
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
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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-



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.
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