hubungan hukum dengan ba
pak dan ibunya. Sedang menurut ketentuan Undang-undang no
mor 1 tahun 1974, hukum Islam, dan hukum adat, anak tidak 
sah atau anak luar kawin itu harus diakui oleh ibunya. Ja
di, anak tidak. sah atau anak luar kawin selalu akan mempu
nyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak Alam
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Telah dijelaskan di atas bahwa anak sah itu adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan ada
lah anak tidak sah. Kini bagaimana pula pengertian anak 
alam itu beserta kedudukannya menurut undang-undang ? Ten
tang pengertian anak alam ini,' baik Undang-undang nomor 1 
tahun 1974* hukum Islam, maupun hukum adat tidak pernah 
mengaturnya, melainkan hanya BW lah yang mengaturnya seper- 
ti yang tercantum dalam a-contrario interpretasi dari pasal 
280 BW.

Dalam memberikan pengertian anak alam, Achmad Ichsan 
menerangkan bahwa hukum per-data mengenal macam-macam peng
ertian anak, yakni sebagai berikut:

a. anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu per
kawinan yang sah;

b. anak tidak sah, yang dapat dibagi lagi menjadi:
1, anak yang dilahirkan karena zinah;
2. anak yang dilahirkan yang orang tuanya karena ada 

hubungan kekeluargaan, maka tidak boleh kawin;
3* anak alam, yakni anak yfQS tidak termasuk 1 dan 2 

(natuurlijke kinderen).
Jadi menurut Achmad Ichsan, pengertian anak alam itu adalah 
anak yang lahir bukan karena zinah dan bukan pula anak yang 
lahir di maha kedua orang tuanya ada hubungan kekeluargaan 
yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan. Se
dang menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioe- 
din, dalam memberikan istilah anak alam itu adalah anak wa- 
jar. Jadi, yang dimaksud anak wajar itu adalah "anak-anak 
yang dijadikan dan dilahirkan di luar perkawinan.-
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m i l i k
PERp STAICA 

"UNTV̂ w \S AP(__ 5? ' ■■» *■ 7 i ,t
Apabila ditelaah lebih luas lagi, maka definisi' 

pengertian anak wajar itu mengandung maksud bahwa anak wa
jar itu sebagai anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar 
perkawinan, namun anak tersebut tidak diakui dan tidak di- 
sahkan oleh bapak dan ibu yang menurunkannya. Selanjutnya 
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin membagi men- 
jadi dua macam pengertian anak wajar: "(a) dalam arti iuas: 
semua anak luar kawin yang tidak disahkan; (b) dalam arti 
sempit: hanya. knak luar kawin yang tidak diperoleh dari 
overspel atau incest. "lif

Jelaslah kiranya,' bahwa karena anak wajar itu tidak 
diakui maupun disahkan oleh bapak dan ibu .yang menurunkan
nya, maka.anak wajar itu tidak mempunyai hubungan perdata 
dengan bapak dan ibu yang menurunkannya beserta keluarga- 
■nya. Lebih Ianjut, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Sa
fioedin dalam membahas kedudukan .anak wajap agar mempunyai 
hubungan hukum dengan bapak dan ibunya, maka haruslah anak 
wajar itu diakui oleh bapak dan ibunya. Dengan pengakuan 
tersebut, maka timbullah hubungan hukum antara anak yang 
diakui dengan bapak dan ibu yang mengakui..Hal ini sesuai 
dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 280 BW yang berbunyi 
"dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar 
kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak 
atau ibunya." Pengakuan dalam pengertian di atas merupakan 
suatu hal yang lain sifatnya dengan pengesahan, sebab de-

a \tg g a m

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYANGKALAN SEORANG SUAMI TERHADAP ANAK YANG 
DILAHIRKAN OLEH ISTRINYA

EDDIE HERWANTO



ngan pengakuan, seorang anak itu tidak menjadi sah. Anak 
yanglahir di luar perkawinan itu baru dapat men jadi sah, 
jika' kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkav/inan 
atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta itu sendiri. 
Sekalipun. bapak dan ibunya mengakui anak tersebut sebagai' 
anaknya,- tapi tetaplah hubungan hukum yang dipunyai anak 
tersebut berada dalam tingkatan yang lebih rendah daripada 
hubungan hukum yang dipunyai anak sah dalam bidang hukum 
kekeluargaan^ Sekalipun anak wajar yang diakui oleh bapak 
dan ibunya itu. tetap berada dalam kekuasaan bapak dan ibu
nya, namun tetap jugalah hak waris anak wajar itu lebih se- 
dikit_daripada .hak _waris anak sah.'^ '

Dari ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa 
pengertian anak wajar adalah. anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan. Lagi pula, anak itu tidak .diakui atau disahkan 
oleh kedua orang tuanya, sehingga anak wajar itu tidak mem
punyai hubftngan perdata dengan bapak maupun ibunya. ■

R̂. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-un- 
dang.Hukum Perdata (terjemahan BW), cet.IX, Pradnya Parami-
ta, Jakarta,- k-75- ! :.

^S.A. Hakim, loc.cit. . ~
^Surojo Wignjodipuro, op.cit., h.136.
K̂. Wantjik Saleh, Hukum_Perkawinan Indonesia, cet.

IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, r "" T
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®Achmad Ichsan, Hukum Perdata IA, cet.I, Pembimbing 
Masa, Jakarta, 1967* h.118.

^Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.XIII, In- 
termasa, Jakarta, 1978, h.40.

lOAli Afandi, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang- 
Uridang Hukum Perdata (3urgerli.jk Wetboek), Badan Penerbit 
Gadjah Mada, Yogyakarta, h.54*

11Ibld.
12Achnad Ichsan, loc.cit.
^R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 

Hukum Orang dan Keluarga.' cet.Ill, Alumni, Bandung, 1978,
ll,150 v

1^Ibid. 
15Ibid., Ji. 159.
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BILAMANA SUAMI DAPAT MENYANGKAL SAHNYA 
ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH ISTRINYA ?

Sebelum menginjak pada pokok'persoalan yakni kapan 
suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh is
trinya, maka perlulah kirahya dijelaskan terlebih dahulu 
mengenai pengertian tentang anak sah..

Seperti apa ..yang telah diuraikari di dalam bab sebe- 
lumnya, pengertian anak sah .pada hakikatnya merupakan anak 
yang dilahirkan dalam atau karena,akibat^pcrkawiuan yang 
sah.jSedang pengertian anak sah menurut 3W ditegaskan dalam 
pasal 25P BW.-,Pasal tersebut menentukan bahwa seorang anak 
yang dilahirkan atau aulai dikandung oleh ibunya pada waktu 
ibunya mempunyai suami, maka dalam keadaan biasa si suami 
adalah merupakan bapak dari anak itu dan perhubungan antara 
anak dengan bapak.tersebut dianggap sebagai suatu perhu
bungan yang sah; artinya sah menurut hukum. Dalam hal ini, 
pembuktian seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu 
adalah hal yang sangat mudah sekali. Akan tetapi, apakah 
seorang anak itu benar-benar anak dari seorang bapak, pem- 
buktiannya agak sukar. Sebab, mungkin saja terjadi bahwa 
yang membenihkan anak itu bukan suami dari ibunya, sehingga 
terdapat kemungkinan bagi seorang suami untuk memungkiri 
keabsahan anak yang dilahirkan oleh-istrinya.

19
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Dalam BW sendiri', terdapat. ketentuan-ketentuan yang
mengatur kapan seorang suami itu dapat menyangkal keabsahan
anak yang dilahirkan oleh istriny.a- Ketentuan-ketentuan
tersebut adalah pasal 251, 252, 253» 'da:n 254 3W. Pasal 251
BW menentukan bahwa:

keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari 
yang keseratus delapanpuluh.dalam perkawinan suami-is- 
teri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran 
ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 
le. jika si suami sebelum.perkawinan telah mengetahui 

akan mengandungnya si isteri; . - 
2e. jika ia telah ikut hadlir tatkala akta kelahiran 

dibuat dan akta itupun telah ditanda tanganinya 
ataumemuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat 
menandatanganinya;

3e. jika si anak tak hldup tackaia dilahirkannya.
Maksud dari ketentuan pasal 251 BW tersebut adalah suami . 
baru dapat menyangkal keabsahan anak yazjg dilahirkan oleh 
istrinya, jika suami dapat membuktikan bah^a anak itu dila
hirkan sebelum hari ke seratus delapan puiuh aari hari per- 
kawinannya. Sedang dalam hal-hal tertentu, suami tidak da
pat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri
nya, jika suami telah mengetahui bahwa istrinya telah meng- 
andung sebelum- perkawinan itu dilangsungkan. Dan juga apa- 
bila suami turtit hadir serta turut menandatangani akta ke
lahiran anak itu pada saat akta tersebut dibuat. Atau de
ngan pernyataan suami bahwa suami tidak dapat menaiidatang- 
aninya. Dalam hal-hal tersebut di atas, suami dianggap me- 
nerima dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah. 
anaknya sendiri. Sedang apabila anak yang' dilahirkan itu
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dalam keadaan mati, maka suami tidak perlu nengadakan pe
nyangkalan.

Sedangkan dalam pasal 252 BW, ditentukan bahwa:
.suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila da
pat membuktikan, bahwa ia sejak tigaratus sampai sera- 
tus delapanpuluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik 
-karena perpisahan, maupun isebagai akibat sesuatu kebe- 
tulan, berada dalam ketakmungkinan yang nyata, untiik 
mengadakan hubungan dengan isterinya. Dengan menunjuk 
pada ketakmampuannya yang nyata, - suami tak dapat meng- 
ihgkari, bahwa anak itu adalah anaknya.

Pasal ini mengandung maksud bahwa suami baru dapat menyang
kal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika sua
mi dapat membuktikan bahwa dalam tenggang waktu tiga ratus 
hari sampai seratus delapan puluh hari sebelum anak itu di
lahirkan, si suami .benar-benar tidak dapat berhubungan de
ngan istrinya karena sesuatu hal yang kebetulan terjadi 
atau karena adanya perpisahan yang nyata. Sedang, mengenai 
ketidakmaiapuan seorang suami (impoten) tidak boleh dipergu- 
nakan sebagai-alasan penyangkalan keabsahan anak. Dalam hal 
suami benar-benar tidak mampu berhubungan dengan istrinya 
(suami dalam keadaan impoten), maka dapatlah dipastikan 
bahwa perkawinan suami istri tersebut tidak akan pernah me- 
nurunkan keturunan. Kemudian, apabila dalam perkawinan itu 
terlahir seorang anak, maka anak tersebut pasti dihasilkan 
dari perzinahan yang telah dilakukan si istri dengan laki- 
laki lain. Dalam hal ini, suami.itu akan mengetahui dan me- 
nyadari bahwa anak itu bukanlah anak yang dihasilkan dari 
benihnya. Tetapi, sekalipun demikian, suami tidak boleh.me-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYANGKALAN SEORANG SUAMI TERHADAP ANAK YANG 
DILAHIRKAN OLEH ISTRINYA

EDDIE HERWANTO



nyangkal keabsahan anak itu dengan menggunakan alasan impo- 
tensi yang dideritanya. Anak itu dianggap oleh hukum (pasal 
250 BW) sebagai anak si suami karena dilahirkan di dalam 
perkawinan mereka. Sehubungan dengan hal tciocbul, penyang
kalan keabsahan anak dengan menggunakan alasan impotensi, 
jelas tidak akan dapat memperigaruhi status anak itu menjadi 
anak tidak sah. Jadi, dalam hal ini suami dianggap atau le
bih tepatnya dipaksa mengakui anak: yang lahir itu sebagai 
anak kandungnya. -Maka dari itu, ketentuan pasal 252 ayat 2 
BiV tersebut jelas merugikan pihak suami. Lagi pula, suami 
tidak dapat .jug* meny&ngkax keabsahan anak yang dilahirkan 
oleh istrinya dengan alasan istrinya telah berzinah dengan 
laki-laki lain. Mengenai alasan perzinahan ini baru dapat 
dipergunakan sebagai alasan penyangkalan keabsahan anak, 
jika anak itu pada waktu dilahirkan, telah disembunyikan 
terhadap. si suami. Hal tersebut di atas diatur dalam pasal 
253 BW yang berbunyi:

berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat menging- 
kari keabsahan seorang anak, kecuali jika lahir anak 
itupun disembunyikan baginya, dalam hal raana ia harus 
diperkenankan membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bu
kan bapak anak itu.

Kata disembunyikan, yang terdapat dalam pasal 253 BW terse
but, menurut Wirjono Frodjodikoro mengandung arti bukan ha
nya kehamilan istri, tetapi juga lahirnya anak harus disem-

16bunyikan. Apabila anak yang dilahirkan itu tidak disembu
nyikan terhadap suami,•dan juga apabila masih terdapat ke-
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ragu-raguan pada suami mengenai status anaknya, maka si su- 
aini tetap dapat menyangkal keabsahan anak itu dengan meme- 
nuhi ketentuan pasal '251, 252, dan 254 BW. Karena dalam hal 
ini, suami memang. meiigetahui akan kelahirari ahak itu maupun 
kehamilan istrinya. Pada dasarnya, ‘penyangkalan keabsahan 
anak dengan menggunakan alasan perzinahan, pembuktiannya 
sangat sukar. Akan tetapi, jika ditinjau dari ketentuan Un
dang-undang nomor 1 tahun 1974, hukum Islam, maupun hukum 
kdat, maka justru perzinahan lah yang;dijadikan dasar alas
an untuk menyangkal keabsahan seorang anak, tidak bergan- 
tung pada apakah anak yciig .dilahirkan itu disembunyikan 
atau tidak disembunyikan terhadap si suami* Jadi, dalam 
persoalan ini terdapat kontradiksi•antara ketentuan pasal
253 BW dengan ketentuan.Undang-undang nomor 1 tahun 1974, 
hukum Islam, dan.hukum adat.

Seberiarnya, apabila dikaji lebih lanjut, penyangkal
an keabsahan anak itu bertujuan -untuk tidak mengakui bahwa 
anak yang dilahirkan seorang istri itu merupakan hasil dari 
benih suami. Lagi pula, hanya dengan perzinahan yang dila
kukan si istri lah yang dapat membuahkan seorang anak. Ja
di, pada dasarnya, memang dengan alasan perzinahan lah yang 
dijadikan dasar sebagai alasan penyangkalan keabsahan anak. 
Hanya saja, ketentuan pasal 251, 252, dan 254 BW lebih ter-, 
perinci mengenai teriggang waktunya.

Di dalam hal membuktikan bahwa istrinya telah berzi-
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nah dengan laki-laki lain dan juga si suami tidak dapat 
mengadakan hubungan dengan. istrinya pada v/aktu anak itu di- 
benihkan, merupakan pembuktian yang sangat sukar. Sebab, di 
dalam perkawinan-, - suami adalah bapak dari anak yang dila
hirkan oleh istrinya. .Maka dari itu, dalam hal dakv/aan per' 
zinahan yang dilakukan' oleh istrinya, suami memikul beban 
yang sangat.sukar untuk membuktikan secara sempurna. Di 
samping itu, meskipun istrinya telah berzinah, tetapi mung- 
kin saja bisa terjadi bahwa anak yang dilahirkan itu adalah 
hasil dari benih suami sendiri, sedang untuk membuktikan 
siapa ycmg telali memoenihkan anak itu'adalah sangat sukar. 
Jadi,.dalam perkara penyangkalan keabsahan anak yang meng
gunakan alasan perzinahan, lagi pula untuk menghindari ke- 
ragu-raguan Eiengenai sahnya seorang anak, maka lebih tepat 
bila suami .mengadakan gu-gatan perceraian terhadap istrinya. 
Jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 284 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka selain gugatan per
ceraian yang diajukan kepadanya, dapat juga si istri itu 
dijatuhi pidana kalau si suami menuntut istrinya melakukan 
perzinahan (overspel)., Lagi pula, memarig perceraian lah 
yang sebaiknya dipergunakan sebagai jalan keluar apabila 
terjadi suatu penyangkalan anak, karena hanya dari perzi
nahan yang dilakukan seorang istri-lah yang dapat melahir- 
kan seorang anak. Sedang perzinahan (overspel), itu merupa
kan salah satu alasan untuk mencapai perceraian,•sesuai de-
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ngan ketentusui pasal 209 BW, pasal . 39 ayat 2 Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974? hukum Islam, maupun hukum adat.

Sedangkan pasal yang terakhir yang mengatur penyang
kalan keabsahan anak adalah pasal 254 BW, yang menentukan:

suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak, yang 
dilahirkan tigaratus hari setelah hari keputusan perpi
sahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, de
ngan tak mengurangi hak isterinya, untuk mengemukakan 
segala peristiwa, yang kiranya sanggup membuktikan, 
bahwa suamilah bapak anak itu. Apabila pengingkaran itu 
telah dinyatakan sah, maka suatu permufakatan antara 
suami dan isteri, tak akan mengakibatkan si anak itu 
memperoleh kedudukan yang absah*

Menurut ketentuan pasal 254 BW, suami baru dapat menyangkal 
keabsahan anak y<xng dilahirkan oleh istrinya, apabila sete
lah tiga ratus hari sesudah adanya putusan perpisahan meja 
dan ranjang (scheiding van tafel en bed) yang telah memper
oleh kekuatan hukum. Dalam hal ini, si istri harus diberi 
kesempatan untuk membuktikan bahwa meskipun si istri telah 
berpisah meja dan ranjang, namun masih juga terdapat hu
bungan antara suami. istri tersebut, sehingga mengakibatkan 
kelahiran anak mereka. Jadi, menurut ketentuan BW, suami 
baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh 
istrinya, jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal- 
pasal 251, 252, 253, dan 254 BW terpenuhi yakni:

.1. jika anak itu dilahirkan sebelum 180 hari sejak per- 
, kawinan;
2. suami dalam masa 300 hingga 180 hari sebelum anak 

itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan is
terinya;

3. isteri melakukan perzinahan atau ove'rspel dan kela
hiran anak itu disembunyikan terhadap suami;
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4. anak itu dilahirkan lewat 300 hari sesudah ada pu- 
tusan Pengadilan Negeri^yang menyatakan perpisahan 
meja dan tempat tidur. (
Setelah diketahui kapan suami dapat menyangkal keab

sahan anak yang dilahirkan. oleh istrinya menurut 'BW,, maka 
perlu diketahui pula kapan suami dapat menyangkal keabsahan 
anak yang dilahirkan oleh istrinya menurut Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974-

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 42 Undang- 
undang nomor 1 tahun 1974, maka pengertian anak sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah,.. Jadi, pengertian anak sah menurut Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
karena akibat perkawinan yang sah antara bapak dan ibu anak 
itu, Sehingga, kalau timbul keragu-raguan pada suami, apa- 
kah anak yang dilahirkan oleh istrinya itu betul-betul anak 
yang dibenihkannya, maka Undang-undang nomor 1 tahun 1974 
memberikan kesempatan kepada suami untuk mengajukan pe
nyangkalan terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh is
trinya. Hal tersebut di atas diatur dalam pasal 44 ayat 1 
Undang-undang nomor 1 tahun 1974.yang berbunyi "seorang su- 
ami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh iste- 
rinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah 
berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut,” 
Dengan mehgingat ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tersebut, dalam hal penyangkalan keab-
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sahan anak, suami harus dapat membuktikan bahv/a anak yang 
dilahirkan oleh:istrinya itu bukanlah. anak -yang terjadi da
ri pembenihannya, melainkan anak itu dilahirkan dari hasil 
hubungan zinah yang dilakukan istrinya dengan laki-laki la
in. Maka tampaklah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 
1974, bahwa suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang 
dilahirkan oleh. istrinya, apabila suami dapat membuktikan. 
bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zinah. Lagi pula 
ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut merupa
kan satu-satunya alasan-yang dapat dipergunakan oleh suami 
untuk menyangkal-keabsahaii anak yang dilahirkan oleh istri
nya. •

• Seperti apa yang telah diterangkan di atas, alasan 
perzinahan yang dilakukan oleh seorang istri adalah sangat 
sukar untuk dibuktikan. Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, perlu dijelaskan' pula mengenai kedudukan hak suami 
dalam penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan oleh is
trinya, seandainya perkawinannya itu akan dihapuskan atau 
memang akan diteruskan. Dalam hal ini, Subekti memberikan 
uraian bahwa:

penyangkalan syahnya anak tidak tergantung pada terus 
berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu 
pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu 
masih hidup atau telah meninggal, meskipuh. sudah barang 
tentu bahwa seorangoanak yang lahir matl tidak perlu 
disangkal syahnya.

Apabila dikaji lebih lanjut, uraian tersebut mengandung
maksud bahwa sekalipun perkawinan itu akan dihapuskan atau
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diteruskan dan juga sekalipun anak itu dilahirkan dalam ke- 
adaan hidup atau mati, maka tidaklah mempunyai pengaruh 
terhadap penyangkalan keabsahan anak yang dilakukan oleh- 
suami, meskipun telah dltentukan bahwa'anak yang dilahirkan 
dalam ke&daan mati tidak perlu disangkal keabsahannya..

Begitu pula, hukum Islam dan hukum adat pun mengatur 
tentang penyangkalan keabsahan anak. Menurut ketentuan hu
kum Islam dan hukum adat ditegaskan bahwa suami baru dapat 
menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, 
jika suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah 
dAnga£ Iski-laki lain serta anak yang lahir itu adalah ba
sil dari perzinahan tersebut. Hanya saja, hukum Islam me- • 
iiambahkan bahwa penyangkalan yang dilakukan suami itu harus 
disertai dengan empat orang saksi. Jika suami tidak dapat 
menyertakan empat orang saksi itu, lagi pula jika suami te- 
tap berkeyakinan bahwa istrinya telah melakukan zinah, maka 
suami dapat mengucapkan sumpah li'an. Begitu pula si istri, 
jika tetap berkeyakinan tidak melakukan zinah, maka si is
tri pun dapat mengucapkan sumpah li!an. Dengan adanya sum
pah tersebut, maka perkawinan mereka harus dibubarkan dan 
anak mereka tetap dalam keadaan tidak sah. Jadi, penyang- 
kalan keabsahan anak yang diatur dalam hukum Islam dan hu
kum adat adalah sama seperti penyangkalan keabsahan anak 
yang :diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Seperti apa yang telah diuraikan di atas, maka suami
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baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh 
istrinya, jika syarat-syarat yang ditentukan. oleh undang- 
undang sudah dipenuhi.

1̂?. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indo
nesia, cet.VI, Sumur Bandung, Jakarta, 1974* h.77*

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
o^cl^t«, h• 151 •

i a°Subekti, loc.cit*
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BAB III
PROSSS YURIDIS DALAM PENYANGKALAN ANAK

Masalah proses yuridis dalam penyangkalan anak ini 
merupakan masalah yang sangat penting sekali sebab dalam 
proses yuridis ini akan terdapat suatu keputusan mengenai 
sah atau tidak sahnya anak tersebut. Dengan demikian, akan 
dapat ditentukan kedudukan anak yang disangkal oleh bapak-

Sebelum membahas ke mana penyangkalan keabsahan anak
itu harus diajukan. perlu diketahui dahulu siapa saja yang
berhak untuk melakukan penyangkalan keabsahan anak itu.
Adapun di antara yang berhak untuk melakukan penyangkalan
keabsahan anak menurut pasal 256 ayat :1 dan 3 BW adalah:

suami ibu anak itu;
■ para ahli waris suami, yaitu:

a. sebagai lanjutan suami yang telah mengajukan gugatan 
penyangkalan atau setidak-tidaknya telah melakukan 
suatu penyangkalan dengan suatu akta.di luar penga- 
dilan;

b. atas kekuatan sendiri, akan tetapi dalam hal ini ha
nya dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 252 3W 
yaitu kalau suami dalam masa 300 hingga 160 hari se
belum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) 
dengan si isteri (pasal 256-258 BW). y

Sedang mengenai penyangkalan keabsahan anak yang dilakukan.
ol.eh'suami diatur dalam pasal 256 BW yang berbunyi:

dalam hal-hal teratur dalam pasal 251? 252, 253 dan 254 
pengingkaran-pehgingkaran keabsahan anak, oleh suami 
harus dilakukan dalam waktu satu bulan, jika ia diam 
ditempat kelahiran si anak atau sekitarnya; 
dalam waktu dua bulan, setelah pulang kembalinya, jika' 
ia berada dalam keadaan tak hadlir;

‘ 30
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dalam waktu dua bulan setelah tipu-nuslihat diketahui- 
nya, jika kelahiran anak itu disembunyikan baginya. Se- 
mua akta dibuat diluar Hakim yang mengandung penging- 
karan si suami, adalah tak berharga apabila dalam dua 
.bulan perbuatan itu tak diikuti dengan suatu tuntutan 
dimuka Hakim. Jika si suami, setelah melakukan penging- 
karan dengan akta diluar Hakim, dalam tenggang v/aktu 
tersebut diatas meninggal dunia, maka bagi' para ahliwâ - 
risnya mulailah suatu tenggang waktu yang baru selama 
dua bulan, untuk memajukan tuntutan mereka.

Menurut ketentuan pasal 256 BW tersebut, penyangkalan suami
terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya hanya
terbatas d.alam waktu tertentu yakni:

a. ‘dalam- tenggang satu bulan dihitung dari lahirnya si 
anak, apabila si suami berada dalam kota kelahiran 
anak itu atau sekitarnya;

b. dalam tsnggaag aua bulan terhitung dari saat kemba- 
linya suami, apabila ia bepergian;

c. dalam tenggang dua bulan terhitung dari saat terli- 
hatnya penipuan, apabila lahirnya anak itu disembu
nyikan bagi si suami.
Selanjutnya, dalam hal penyangkalan keabsahan anak 

ini harus dilakukan dengan suatu akta, baik akta yang dibu
at oleh hakim, maupun akta yang dibuat di luar pengadilan. 
Mengenai akta yang dibuat.di luar pengadilan, dapat berupa 
akta di bav/ah tangan dan dapat juga berupa akta notaris. 
Adapun penyangkalan yang dilakukan dengan akta yang dibuat 
oleh hakim, maka pada saat akta itu dibuat, si suami harus 
juga mengajukan gugatan penyangkalan. Sedang penyangkalan 
yang dilakukan dengan akta yang dibuat di luar- pengadilan, 
maka penyangkalan harus disertai dengan suatu gugatan di 
muka hakim. Sebab, jika dalam tenggang waktu dua bulan, ti
dak disertai dengan gugatan di muka hakim, maka akta yang
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dibuat di luar pengadilan tersebut tidak akan berlaku lagi.- 
.Dan jika suami yang telah mengadakan penyangkalan keabsahan 
anak dengan ’akta yang dibuat di luar pengadilan itu dalam 
tenggang waktu dua bul-an tadi suami meninggal dunia, maka 
para ahli warisnya dalam tenggang v/aktu dua bulan juga se
telah meninggalnya suami, harus melanjutkan gugatan pe
nyangkalan tersebut. Sebab, jika para ahli warisnya tidak 
melanjutkan gugatan penyangkalan tersebut, maka penyangkal
an yang telah dilakukan suami itu menjadi gugur atau hi- 
lang*. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 257 BW yang 
berbunyi "tuntutan yang dimajukar. clch si suami, menjadi 
gugur, apabila para ahliwaris tak melanjutkannya dalam wak
tu dua bulan setelah meninggalnya si suami.” Sedang 'keten
tuan pasal 258 BW mengandung isi, bahwa sekalipun tenggang 
waktu dua bulan itu masih berjalan, lagi pula suami telah 
meninggal dunia sebelum ia melakukan penyangkalan, maka pa
ra ahli warisnya . pun tidak berhak pula untuk-melakukan pe
nyangkalan, kecuali berkenaan dengan hal-hal yang ditentu- 
kan di dalam pasal 252 BW. Dan juga, gugatan penyangkalan 
keabsahan anak tersebut harus diajukan dalam tenggang v/aktu 
dua bulan terhitung semenjak anak itu memiliki harta keka- 
yaan suami atau semenjak para ahli waris dalam memiliki 
harta kekayaan tersebut telah dirintangi oleh si anak. Apa
bila para ahli waris yang berhubungan dengan ketentuan pa
sal 256, 257, dan 258 BW tersebut bertempat tinggal di luar
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Negara Republik Indonesia, maka bagi mereka yang berhak me-
lanjutkan gugatan penyangkalan keabsahan anak, diberikan
kesempatan tenggang waktu selama satu tahun* Hal ini diper-
tegas dengan ketentuan pasal 259 BW yang berbunyi:

dalam hal-hal, bilamana para ahliwaris, berhubung de
ngan pasal 256, 257, dan 258, berhak inemajukan atau me- 
lanjutkan suatu tuntutan untuk mengingkari keabsahan 
seorang anak, kepada mereka diberikan suatu tenggang 
waktu selama satu. tahun, jika seorang atau lebih dari 

, mereka bertempat tinggal diluar Indonesia.. Dalam hal 
adanya perang dilautan, tenggang waktu itu dilipatdua- 
kan.

Sedang mengenai tenggang waktu tersebut dapat dilipatganda- 
kan jika terjadi peperangan di lautan. Jadi, penyangkalan 
keabsahan anak yang dilakukan oleh para ahli waris itu ter- 
batas dalam waktu-waktu:

a. dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya sang sua
mi kalau penyangkalan itu merupakan lanjutan hak si . 
suami yang telah mengajukan gugatan atau setidak-ti- 
daknya telah melakukan penyangkalan dengan suatu ak- 
ta di luar pengadilan;

b. dalam waktu dua bulan sesudah anak itu nenguasai wa- 
risan si suami atau merasa mempunyai hak atas harta 
warisan si suami (dalam hal hendak mengajukan gugat
an penyangkalan atas alasan yang disebut dalam pasal

, . 252 BW)*
Setelah diketahui mengenai siapa saja yang berhak 

mengajukan penyangkalan keabsahan anak beserta tenggang 
waktunya, maka sekarang siapakah yang akan digugat di muka 
pengadilan dalam hal penyangkalan keabsahan anak ini atau 
terhadap siapakah gugatan^itu harus diajukan ? Menurut ke
tentuan pasal 260 BW yang, berbunyi "segala tuntutan untuk 
mengingkari keabsahan seorang anak, harus dimajukan terha-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYANGKALAN SEORANG SUAMI TERHADAP ANAK YANG 
DILAHIRKAN OLEH ISTRINYA

EDDIE HERWANTO



dap pada seorang wali-istimewa, yang diperbantukan pada 
anak itu, sedangkan ibu anakpun dalam perkara. harus dipang- 
gil dengan sah."Maka jelaslah, apabila terdapat suatu gu
gatan penyangkalan keabsahan anak,' maka dalam hal ini.hakim 
harus. menentukan wall istimewa terlebih dahulu, yang kemu- 
dian wali istimewa inilah yang akan menghadap ke muka peng
adilan sebagai tergugat. Sedangkan ibu dari anak yang di- 
.sangkal itu juga harus dipanggil untuk menghadap sidang gu- 
na dimintai atau didengar keterangannya.. Karena dalam per- . 
soalan'ini, si ibulah yang lebih tahu mengenai. sah atau ti
dak sahnya anak tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai proses penyangkalan 
keabsahan anak menurut ketentuan BW. Sedangkan Undang-un
dang nomor 1 tahun 1974 pun juga mengatur mengenai penyang
kalan keabsahan anak. Adapuh ketentuannya dapat ditemukan 
dalam paSal 44 yang berbunyi:

(1) seorang suami dapat menyangkal sahhya anak yang di
lahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat memouk*- 
tikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu 
akibat daripada perzinaan tersebut;

(2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidak- 
nya anak atas pfermintaan pihak yang berkepentingan.
Adapun yang berhak untuk melakukan penyangkalan ke

absahan ahak dalam hal ini adalah:
1. suami dari istri yang melaJiirkan anak yang disangkal

itu. Hal ini adalah wajar, sebab tentu suami itulah yang 
paling tahu dari yang paling berkepentingan dalampe- 
nyangkalan ini. Lagi pula, hal ini jelas seperti apa
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.yang tercantum dalam pasal 44 ayat 1 peraturan. perun- 
dang-undangan tersebut di atas;

2. .pihak yang berkepentingan. Hal ini dapatlah dilihat dari
■ bunyi pasal 44 ayat 2 yaitu penyangkalan dapat dilakukan

P2atas peraintaan pihak yang berkepentingan.
Sehubungan dengan hal.tersebut di atas, maka pe- 

nyan'gkalan keabsahan anak menurut ketentuan pasal 44 Un
dang-undang nomor 1 tahun 1974, pada prinsipnya berada di 
tangan suami. Tetapi, apabila si suami dalam keadaan tidak 
memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum, maka pihak 
yang berkepentingan, dalam hal ini pihak keluarga'terdekat 
dari suami, artinya pihak yang mempunyai hubungan darah de
ngan suami yang dapat melakukan penyangkalan keabsahan 
anak. Jadi, hanya pihak yang mempunyai hubungan kekeluarga
an dengan suamilah yang dapat melakukan penyangkalan keab
sahan anak, apabila suami dari istri yang melahirkan anak 
tersebut memang dalam keadaan. kurang waras atau berpenya- 
kit; atau tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan hu
kum; atau suami telah meninggal dunia. Begitu pula jika su
ami berada di bawah perwalian, maka tindakan penyangkalan 
keabsahan anak dapat dilakukan oleh wall atau kuratornya. 
Jadi, penyangkalan keabsahan anak itu bukan semata-mata ha
nya dapat dilakukan oleh suami, melainkan dapat juga dila
kukan oleh pihak keluarga yan£ berkepentingan.yang dianggap 
mempunyai hubungan darah dengan suami dari istri yang mela-
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hirkan anak tersebut.
Adapun mengenai tenggang v/aktu yang aipergunakan un

tuk melakukan penyangkalan keabsahan anak, Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Peraturan Pemerintah 
nomor 9 tahun 1975 pun sebagai peraturan pelaksanaannya ti
dak juga mengaturnya.

Selanjutnya, Yahya Harahap menguraikan bahwa kalau 
suami akan melakukan penyangkalan keabsahan anak yang dila
hirkan oleh istrinya, hendaknya penyangkalan itu diajukan 
dalam tenggang waktu yang relatif singkat sesudah kelahiran 
si anak. Karena, tidaklah tepat jika penyangkalan itu dia
jukan setelah puluhan tahun sesudah kelahiran si anak. Pi- 
kiran ini adalah hanya ingin menjaga agar tidak timbul ke- 
sulitan, baik ditinjau dari segi kepastian hukum, maupun 
dari segi sosial psikologis si anak. Lagi pula, apabila pe
nyangkalan itu tidak diajukan dalam- tenggang waktu yang re
latif singkat sesudah kelahiran si anak* maka demi hukum si

2̂suami dianggap mengakui anak tersebut secara diain-diam. **
Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum Islam dan; . i

hukum adat, maka dapatlah dikatakan tiada perbedaan yang 
mendasar dengan hal-hal yang diatur. dalam Undang-undang no
mor 1 tahun 1974- Pada dasarnya, yang berhak melakukan pe
nyangkalan keabsahan anak adalah suami dari istri yang me- 
lahirkan anak itu. Dan juga para ahli waris, apabila suami 
tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suami .telah me-
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ninggal dunia. • Adapun para ahli waris itu haruslah mempu- 
nyai hubungan darah dengan si suami. Sedang mengenai teng
gang .waktu penyangkalan, memang selayaknya diajukan segera 
setelah kelahiran anak itu. Karena, memang tidaklah wajar 
apabila penyangkalan itu cliaj.ukan dalam tenggang waktu yang 
relatif. lama sesudah kelahiran si .anak atau aenunggu besar- 
nya si anak. '

Jadi, pedoman hukum dalam proses yuridis penyangkal
an keabsahan anak adalah hanya seperti apa yang telah di-. 
t.ent.ukan dalam BW. Hal. ini didasarkan pada ketentuan pasal 
66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang aenyatakan bahwa 
peraturan perundang-undangan yang te'rdapat dalam BW. dan. se- 
bagainya, masih tetap berlaku s.elama belum diadakan ’perur- 
bahannya.

197R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
op.cit., h.151.

20R. Wirjono Prodjodikoro, op.cit.t h.78.
■̂R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, op.cit., h.152.

22M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berda
sarkan Pndang-undahft nomor I tahun 1974 dan Peraturan Peme- 
rintah nomor 9 tahun 1975. cet.I. Zahir Trading.. Medain,
1975, h.193.

23Ibid., h.<19k.
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VT^P' STAKAAN  
I muNrVF‘:::!TAS AJRLANGGA”
* S U R A 3  A Y A I

BAB IV
AKIBAT ADANYA PENYANGKALAN SEORANG SUAMI TERHADAP.

' ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH ISTRINYA

Sebagaimana telah dikatakan, bagaimanapun- juga seo
rang. anak yang lahir di muka bumi ini tidak mungkin dila
hirkan tanpa bapak dan ibunya. Akan tetapi, seperti apa 
yang .telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, masih juga 
terdapat -kemungkinan bahwa seorang anak yang lahir di muka 
bumi ini tidak mempunyai hubungan darah dengan .bapak dari 
ibu,yang melahirkan anak itu.

. . ..Dalam hal ini, apabila kelahiran si. anak disangkai 
k.eabsahannya oleh bapaknya■(suami dari istri-yang melahir
kan anak tersebut), maka penyangkalan itu mempunyai maksud 
untuk tidak mengakui bahwa kehamilan yang telah dikandung , 
istrinya adalah bukan merupakan hasildari benih si suami. 
Dengan kata lain, anak yang dilahirkan oleh istrinya itu 
bukan merupakan. anak yang sah dari si suami, akan tetapi 
merupakan anak yang diperoleh dari perbuatan zinah yang te
lah dilakukan oleh si istri dengan laki-laki lain. Lagi pu
la, penyangkalan seorang suami terhadap anak yang dilahir
kan oleh istrinya, secara yuridis mempunyai akibat-akibat 
yang akan menentukan kedudukan atau status anak itu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kela
hiran seorang anak dapat dianggap wajar, maka oleh undang-
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undang (BW) ditetapkan suatu tenggang waktu kehamilan dan 
kelahiran yang patut dijadikan ukuran yakni paling lama ti- 
ga ratus hari dan paling singkat seratus delapan puluh ha
ri. Apabila seorang anak dilsiirkan lev/at tiga ratus hari 
setelah perkawinan orang tuanya dibubarkan, maka anak ter
sebut adalah anak tidak sah (pasal 255 BW),.

Hukum Islam dan hukum,adat pun juga mengatur masalah 
tenggang waktu kehamilan dan kelahiran tersebut. Adapun 
tenggang waktu tersebut paling lama tiga ratus hari dan pa
ling singkat seratus delapan puluh hari. Hanya saja hukum 

. adat lebih cenderung pada tenggang waktu tiga ratus hari 
tersebut, Hal ini disebabkan oleh adanya perkawinan yang 
dipaksakan.

Sedangkan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 
tidak mengatur ketentuan tenggang waktu kehamilan dan kela
hiran yang dianggap patut untuk dijadikan pedoman hukum da- 

> lam menentukan apakah anak yang dilahirkan itu sah atau ti
dak sah, Akan tetapi, sekalipun Undang-undang nomor 1 tahun 
1974 tidak mengatur tenggang waktu kehamilan dan kelahiran 
tersebut, namun ketentuan dalam BW dan hukum Islam itu da
pat dijadikan sebagai pedoman hukum dalam menentukan teng
gang waktu kehamilan dan kelahiran itu. Karena dalam,hal 
ini, baik ditinjau dari segi pengetahuan umum maupun penge- 
tahuan hakim sendiri, begitu pula ditinjau dari segi ilmu
■ kebidanan pada jaman modern ini, tenggang waktu tersebut
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memanglah sangat sesuai.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka suami, 

dalam menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri
nya i harus mempunyai alasan-alasan yang ditentukan oleh un
dang-undang, Adapun alasan-alasan penyangkalan keabsahan. 
anak aenurut BW diatur dalam pasal-pasal 251 , 252, 253, dan
254 BW. Secara berurut pasal-pasal tersebut pada pokoknya 
berisi:
1. anak itu dilahirkan sebelum seratus delapan puluh hari
■ setelah perkav/inan dilangsungkan, kecuali:
a. jika sebelum perkawinan, si suami telah mengetahui 

bahwa'istrinya telah mengandung;..
b. jika suami hadir ketika akta kelahiran anak itu dibu

at dan ia pun ikut menandatanganinya;
c. jika anak itu. dilahirkan dalam keadaan meninggal du- 

hia;
Z* suami, dalam masa tiga ratus hari sampai seratus delapan 

puluh hari sebelum anak itu dilahirkan, tidak bergaul 
(bersetubuh) dengan istrinya;

■3* istrinya melakukan perzinahan (overspel) dan kelahiran 
anak itu disembunyikan terhadap suami; •

4. anak itu dilahirkan lewat tiga ratus hari sesudah adanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang mehyatakan perpisahan meja dam ranjang.

Sedang alasan penyangkalan keabsahan anak mbnurut
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Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 44 ayat 
1. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa suami da
pat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri
nya, jika suami dapat membuktikan. bahv/a istrinya telah ber- 
zinah dengan laki-laki lain dan anak itu akibat dari perzi
nahan tersebut.

Begitu pula dengan hukum Islam dan hukum adat. Pada 
pokoknya keduanya menyatakan bahwa suami dapat menyangkal 
keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suami ju
ga dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dengan 
laki-laki lain dan anak itu merupakan akibat perzinahan 
tersebut.,

Apabila alasan-alasan tersebut di atas dapat dibuk- 
tikan oleh suami di muka pengadilan, maka jelaslah bahwa 
anak yang■dilahirkan itu bukan hasil dari benih yang dita-. 
namkan oleh si suami ke dalam rahim istrinya, melainkan 
anak itu dihasilkan dari perzinahan yang telah dilakukan 
istrinya dengan laki-laki lain.

Maka jelaslah, adanya penyangkalan seorang suami 
terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya akan 
membawa akibat hukum yaitu anak yang disangkal tersebut 
adalah anak tidak sah. Adapun pengertiannya lebih lanjut 
adalah anak tersebut tidak mempunyai bapak, artinya' antara 
si anak dengan si bapak tiada terdapat hubungan hukum de
ngan macam-macam hak dan kewajiban, seperti misalnya ten-
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tang nafkah dan warisan. Akan tetapi, anak tersebut tetap 
mempunyai-ibu yaitu wanita -yang melahirkan anak itu dengan 
pengertian bahwa antara si anak dengan si ibu terdapat hu
bungan hukum yang sama seperti :halnya dengan anak sah yang 
mempunyai bapak.

Jadi, sehubungan dengan adanya penyangkalan seorang 
suami terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri
nya, maka akan mengakibatkan bahwa anak itu merupakan anak 
tidak sah, Anak itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan 
bapaknya, tetapi anak itu tetap mempunyai hubungan hukum 
dengan ibunya.

21tIbid., h. 192
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KESIMPULAN DAN SARAN

Demikianlah pembahasan saya tentang salah satu dari 
beberapa persoalan yang mungkin timbUl sebagai akibat ada
nya suatu perkawinan* Adapun salah satu dari beberapa per
soalan tersebut adalah penyangkalan seorang suami terhadap 
anak yang dilahirkan oleh istrinya*

Sebagaimana telah dikatakan dalam pendahuluan skrip
si ini, pembahasan persoalan tersebut di atas adalah dengan 
membatasi pada suami yang sebelumnya tunduk dalam BW. Jadi, 
sehubungan dengan hal tersebut, dengan mendasarkan pada 
pembahasan dalam bab-bab yang mengisi skripsi ini, serta 
dengan mendasarkan pada pemikiran para ahli hukum maupun 
ketentuan undang-undang, maka saya mencoba untuk menarik 
beberapa kesimpulan. Di samping itu, saya pun ingin sekali 
mengajukan saran-saran yang mungkin dapat menunjang perba- 
ikan terhadap masa depan atas anak yang disangkal itu.

Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai 
berikut:
1. BW memandang bahwa pengertian < anak sah adalah anak yang 

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan yang 
sah, dan memperoleh suami sebagai bapaknya. Dalam hal 
ini, hanya anak yang dilahirkan dalam tenggang waktu se
ratus delapan puluh hari sebagai waktu paling singkat 
dari hari perkawinan dan dalam tenggang waktu tiga ratus

*f3
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hari sebagai waktu paling lama dari putusnya perkawinan. 
.Sedang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur 
tentang ketentuan tenggang waktu kehamilan dan kelahiran 
yang dianggap patut untuk dijadikan pedoman hukum. Malta., 
menurut Undang-undang nomor 1 tahun. l'974j pengertian 
anak. sah adalah .anak yang dilahirkan" dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah;
BW memandang bahwa pengertian anak tidak sah adalah anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.‘ Dalam hal 
ini, dapatlah dikatakan. bahv/a anak tersebut adalah anak 
yang dilahirkan sebelum, seratus delapan puluh hari dari 
hari perkawinan dan anak -yang dilahirkan sesudah tiga 
ratus hari dari putusnya perkav/inan. Selain dari pada 
itu, - 3W pun menentukan bahv/a kemungkinan. seorang anak - 
tidak sah tidak hanya tidak mempunyai bapak, melainkan 
bisa juga tidak mempunyai ibu. Sebab, hubungan hukum an
tara si- anak dengan ibunya baru ada apabila ibunya mau 
mengakui anak itu sebagai anaknya sendiri .v Sedang menu
rut ketentuan Undang-undang.nomor 1 tahun 1974»; anak ti
dak sail adalah' anak yang dilahirkan di luar perkav/inan 
yang sah. Dalam hal ini, anak tidak sah tersebut tetap 
mempunyai ibu yaitu"wanita yang melahirkan anak itu. La
gi pula, antara si anak dengan ibunya tetap terdapat hu
bungan hukum;
BW memandang bahwa pengertian anak alam adalah ahak yang
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dijadikan dan dilahirkan di luar perkawinan. Adapun ke
lahiran anak itu bukan akibat dari hubungan zinah (over- 
spel) dan bukan pula anak yang dilahirkan dari kedua 
"orang tuanya" karena ada hubungan darah yang dekat. La- 
gi pula, anak alam itu tidak diakui maupun disahkan oleh 
bapak dan ibunya sehingga anak alam itu tidak mempunyai 
hubungan hukum dengan bapak.dan, ibunya beserta keluarga- 
nya. Sedang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mem
berikan pengertian tentang ..anak alam.'Sebab, menurut ke
tentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974* tiap-tiap anak 
yang dila;hirkan di luar perkawinan, tetap me;mpunyai ibu 
yaitu wanita yang melahirkan anak itu. Antara si anak 
dengan ibunya tetap ada hubungan hukum;
BV/ memandang bahwa suami baru dapat menyangkal keabsahan 
anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suami dapat mem
buktikan bahwa anak itu dilahirkan sebelum seratus dela
pan puluh hari sesudah hari perkawinan. Suami pun dapat 
menyangkal jika ia, dalam masa tiga ratus. hari sampai 
seratus delapan puluh hari sebelum anak itu dilahirkan, " 
tidak bergaul (bersetubuh) dengan istrinya. Begitu juga, 
manakala'si istri melakukan perzinahan (overspel) dan 
kelahiran anak itu disembunyikan terhadap suami, sedang 
anak itu.dilahirkan lewat tiga ratus hari sesudah adanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, 
yang menyatakan perpisahan meja dan ranjang* Sedang me-
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nurut ketentuan Undang-undang nonor 1 tahun 1974, suami 
baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan 
oleh istrinya jika-suami dapat membuktikan bahwa istri
nya telah berzinah dengan laki-laki lain dan anak itu 
akibat dari perzinahan tersebut;

5, BW riaupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan '
■ pandangan bahwa yang dapat menyangkal keabsahan anak
adalah suami dari istri yang melahirkan anak yang di
sangkal' tersebut. Sedangkan, apabila suami dalam masa 
penyangkalan itu meninggal dunia atau tidak mampu mela
kukan perbuatan hukum,.maka penyangkalan anak itu dapat 
dilanjutkan atau diteruskan oleh para ahli warisnya;

6. BW maupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan 
pandangan bahwa dengan adanya- penyangkalan seorang suami 
terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan menga- 
kibatkan bahwa anak yang dilahirkan itu merupakan anak 
tidak .sah. Artinya, antara si anak dengan bapaknya tidak 
terdapat hubungan darah, begitu juga tidak terdapat hu
bungan hukum dengan macam-macam hak dan kewajiban, se
perti misalnya tentang nafkah dan warisan. Akan .tetapi, 
anak terseb.ut tetap mempunyai ibu yaitu wanita yang me- 
lahirkan anak itu dengan pengertian bahwa antara si anak*
dengan ibunya terdapat hubungan hukum yang sama seperti 
halnya dengan anak. sah yang, mempunyai.'bapak.
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Sedangkan saran-saran yang ingin .saya ajukan adalah: 
hendaknya pemerintah segera membuat peraturan pemerin
tah, khususnya yang mengatur tentang kedudukan anak ka
rena hal ini sangat menentukan hari depan anak tersebut; 
kir&nya peraturan pemerintah yang lain yang mencakup se- 
mua persoalan tentang perkawinan, dapat pula segera di- 
pikirkan dan dikeluarkan sehingga pluralisme hukum dalam 
bidang hukum perkawinan dapat berangsur-angsur dihilang- 
kan.

. m u l T k
■tMvn.ESP'STAKAAN

S u 7 ? * ,RL* ™  OA. —  A v A
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