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M i l l K
P E * P ‘ .STAKAAN 

"UNTVF'^STTAS AIR.LANGGA** 
S t m A B A Y A

KATA PENGANTAR

Kendatipun dengan susah pay ah, toh penulisan skrip- 
si ini yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
sebelum studi di fakul.tas hukum ini -dapat diakhiri dengan - 
sukses,'pada akhirnya dapat terselesaikan juga* Puji syu- 
kur kepada Tuhan yang Mahaesa sudah pada tempatnyalah. saya 
panjatkan, karena dengan berkat karuniaHya saya dapat menye- 
lesaikan skripsi ini, Namun dengan berakhirnya studi di Fa- 
kultas Hukum Universitas Airlangga ini tidaklah berarti, 
bahwa studi ilmu hukum itu sendiri akan turut pula berakhir. 
Persoalan-persoalan hukum yang membutuhkan jawaban memben- 
tang di depan, dan tentunya untuk memberikan jawaban atas 
persoalan-persoalan tersebut perlu belajar lagi*.

Sudah pada tempatnya kiranya, apabila saya mempergu- 
nakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya dan penghargaan setingi-tinginys& ke
pada: pertama, semua guru besar, dosen dan asisten Fakul- 
tas Hukum Universitas Airlangga yang telah membekali saya 
dengan ilmu pengetahuan khususnya ilau hukum; kedua, semua 
pegawai perpustakaan koleksi non eksakta Universitas Air
langga dan segenap karyawan Fakultas Hukum yang, telah. mem
ber! kemudahan/fasilitas yang diperlukan.

Ketiga, kepada Ibu Marthalena Pohan, S*H. serta ke- 
pada Bapak P. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. selaku dosen 
pembimbing skripsi ini yaiig telah bersedia memberikan bim- 
bingan dengan penuh tanggung jawab.
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Keempat, kepada Bapak dan Ibu Soekardi atas segala 
bimbingan dan kasih sayangnya serta kepada semua kakak dan 
adik-adiku.

. Akhirnya. skripsi ini saya harapkan mempunyai arti' 
dan kegunaan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya*

Surabaya, 7 Mei 1981 
HANDOKO
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P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan: Latar belakang dan rumusannya
Adalah suatu*hal yang wajar bilamana para pihak, ya- 

itu pihak pria dan pihak wanita yang melangsungkan.. suatu 
perkawinan menghendaki/mengharapkan bahwa dengan perkawinan 
yang, dilangsungkannya tersebut akan memperoleh keturunan 
(anak-cucu) agar supaya dapat'meneruskan garis keturunan- 
nya. Kiranya hal ini' adalah sesuai dengan apa yang menjadi 
tujuan dari perkawinan itu sendiri, ialah 11 * * • membentuk 
keluarga (ruraah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Mahaesa".'*' dengan ditunjuknya pembentukao. 
keluarga garis bawah dari saya sebagai tujuan dari suatu 
perkawinan, maka kurang sempurnalah bilamana dari suatu 
ikatan perkawinan belum/tidak dilahirkan anak. Sebab penger-
tian istilah kelurga adalah "orang seisi rumah, anak bini,.

2batih". Oleh karena jika dari perkawinan itu telah dila
hirkan seorang anak, maka patutlah karuniaSya itu disyukuri 
oleh suami-isteri yang bersangkutan. Dan tentunya rasa syu- 
kur ini haruslah diwujudkan dalam tingkah laku yang nyata 
sehari-hari, yaitu dengan memelihara dan raendidik anak
an ak raereka sebaik-baiknya agar nantinya menjadi raanusia

^lihat pasal 1 Undang-Undang No. 1/197^ tentang 
perkawinan (selanjutnya disingkat UUP)

2W.J.S.- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indone
sia (diolah kemoali oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Cet. V, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1976 h. if71.
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yang berguna •
Meraang kelahiran seorang anak itu apabila dilihat 

secara biologis, maka hal tersebut adalah merupakan akibat/ 
hasil -dorongan na-fsu -seksual- antara'seorang pria dengan se
orang v/anita* Akan tetapi jika hal itu ditinjau dari segi 
agama, maka lahirnya seorang anak tersebut adalah merupakan 
hal yang memang telah dikehendakiNya. orang tuanya (bapak- 
ibu) hanyalah merupakan lantaran untuk lahirnya anak ke du- 
nia saja. Dan oleh karena anak tersebut merupakan amanat/ 
kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada orang-tua si anak, 
maka sudah sewajarnyalah jika mereka bertanggung jawab 
atas si anak itu,

 ̂ Bahv/a tidaklah akan timbul persoalan, kalau anak 
tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah. Hal ini disebabkan proses terjadinya tidak ber- 
tentangan dengan hukum. Naraun tidak selamanya bahwa seorang 
anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu 
perkawinan yang sah, sebab ada kalanya kelahiran seorang 
anak adalah disebabkan karena suatu hubungan di luar perka
winan yang sah, yang banyak menimbulkan masalah. yuridis 
baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitar- 
nya. Sebagai contoh misalnya, seorang pria mengadakan hubu,- 
ngan kelamin/seksual dengan seorang wanita, padahal .mereka 
tidaklah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (me
reka bukanlah sebagai suami-isteri). Dan sebagai akibat hur 
bungan tersebut lahirlah seorang anak. Maka masalah kedu-r
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dukan hukum anak-anak luar kawin tersebut dalam hubungan- 
nya dengan kedua orang-tuanya merupakan masalah yang perlu 
mendapat perhatian.

Perlunya pemberian p_erhatian_ terhadap. masalah. kedu- . 
dukan hukum anak luar kawin itu lah yang menjadi dasar ala- 
san mengapa saya berminat untuk membahasnya. Namun saya me- 
nyadari betapa kompleksnya permasalahan kedudukan. hukum 
anak luar kawin itu. Untuk mengemukakan suatu pembahasan 
yang menyeluruh dan tuntas tentunya diperlukan pencurahan 
tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh, disamping juga 
perencanaan dan penelitian yang matang dan mendalam. Oleh 
karena itu saya hanya membahas mengenai masalah kedudukan 
hukum anak luar kawin hasil overspel, yaitu seorang anak 
yang lahir akibat hubungan seksual antara seorang pria de
ngan seorang v/anita , di mana salah satu dari mereka masih 
terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pria/wanita 
lainnya. Apakah terhadap anak luar kawin hasil overspel 
ini dapat dilakukan pengakuan oleh ayah/ibunya? Yang ten
tunya apabila pengakuan tersebut diperbolehkan, maka anak 
luar kawin itu akaa menjadi ahli waris dari orang-tuanya. 
Maka dalam skripsi ini saya membatasi diri p.ada pembahasan*
"kedudukan hukum anak luar kawin hasil overspel dalam pe- 
warisan".

Oleh karena yang menjadi.fokus pembahasan akan ber- 
kisar pada masalah kedudukan hukum anak luar kawin hasil 
overspel dalam pev/arisan, maka>skripsi ini akan berada da-
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M U J S  t
ST \K XAN1 I 

'x j k i v e r s i t a s  a i r l a n g g a  I ^
U  R  A  B  A. Y  A _____ J5

lam ruang lingkup hukum waris yang merupakan bagian dari 
hukum perdata.

b. Alasan pemilihan .iudul
Dikandung maksud untuk mengeraukakan pembahasan yang 

sesuai dengan masalah yang telah diajukan di atas, yaitu 
mengenai masalah apakah terhadap anak luar kawin hasil over- 
spel dapat dilakukan pengakuan oleh bapak/ibunya dan bagai- 
mana kaitannya dengan warisan orang tuanya, maka skripsi 
ini memakai judul "KEDUDUKAN ANAK LUAR KAV/IN HASIL OVERSPEL 
DALAM PEV/ARISAN" *

c. Metodologi •
Dalam penulisan skripsi ini saya mempergunakan sum- 

ber data yang berasal dari tulisan-rtulisan ilmiah yang ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan metode 
yang dipergunakan ialah diskritip dan analisa. Diskritip, 
bahv/a yang dijabarkan/diuraikan di sini adalah mengenai pe
ngertian: anak luar kav/in, overspel, warisan* Dan yang di~ 
maksudkan dengan analisa ialah bahwa setelah data berhasil 
dikumpulkan, kemudian data itu dianalisa. Disini data ter
sebut diolah dan di p e r gunak an/dim an f aat k a n u  n t uk“menyele sai ■ 
kan masalah yang diajukan dalam, penulisan skripsi ini.

Sistematika .dan pertangguagjawabannya
Keseluruhan 'isi skripsi. ini akan terdiri atas tiga

4
t

bab. Bab I dibicarakan tinjauan secara umura mengenai penger*
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tian-pengertia pokok yang terdapat di•dalam skripsi, Hal 
ini dimaksudkan agar kita memperoleh pengertian yang lebih 
mendalam atas hal tersebut, sehingga dalam pembahasan be- 
rikutnya kita tidak mengalami kesulitan.. Di dalam bab ini 
pula akan dibicarakan tiga hal, yaitu tentang pengertian: 
(1) anak luar kav/in; (2) overspel; dan (3) pev/arisan.

Selanjutnya dalam bab II dibahas masalah kedudukan 
hukum anak luar kawin hasil overspel, baik terhadap ibu 
kandungnya maupun terhadap ayahnya ( pria yang raelakukan 
hubungan seksual dengan ibunya). Pembahasan ini penting se- 
kali,. karena dari sini lah dapat diketahui apakah terhadap 
anak- luar kav/in hasil overspel tersebut dapat dilakukan pe
ngakuan oleh ayah/ibunya? hal ini perlu diketahui sebab se- 
andainya anak luar kav/in hasil overspel tersebut dapat di- 
akui, maka tentunya ia akan mempunyai hak waris terhadap 
ayahnya/ibunya. Dan jika tidak, dapatlah diketahui apakah 
'yang menjadi alasan-alasannya.

Dalam hubungannya dengan pengakuan terhadap anak 
luar. kawin hasil overspel ,__maka kalau, anak tersebut dapat 
diakui tentunya ia akan menjadi (ahli) waris. Hal ini akan 
dibicarakan dalam bab III dengan ju.dul "akibat hukum atas. 
pengakuan anak luar kawin-hasil overspel dalam pev/arisan1'. 
Sudah barang tentu pembicaraan di sini adalah dalam hubu- * 
ngannya dengan kedudukan hukum anak luar kawin hasil over
spel yang dibicarakan dalam bab'II.

0 ♦

Setelah apa yang dibahas apa yang ter.dapat dalam
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bab I, II, dan III, maka akan dikemukakan penutup dari pe 
nulisan skripsi ini, yaitu bab IV yang terdiri dari kesim 
pulan dan juga saran«
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B A B I

TINJAUAN UMUM

X. Pengertian anak luar kawin _
Di dalam membicarakan tentang pengertian anak Xuar 

kawin, maka perlu Xah kiranya kita mengetahui terlebih da- 
hulu mengenai siapa anak sah itu, Hal ini disebabkan bahwa 
dengan mengetahui/mengerti siapa yang disebut anak sah ter
sebut, maka secara akQntrario siapa yang dimaksud dengan 
anak luar kawin itu sendiri dapat Xah diketahui,

Bilamana kita memperhatikan Undang-Undang No. 1/1974 
bab IX, tentang kedudukan anak yang tercantum dalam pasal 
4 2, maka yang dimaksud dengan anak sah ialah: "anak yang 
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".^ 
Dan apabila hal itu kita bandingkan dengan pasal 2^0 B.W. 
yang menentukan, bahwa anak sah ialah setiap anak yang di- 
jadikan atau dilahirkan selama adanya perkawinan, maka me- 
nurut kedua ketentuan pasal tersebut bahwa setiap/semua 
anak yang dilahirkan adalah anak sah, jika perkawinan an- 
tara ayah dengan ibunya sah. Dan oleh karena berkedudukan 
sebagai anak sah, tentunya secara otomatis anak-anak se.-.. 
macam ini mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang-tua-_ 
nya, yaitu ayahnya dan ibunya. secara akontrario ketentuan 
pasal di atas berarti, bahwa andaikata perkawinan itu di-

^Lihat pasal 1+2. UUP
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anggap tidak sah, yang disebabkan karena suatu pelanggaran 
atau tidak dipenuhinya syarat tertentu yang.ditetapkan unr 
dang-undang, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak 
sah."Dengan perkataan lain anak semacam ini merupakan anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin*

Adapun bunyi lengkap pasal 250 B.W. tersebut di atas 
adalah sebagai berikut: " tiap-tiap anak yang'dilahirkan 
atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami 
garis bawah dari saya, seharusnya si suami dari ibunya se
bagai bapaknya".^ Dengan demikian pasal 250 B.W. bertolak 
pangkal pada suatu anggapan bahwa bapak dari anak yang di
lahirkan atau dijadikan dalam suatu perkawinan yang sah

>
ialah orang yang merupakan suami dari ibunya.

Namun,.telah ditetapkan oleh unaang-undang bahwa 
terhadap anggapan tersebut di atas si suami diberi kemung- 
kinan/dapat -menyangkal sahnya anak itu, yaitu dalam hal- 
hal yang ditentukan dalam pasal 251 * 252, 253 dan 253 B.W., 
yakni bilamana: (1) anak tersebut dilahirkan sebelum hari 
yang ke 180 terhitung sejak perkawinan suami-isteri yang 
bersangkutan dilangsungkan; (2) dalam masa 300 sampai 180 
hari sebelum anak itu lahir tidak bergaul ('bersetubuh/me- 
lakukan hubungan seksual) dengan isterinya; (3) isteri ber- 
zinah atau melakukan overspel serta lahirnya anak itu di-

^Subekti dan Tjitrasudibio-, Kitab Undang-Undang Hu
kum Perdata, terjemahan, Get, VIII, Pradnya Paramita, Ja
karta, 19 7 6, h. 75.
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sembunyikan terhadap si suami bandingkan hal ini dengan 
ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 UUP ; dan (4) 
anak itu dilahirkan 30G hari setelah adanya putusan Penga*-. 
dilan Negeri yang berkekuatan tetap yang menyatakan perpi- 
sahan meja dan tempat tidur*^

Jadi, bilamana terhadap anak-anak yang dilahirkan 
dalam hal-hal yang disebutkan di .atas si suami dapat mem- 
buktikan ketidak-sahan anak tersebut, maka tentunya anak 
itu menjadi anak yang tidak sah pula atau dengan lain kata 
merupakan anak luar kav/in.

Selanjutnya dalam pasal 255 B.W. disebutkan bahwa 
anak yang dilahirkan 300 hari setelah putusnya perkawinan
adalah anak tidak sah. Jadi, berarti merupakan anak luar 
kav/in pula.

2. Pengertian overspel
Di dalam menterjemahkan istilah bahasa Belanda 

"overspel” tersebut ke dalam bahasa Indonesia, pada umum- 
nya dalam pelbagai tulisan ilmiah dipergunakan istilah 
"zinah". Hal ini antara lain dapat dilihat pada: (1) over
spel: zinah., (het pl.eg.en van=): perzinahan, plegen- ber-. 
zinah^;apabila ada dilakukan suatu perzinahan (overspel)

5Ibid., h. 75-76. _

^M.A. Tair dan H. Van Der Tas, Kamus Belanda (Be
landa- Indonesia, Indonesia-Selanda. Timun Mas, Djakarta, 
1957, h. 236*
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r j Q

. ; dan (3) overspel=zinah .
Persoalannya sekarang: apakah sebenarnya makna/pe- 

ngertlan (ber) zinah itu? Dapatkah dipertanggung-jawabkan 
untuk menterjemahkan "overspel" tersebut dengan istilah 
berzinah sebagairaana yang dilakukan oleh para penulis se- 
perti telah diketengahkan di atas? Serta apakah pegertian 
dari overspel itu sendiri?

Hoge Raad (selanjutnya disingkat HR), yaitu Penga- 
dilan tertinggi di negara Belanda, yakni dalam putusannya 
tanggal 16 Mei 1946 menyatakan bahwa "yang tidak dianggap 
sebagai overspel adalah hubungan seks dengan orang ketiga 
yang disetujui/direstui oleh suami atau isteri-yang lain".^ 

Noyon-Langemeyer menegaskan pula bahwa yang dimak- 
sudkan dengan ’’overspel hanya dapat dilakukan oleh sese- 
orang yang sudah kawin, yang melakukan pula perbuatan ter
sebut, dinyatakan oleh hukum sebagai peserta pelaku".^

Sedangkan Asis Safioedin memberikan perumusan atas

7'Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 
Cet. V, Sumur, Bandung, 1966, fa. 100*

Q
B. Ter Haar Bzn, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, 

terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Djakarta 
I960, ,h'. 261. . ’

Q̂Asis Safioedin, Perlengkapan Kuliah Azas Hukum 
Perdata. Tanpa penerbit, Surabaya, 1976, (selanjutnya di- 
si ngk at Asis Safioedin I) h. 12.
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TVnr> STAKAA N  

" U ^ V F ^ T T A S  AIRLANGGA** ,  .
f, .' 1 A S A Y A

pengertian overspel yaitu " menurut pengertian hukum 
perdata: salah satu pihak atau kedua-duanya dalam ikatan 
perkawinan)H. ■

Berdasarkan beberapa perumusan tentang pengertian
overspel seperti telah dikemukakan di atas, maka dengan de- 
mikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa: 1) hubungan kela- 
min/persetubuhan yang termasuk dalam kategori overspel ha- 
ruslah sungguh-sungguh dilakukan oleh orang/mereka yang 
telah menikah saja. Bilamana mereka belum menikah maka hu
bungan kelamin/persetuhuhan tersebut tidak dapat aikatego- 
rikan/dikualifikasikan sebagai overspel. Dan tentunya ber~ 
lainan dengan pengertian overspel, maka persetubuhan antara 
pria dengan wanita yang belum menikah tersebut dinamakan 
berzinah; 2) partner yang diajak melakukan overspel yang 
belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku; dan
3) hubungan kelamin/seks itu ainyatakan sebagai overspel, 
jika tidak mendapat persetujuan (tidak direstui) oleh su
ami atau isteri yang bersangkutan* Dengan demikian secara 
akontrario dapatlah dikatakan bahwa apabila persetubuhan 
tersebut disetujui oleh suami atau isteri yang bersangkut- 
an, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai over-_ 
spel.

Timbul pertanyaan: apakah perbuatan tersebut kini

Asis Safioedin, Daftar Kata Sederhana Tentang Hu
kum. Cet. I, Alumni, Bandung, 1975 (selanjutnya disingkat 
Asis safioedin II), h. 149,
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dapat diseout prostitusi? Hemat saya belurr/tidak, celana 
tidak tersangkut di dalamnya faktor-faktor ekonomis, seper- 
ti misalnya uang, hadiah yang berupa materi. Oleh karena se-
bagaimana diketahui.bahwa pengertian prostitusi. adalah Mpe-
lacuran", yang banyak bersangkut paut dengan faktor ekono-

12mis: uang, hadiah dalam bentuk materi'1.
Adapun pengertian istilah. zinah adalah: "pebuatan 

bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermukah, ber- 
gendak dsb),!. ^  Dengan demikian manurut hemat saya penger
tian (ber) zinah ^emiliki ruang lingkup yang lebih luas 
daripada overspel. Hal ini di dasarkan pada, bahwa dari pe- 
rumusan pengertian zinah tersebut di atas dapatlah disim- 
pulkan bahwa setiap persetubuhan yang tidak sah. baik yang 
dilakukan oleh mereka yang telah menikah (suami-isteri) di- 
luar aturan-aturan pernikahan/perkawinan maupun- yang dila
kukan oleh pria dengan wanita yang belum menikah’adalah ter- 
masuk zinah. Jadi zinah atau berzinah mencakup pula forni
cation, yaitu ’'persetubuhan yang volunter antara seorang 
yang belum menikah dengan seorang lav/an seknya (yang belum 
menikah juga)".1Z|. Kendatipun biasanya persetubuhan itu b-er- 
langsung atas dasar suka sama suka atau suka rela, namun

Asis Safioedin I, loc. .cit.

Poerwadarminta, op- cit., h. 1155

^J.E. Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, 
Bandung, 1979, h. 188.
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oleh karena persetubuhan itu dilakukan di luar aturan pet- 
nikahan, maka persetubuhan itu adalah tidak sah, Sebab 
menurut, pandangan masyarakat pada dewasa ini, suatu per
setubuhan dikatakan sah hanya bilamana hal itu dilakukan 
Hienurut aturan-aturan pernikahan. Sehingga dengan demiki- 
an, maka overspel, prostitusi dan fornication tercakup 
pula ke'dalam pengertian zinah, Berdasarkan uraian di atas, 
maka kurang bertanggung jawab dan kurang tepatlah untuk 
menterjemahkan "overspel” dengan perzinahan. Seperti hal- 
nya membuat kesalahan untuk menter;) emahkan istilah bahasa 
Belanda "minderjarig" dengan istilah bahasa Indonesia "be
lum dewasa1*.

Sekedar sebagai perbandjfcngan dapatlah dikemukakan 
di sini pendapat nyonya As Adamy dalam bukunya "Tinjauan. 
Tentang Zinah dalam Rangkaian Delik'Susila pada KUHP". Di- 
mana beliau menyatakan ”.*, definisi dari perkataan zinah 
jang tjotjok dengan masjarakat Indonesia, jaitu: mengada- 
kan hubungan kelamin dengan laki2/perempuan tanpa nikah 
lebih dahulu".

Setelah mengemukakan pendapat seperti di atas beliau
keunrdian bertanya' kepada dlrinya sendiri apa sebab sampai
sendiri apa sebab sampai membuat definisi demikian:

Ini dijawabnya sendiri, bahwa karena sudah menjadi 
kenyataan dari sebagian masjarakatkita, bahwa djika 
pasangan suami isteri mengadakan hubungan kelamin 
sewaktu ia masihbertunangan dulu (sebelum upatjara 
nikah), maka kelihatan mereka lebih keras berdjaga-
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djaga terhadap anak-anak supaja djangan berbuat seper
ti mereka pula. 5

Rumusan/pendapat Nyonya As Adamy di atas adalah lu~ 
cu oleh karena ruausan tersebut mengingatkan saya kepada 
pengertian fornication. Kesimpulan beliau berdasarkan Msu- 
dah menjadi kenyataan" bahwa sebagian besar masyarakat In
donesia sudah mengadakan hubungan kelamin sebelum menikah 
tanpa suatu penelitian sungguh merupakan tindakan yang ge- 
gabah/keterlaluan.

3. Pengertiann pev/arisan
Rangkaian akhir pembicaraan pengertian-pengertian 

pokok dalam rangka tinjauan ur.um terdapat di dalam bab II, 
yang dimaksudkan agar supaya pembahasan selanjutnya tidak 
menemui kesulitan, berjalan lancar, adalah tentang apakah 
pengertian dari istilah "pewarisan"?

Pasal 830 B.W. memuat ketentuan bahv/a "pewarisan 
hanya berlangsung karena kematian"*^ Berdasarkan keten
tuan pasal tersebut dapatlah diketahui bahv/a persoalan pe- 
warisan hanya dapat terjadi/timbul bilamana ada seseorang 
yang meninggal dunia. Jadi, hal ini berarti tanpa adanya 
kematian seseorang (seseorang yang meninggal) tidak mung-

"^Ny. As Adamy, Tind.jauan tentang Zinah dalam Rang- 
kaian Delik Susila pada KUHP, Swada, Dj^SrTa^T^^T^^r^T^

^Suberkti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 207.
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kin timbul warisan, atau dengan perkataan lain bahwa dengan 
meninggalnya seseorang tersebut tidaklah berarti hubungan 
hukum yang telah diperbuatnya selama ia masih hidup akan 
lenyap seketika bersaraa-sama dengan meninggalnya orang itu. 
Namun, dari ketentuan pasal tersebut di atas kita tidak da
pat mengetahui apakah yang diraaksudkan dengan pewarisan 
itu sendiri.

Menurut pendapat Klaassen-Eggens "pewarisan adalah
menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hu-

17bungan hukum kekayaannva garis bawah dari saya "• Ber- 
dasarkan pengertian tersebut, yang menunjuk hubungan-hubu- . 
ngan hukum mengenai kekayaan saja dari seseorang yang me
ninggal sebagai hal yang termasuk dalam persoalan pewarisan, 
maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hubungan-hubungan 
hukum lainnya dari si (orang) yang meninggal dunia merupa
kan hal yang tidak termasuk dalam pewarisan.

Namun tidak semua yang menjadi kekayaan/harta benda 
seseorang yang meninggal dunia merupakan bagian dari hukum 
waris. Dengan demikian ada kekayaan yang harus dianggap le
nyap seketika meninggalnya seseorang itu, atau dengan kata 
lain ada atau terdapat perkecualian-perkecualianya* Misal- 
nya dapat disebutkan:

1) vruchtgebruik atau hak memetik hasil #yaitusuatu hak yang

J.G* Klaassen dan J.E. Eggensf Hukum V/aris bagian 
1 Saduran, Esa Study Club, Jakarta, 1979, h. 1.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN HASIL OVERSPEL DALAM PEWARISAN HANDOKO



diterima seseorang dari orang lain untuk memetik/menarik
hasil dari barang atau benda si pemberi hak tersebut,
2) gebruik atau hak memakai suatu barang,
3) Bewoning atau hak menempati/mendiami sebuah rumah,
4) hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian 

kerja antara buruh dengan majikan yang ber- 
akhir dengan meninggalnya si buruh, t

5) juga hak-hak dalam lapangan /ruang lingkup hu
kum keluarga tidak dapat diwaris, misalnya:
(a) kekuasaan orang tua; (b) perwalian; (c) 
hak seorang sebagai suami, dan lain sebagai- 
nya. Akan tetapi hal tersebut tidak mutlak 
berlakunya, hal ini disebabkan ada juga hak- 
hak dalam lapangan hukum keluarga yang dapat 
diwaris. Seperti misalnya: (1) hak seorang 
bapak atau suami untuk menyangkal bahwa se
orang anak yang dilahirkan isterinya itu bu- 
kan anaknya; (2) hak seorang anak untuk me-
nuntut ia dinyatakan sebagai anak sah dari

18bapak dan/atau ibunya.

1®Lihat*Mudofir Hadi, Hukum Waris menurut Kitab Un- 
dang-Undang Hukum Perdata (BW). Stensilan. h. 13-17^ "

Wirjono Projodikoro, op. cit.. h. 8.
Efendi Peranginangin, Hukum Waris bagian T»Pener- 

bit, Esa Study Club, Jakarta, 19*79, h. 3.
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Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bah
wa barang warisan yang dapat diwaris oleh (ahli) waris ada
lah. hanya harta benda atau kekayaan., di mana pewaris benar- 
benar pemilik dari kekayaan tersebut. Penting diketangah- 
kan di sini bahwa tidak selamanya barang warisan berupa 
hal-hal yang bermanfaat bagi ahli waris, tetapi juga hu— 
iang-hutang dari si"pewaris menjadi tanggung jawab/kewaji- 
ban ahli waris, artinya bahwa kewajiban membayar hutang.-hu-

IQtang, itu pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris* J  

Dalam Hukum waris barang-barang atau piu'tang dari pewaris•
dikenal dengan istilah "aktiva", sedangkan hutang-hutang 
atau pinjaman-pinjaman disebut dengan istilah "passiva".

Adapun pewarisan itu sendiri menurut sistimatika 
dari pada BW dib.edakan dalam 2 macam, yaitu: (1) pewa
risan karena Undang-Undang, yang disebut sebagai pewarisan 
ah-intestato; dan (2) pewarisan testaraenter, yaitu pewari
san yang berdasarkan testament.

Di dalam BW pewarisan karena Undang-undang (ab- 
intestato) dibicarakan terlebih dahulu, dan kemudian yang 
menurut tegtanjen.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam pewarisan tes- 
tamenter yang ditonjolkan adalah kehendak si pewaris, se- 
jauh hal itu diperkenankan oleh undang-undang. Timbulnya

Wirjono Projodikoro, op. cit.. h. 17.
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testamen tersebut didasari oleh alasan-alasan tertentu, 
yang tentunya alasan itu sepenuhnya tergantiing dari si pe
waris. Dengan demikian testamen berisi ketentuan dari pe
waris tentang pembagian harta warisan, yang menyimpang 
dari undang-undang.
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KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN HASIL OVERSPEL

Di sini perlu saya kemukakan terlebih_dahulu, bahwa 
menurut sistem Burgerlijk Wetboek terdapat kemungkinan se
orang anak tidak hanya tidak raempunyai bapak, tetapi juga 
tidak mempunyai ibu, artinya bahwa antara si anak dengan. 
seorang wapita yang melahirkan anak tersebut tidak ada hu
bungan hukum sama sekali baik tentang pemberian keperluan 
hidup maupun warisan dan lain sebagainya. Hubungan hukum
ini antara anak dan ibu baru timbul/ada apabila si ibu

20mengakui anak itu sebagai anaknya. Dengan demikian menu
rut sistem B.W. pengakuan seorang anak luar kawin oleh ibu
nya adalah merupakan suatu hal yang diharuskan, oleh kare
na tanpa dilakukannya pengakuan secara tegas oleh ibunya, 
maka undang-undang menganggap antara si ibu dengan anak 
tersebut tidak terdapat suatu hubungan apapun* Atau dengan 
lain perkataan dianggap orang lain, sungguhpun secara nya- 
ta anak luar kawin itu dilahirkan oleh si ibu yang bersang- 
kutan. Memang apabila hal tersebut dipikir dan dirasakan 
akan terasa janggal dan tidak wajar, namun kenyataan de- 
mikianlah undang-undang mengaturnya*

Jadi, berlainan halnya dengan kedudukan anah sah, 
yaitu setiap anak yang dilahirkan/dijadikan dalam atau

20,... .Wirjono Projodikoro, op, cit,. -h.- 5 1.
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sebagai akibat perkawinan yang sah, diraana secara otoma- 
tis mereka mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua 
orang tuanya, yakni dengan bapak dan ibunya, maka hubungan 
keperdataan antara anak luar kawin dengan kedua orang-tua- 
nya baru lah timbul bilajnana terhadap anak luar kawin ter
sebut telah dilakukan pengakuan oleh orang-tuanya (bapak 
dan/atau ibunya). Hal ini jelas dapat kita ketahui dari 
ketentuan yang terdapat dalam pasal 280 B.W*, yang memuat 
ketentuan: "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap se
orang a nak luar kav/in, timbulah hubungan per data antara

21si anak dengan bapak atau ibunya. Dengan lain perkataan 
hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya/dilakukannya pe
ngakuan oleh bapak dan/atau ibunya terhadap seorang anak 
luar kawin, maka ia tidak mempunyai hubungan keperdataan 
dengan bapak dan/atau ibunya. Selanjutnya hal tersebut ju- 
ga berarti bahwa tanpa adanya pengakuan dari keluarga se- 
darah baik dari pihak bapak: atau dari pihak ibu, maka anak 
luar kawin itu tidak mempunyai hubungan perdata pula, se- 
perti misalnya dengan kakek atau neneknya.

Persoalannya sekarang, bagaimanakah Burgerlijk V/et-1 
boek mengatur tentang cara pengakuan anak luar kawin ini? 
Ketentuan mengenai hal ini dapat kita ketemukan di dalam 
pasal 281 B.W., di mana disebutkan.:adan.ya k macam cara

Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit.« h. 81
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pengakuan, yaitu: pengakuan yang dilakukan (1) dalam akta
kelahiran si anak; (2) pada waktu perkawinan antara bapak
dan ibu si anak berlangsung; (3) dengan tiap-tiap akta
otentik; dan (tf) dengan akta yang dibuat oleh pegawai ca-
tatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran raenu-

22rut hari penanggalannya*
Selanjutnya, apakah terhadap setiap anak luar kawin 

dapat dilakukan pengakuan oleh bapak dan/atau ibunya? Atau 
dengan lain perkataan apakah terhadap anak luar kawin ha
sil overspel dapat dilakukan pengakuan?.

Jawaban atas persoalan tersebut di atas dapat di- 
temukan dalam ketentuan pasal 283 B.’vV., yang memuat keten
tuan bahwa u sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah
garis bawah dari saya ataupun sumbang, sekali kali tidak

2^boleh diakui, . • . ^
Sebagaimana telah diketengahkan/diur.aikan dalam 

bab II di atas ba hwa overspel adalah tercakup ke dalam 
pengertian zinah, atau dengan kata lain di dalam penger
tian zinah termasuk pula apa yang dimaksudkan dengan over
spel jadi ini berarti bahwa terhadap anak luar kawin ha
sil overspel tidaklah dapat si pria (bapak) dan/atau si- 
wanita (ibu) melakukan pengakuan*

22Ibid.
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Timbul pertanyaan, bagaimana keadaanya dengan. telah 
diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974? Pasal 43 
UUP memuat .ketentuan sebagai berikut: bahwa "anak yang di
lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perda- 
ta dengan ibunya dan keluarga ibunya.^ Jelaslah, ketentuan 
pasal 43 iai hanya "menyebutkan anak yang dilahirkan di lu
ar perkawinan", dengan tanpa membedakan apakah anak luar 
kawin-tersebut. merupakan hasil overspel atau tidak, jadi 
hal ini berarti setiap anak luar kawin terkena (dapat di- 
kenakan) ketentuan pasal 43 UUP tersebut. Apakah ia dila
hirkan karena akibat overspel atau tidak, bukanlah menjadi 
persoalan (tidaklah penting)* Dengan demikian dapatlah di- 
tarik kesir^pulan bahwa menurut UUP setiap anak yang dila
hirkan di luar perkawinan secara otomatis mempunyai hubu
ngan hukum dengan ibunya.

Maka dengan telah berlakunya UUP, ketentuan yang 
terdapat dalam UUP ini lah yang berlaku (harus diterapkan) 
dalam hubungan antara anak luar kawin dengan_ibuny.a dan 
juga keluarga dari pihak ibunya. Hal ini disebabkan pasal

s

66 UUP menyatakan » ... maka dengan berlakunya Undang- 
Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab’ 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 'Vetboek) ... se- 
telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak ber-

^lihat pasal 43 UUP.
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laku garis bawah dari saya  ̂^adi, aturan yang ter
dapat dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak berlaku, oleh 
karena mengenai materi yang sama, yaitu tentang hubungan 
perdata antara anak luar kawin dengan ibunya telah diatur 
dalam UUP.

2^Lihat pasal 66 UUP
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AKIBAT HUKUM ATAS PENGAKUAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN HASIL
OVERSPEL DALAM PEV/ARISAN

.Menurut BW, bahwa seorang anak luar kav/in dapat 
juga mewaris (menjadi ahli waris) dari kedua orang-tuanya

*
yang mengakui* Hal ini jelas dapat kita ketahui dari pasal 
832 BW yang menyatakan: " menurut undang-undang yang ber- 
hak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik 
sah maupun luar kawin garis bawah dari saya 
Kendatipun di dalam ketentuan pasal tersebut hanya disebut
kan "anak-luar kawin'1, akan tetapi anak luar kawin yang di- 
akui sajalah sebenarnya yang dimaksudkan. Ini disebabkan, 
sebagaiiaana telah diketengahkan di dalam uraian bab II di- 
atas bahwa hanya anak luar kav/in yang diakui lah yang mem- 
punyai hubungan keperdataan dengan kedua orang-tuanya# anak 
luar kav/in yang tidak diakui tidak mempunyai hubungan ke
perdataan dengan kedua orang-tua biologisnya (v/alaupun se
cara biologis atau secara nyata ia dilahirkan dari orang- 
tua tersebut), ' Namun secara berlainan UUP menyatakan bah
wa anak luar kawin otoraatis mempunyai hubungan perdata de
ngan ibunya dan keluarga ibunya, jadi dapat mewaris (men
jadi waris) dari ibu dan. keluarga ibu, tanpa diperlukan

p c
Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit«, h. 207.

2?Ibid.. h. 84.
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1 s 15 R A B28 ~— ~ suatu pengakuan di- sini.
Timbul pertanyaan, berapa bagian warisan yang diper- 

oleh anak.luar kawin? Besarnya bagian warisan dari anal lu
ar kawin sangat tergantung dari bersama-sama dengan siapa 
anak luar kawin itu mewaris, atau dengan lain kata dengan 
golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris 
sebab sangant menentukan seberapa besar bagian warisan yang 
akan ia terima. Oleh karena itu di sini akan dikemukakan $ 
mengenai golongan ahli waris terlebih dahulu.-

Ahli waris itu dapat digolong-golongkan menjadi 4 
golongan, yaitu:
1. Golongan pertama; yang termasuk ahli waris 

golongan pertama ialah: (a) anak-anak sah dari 
dari si pewaris beserta keturunannya/garis 
lurus kebawah; (b) janda/isteri yang hidup 
terlaraa atau duda/balu/suami yang hidup ter- 
lama ; dan (c) anak luar kawin yang diakui,

2. Perlu diketengahkan di sini mengenai hak 
mewaris dari janda/balu, bahwa ketentuan 
tersebut di atas dimasukkan dalam BW pada 
tahun 1935 (Stbld. 1935 no. 486). Sebelum 
adanya ketentuan itu, maka janda/duda baru 
mewaris setelah ahli waris dari si pewaris

OQlihat pasal 43 UUP. Uraian pada hal.21
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bilamana ahli waris sampai dengan derajat 
ke 12 sudah tidak ada lagi.^
.Kiranya ketentuan. ini dimaksudkan untuk 
memperbaiki nasib dari seorang janda atau 
duda, agar dapat meopertahankan tingkat 
kehidupannya seperti sedia kala walaupun 
ditinggal mati si pewaris,

2, golongan kedua; yang termasuk ahli waris 
golongan kedua ini ialah: (a) orang-tua 
dari si pewaris/ayah dan ibunya; dan (b)  

saudara-saudara dari si pewaris dan ke- 
turunannya ke bawah,

3. golongan ketiga; yang termasuk golongan 
ketiga yaitu: (a) kakek dan nenek dan 
seterusnya ke atas dari pihak/garis ayah 
si pewaris; (b) kakek dan nenek dan sete
rusnya ke atas dari pihak/garis ibu si- 
pewaris,

4• golongan keempat, yaitu sanak keluarga 
lain dalam garis ke samping sampai de
rajat keenam.

Setelah diketahui tentang penggolongan ahli waris
seperti diuraikan di atas, maka menurut pasal 836 BW

Lihat catatan kuliah H. Perdata II dari Martha- 
lena Pohan, tanggal 11 Agustus 1978.

Bandingkan Mudofir, op. cit.. h. 32.
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"kalau yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau 
seorang suami atau isteri garis bawah dari saya , dalam 
•kaitannya dengan hak mewaris dari anak luar kawin hasil 
overspel, maka hal tersebut tidak ada relevansinya, oleh 
karena jika yang meninggal si suami praktis anak luar ka
v/in hasil overspel tersebut tidak mewaris , maka anak- 
ariak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang sedia- 
nya mereka harus mendapatnya andaikata mereka anak-anak 
yang sah11* ^  Atau dengan lain perkataan bilamana ia mewa
ris dengan ahli v/aris golongan I bagiannya adalah 1/3 
dari' bagiannya seandai’nya i:a- anak sah..

Sebagai contoh-sederhana dapatlah dikemukakan hal 
sebagai berikut: A meninggal, meninggalkan suaminya B dan

anak kandung yakni C dan D ser- 
ta anak luar kawin E. Apabila 
terjadi pembagian warisan, ma
ka mula-mula kita beranggapan 
bahwa E adalah anak sah, De
ngan demikian masing-masing 
bagian B,C,D, dan E adalah. ±/t+ 

bagian (ingat: bahwa menurut 
pasal 8^2 B.W. si suami atau isteri yang hidup terlama di- 
persamakan dengan seorang anak sah). Namun berhubung E ada
lah anak luar kawin, maka sebenarnya ia hanya menerima % / 3  

X i/if =1/12. Sehingga E berhak mendapat 1/2 bagian v/ari- 
san saja.
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Sedangkan jika si meninggal meninggalkan keluarga 
sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun saudara laki dan 
perempua'n atau keturunan mereka, maka mereka-mev/aris sete- 
ngah dari v/arisan. Atau dengan kata lain apabila anak luar 
mev/aris dengan ahli’waris golongan II dan III, bagiannya 
adalah 1/2 dari seluruh harta warisan*

Sebagai contoh misalnya: (a) dengan golongan II. K 
meninggal, meninggalkan bapak dan ibunya (L dan.>l), satu 
saudara kandung (N) dan seorang anak luar kav/in (P)* Maka

pembagian v/arisannya adalah
1 M  sebagai berikut: P menerima i
{ 1/2 dari. seluruh.harta warisan
V| sisanya aibagi antara L, M dan
4„ N N ’menurut ketentuan di.. dalam

pasal 8 5 k  3.VV., sehingga raa- 
£ sing-maging L, M‘dan N memper-

oleh 1/3 X 1/2 = 1/6.
(b) dengan golongan III. A meninggal, meninggalkan kakek 
dan nenek dari pihak bapak (B dan C), juga nenek dari pi
hak ihu (D) iserta seorang anak luar kawin, yaitu E maka 
pembagian. ̂ arisannya adalah sebagai berikut: E memeperdleh 
1/2 dari seluruh v/arisan. Sisanya, yakni yang 1/2 bagian

£ “— ]--p "dari seluruh - warisan* Sisanya,
] yakni yang 1/2 bagian dibagi
i

 ̂ Gxujq di antara B,C dan D dengan me-
i ^
I * ngingat ketentuan yang terda-
!E
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pat dalam pasal 853 3.W. (kloving). Bagian yang didapat 
o-leb 3 adalah 1/2 X 1/2 X 1/2 = 1/S. Demikian juga halnya 
dengan bagian C, yaitu 1/8. Sedangkan D mendapat 1/2 X 1/2= 
1/4 bagian*30

Dan pada akhirnya bilamana hanya terdapat sanak sau- 
dara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin 
mewaris tiga perempat dari warisan* Dengan perkataan lain 
jika anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, 
bagiannya 3/4 dari seleruh warisan. Misalnya, A meninggal 
dengan meninggalkan keponakan dalam deraj at ke enam dua^ 
orang (B dan C) dan seorang anak luar kav/in 2*. Maka bagian

E adalah 3/4 dari warisan se- 
luruhnya. Sedangkan sisanya 
dibagi antara B dan C, sehing- 
ga masing-fflasing menerima 1/2
x I A  = 1/8.31

iL

r U

^tihat Effendi Peranginangin, op-* cit*« h. 56 •

3IIbid*. h. 57.
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B A B  .IV 

P E N U T U P

Dalam hal pembagian harta warisan terdapat suatu ke- 
mungkinan bahwa di antara ahli waris ada anak-anak luar 
kawin... ini dikenal- dengan ist-ilah hak mewaris aktip dari 
anak luar kawin*

Namun mengingat bahwa yang dapat menjadi ahli waris 
ialah anak-anak luar kawin yang telah diakui saja, maka 
seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh si pria 
(bapak) dan/atau si wanita (ibu) juga tidak dapat menjadi 
ahli waris. Hal ini disebabkan menurut BW adanya hubu
ngan perdata, yang raengakibatkan seorang anak luar kav/in 
dapat mev/aris dari bapak dan/atau ibunya diperlukan ada
nya suatu pengakuan.

Akan tetapi tidaklah terhadap semua anak luar ka
win dapat dilakukan pengakuan, antara lain terhadap anak 
anak luar kawin yang dilahirkan akibat overspel. Jadi, de
ngan demikian menurut BW anak luar kawin hasil overspel 
tidak dapat mengadi waris, karena tidak mungkin. terdapat 
hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya*1

Dalam hal ini perlu disadari bahwa menterjemahkan 
istilah bahasa Belanda "overspel" dengan istilah zinah . 
adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh karena 
pengertian zinah meliputi tidak saja overspel, tetapi ju,- ■. 
ga apa yang disebut dengan fornication dan prostitusi.

M I L I K
P E R P : STAKAAN 

“U N IV E R SIT A S A IR LA N G G A " 
S U R A B A Y A
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Kiranya dalam rangka perabinaan hukum nasional Indo
nesia, maka kedudukan hukum anak luar kav/in hasil overspel 
hendaknya diarahkan sesuai dengan apa yang diatur dalam 
UUP mengenai kedudukan anak, di raana dinyatakan bahwa anak 
luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. Jadi, dalam hal ini termasuk pula anak lu- 
ar kawin hasil overspel. Hal ini adalah wajar, mengingat 
anak termasuk memang secara biologis/nyata dilahirkan oleh 
ibunya itu.
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