
XqBiapulan dan aaran.
DuapuXuh aembllan tahun kita merdeka Budah,ta~ 

pi Undang-Undang adopsi yang berlaku bagi seluxuh 
Warga flegara Indonesia beluua kita punyai. Yang ada 
hanya Undang-ttndang peninggalan aaman ptnjajah d̂ iu- 
lu, yang berlaku kbueua bag! golongan Tionghoa (3. 
1917-129 kemudian S. 1924-557).

Sfengfcnai peogertian adopol aendiri, Undang~Un- 
dang lnl tidak menyatakaa secara definitief. Hanya 
darl penuliaan sarjana-earjana aajalafc dapat dlpcrv 
olth peruausan, apakah art! adopsi*
Undang-Undang ini aampai eekarang aaath berlaku,k&- 
rena beluja ada Undang-TJndang yang baru, yang meng - 
gantikannya* Sedang bagi golongan xakyat lainnyaba- 
Ixm ada pengaturannya. Untuk itu diperlakukan hukua 
adat satempat. Sacgan sendirinya untuk da*rah yang 
satu berbeda dengan daerah yang lainnya, balk mange~ 
nal syarat, proaedur maupun akibat hukuonya. 
larena hukum adat adalah hukum yang tak tartulia*ffia- 
ka ktpastian hukumnya kurang terjamin, Keadaan yang 
demikian mengharuskan hakim harus selalu bersikap 
hatl-hati dalam hal mentntukan apakah in-eoncreto 
aungguh-aungguh ada pengangkatan anak atau hanya a- 
da pemeliharaan belaka* Hal ini disebabkan k*,rena 
eeringaya torjadi peraelisihan dlmuka hakim, apakah 
seorang anak adalah anak angkat atau bukan. Juga a- 
pablla putuoan hakim tentang adanya anak angkat itu

BAB V, 3$,
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diperlukan oleh seorang pegawai negerl yang login 
EUjndapat tunjangan dari p»rs*rlntaii untuk anak itu.

1
Apabila kita recapl benar-benar senua eyarat 

yang tercantum dalara S. 1917-129 komudlan S.1924- 
557 itu (oyarat-ayarat bag! pengangkatan anak),m~ 
ka akan terayatalah* bah** kautt prianya inejapunyai 
kedudukan yang lebih tinggi dari kaun wanitanya. 
Ini dapat kita aakluai, karana pengaruh keperca- 
yuan yang maaih hidup dikalangan golongan ?iong - 
boa tarsebut*

Karena masyarakat t.erua b©rkembang,kebudaya- 
annyapun mongalami perkcmbangan pula* Begltulah 
apa yang dlsyar&tkan oleh Undang-Undang tereebut 
untuk saat oekar&ng audah tldak sesuai lag! .Hal 1- 
ni terbukti dengan keputuaan-keputuean yang telah 
diambll oleh btberapa Fengadilan Hegerifyang ter- 
nyata taemberikan keputusan, yang bertentangan de
ngan Undang-Undang * Iai membuktikan, bahwa hukum 
yang berlaku sudah tldak saauai lag! dengan kenya- 
taan yang hidup dalam oasyarakat.
S a r a p :

Mengingat, bahwa kini Pamerintah Indonesia 
oedang molaksanakan Proyek P©rIkemanus laan, dioana 
kepada aetiap orang yang nampu dan mau,dlan jurkan 
untuk mambantu proyek tersebut, maka syarat-syarat 
pengangkatan anak aepertl yang tercantum dalaa 3.
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1917-129 (keaudian S.1924-557) kurang dapat menban- 
tu borhaailnya proyek pemerintah teraebut, menglngat 
ruang lingkup berlakunya tJndang-Uadang tadi aangat 
aeapit sekall, tidak aeperti apa yang dikehendaki a* 
lehPtfaerintah, yang faanya aenekankan pada “setiap 
orang %  tldak perduli laki-laki atau wanlta, apala- 
gl aeperti ketentuaa "hanya orang-orang Tionghoa* * 
Xtii jelae aeaunjukkan ad&nya DISICRHJIHASI.

Solain faktor tersebut dlataa, maka harua dll* 
ngat Juga, bahwa: dalaa. rangka Pea&anguaaii Naslonal 
dinegara kita* dlsaoping usaha pembangunan ekononi, 
ntaka aoal penggantian dan peabaharuan hukum dlparlu* 
kan pula dalam rangka pelaksanaan peabangunan, yang 
monuju kearah modernises! naslonal.

Keaya.taan dalam praktek aenunjukkan pula,bahwa 
adopai itu juga banyak dilakukan oleh orang aaing* 
Xang uonjadi problia ialoh; bagaimana effek juridia
ai*ak-anak angkat tersebut dan aejauh nana peihatian

iPeaexiatah terhadap adopai semacam itu, agar orang 
aoiiig tidak seemaknya aengambil anak di Indonesia*

Meagingat semuanya itu, hendaknya segera diben- 
tuk Undang-Un&ang adopsl yang berlaku bagl aeluruh 
Warga Hegara Indonesia. Karena dengan unifikasi hu- 
kum demikian, maka kepaetian hukum akan lebih tarja- 
©in dan pro&@& peaibinaan kesatuan bang&a lebih di — 
paroepat* Calais Uadang-Undang lai nan tl imdaknya ke-
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pentingaa oi-anakluh yang diutamakacu 
Juga sebailâ pa Peaiarliifcah ikut menjadi oaggauta A- 
dopsi Iiit«rcaaionalf yang akaa ciengatur adopsi o- 
rang-or&ng asing terhadap anak Indonesia dan seba- 
liknya.
Ealan Undacg-Ucdang adopsi yaog &kau dibentuk nan- 
ti, h«ndaV*nja perbedaaa antara anak laiti-laM dan 
anaii perenpuan yang akan diangfe&t, ditladakan* Apa~ 
logi p&nekanan pada Eeauatu suku basgaa tertentu.

4M»
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UAFTAR HO. 6SA968 S.P.
HEMX mBIfcAS BEBPA3AJ1XAB KBfUHAMI?

YAHG SAHA KSA, 
Pengadilan Hageri di Surabaya yang nengadiXi per- 
kara-perkara Perdata t telah aacgaabil penetapac 
ataa aurat ptmohonan jaog binjinja aebagat barl- 
kuti

Surabaja» 5 Pebruari 1968. 
lopada

Jth.Bapak Kepala Pengadli
en Hegari 
dl

S u  r a b a .1 a.**
Eangan fcorrcat.

Jang bortanda tangac dibawah ini kami LIEU 
PI8G BXA£» po&erjaan dagang, bertempat ticggal di 
Surabaja* Djagalan gang 5 Ho. 23* beraaaa ini ae- 
ng&jufcan permohonan jang mksudnja eebagai beri * 
kut* '

bahwa kami talah aeagazigkat ee-orang anak 
perempuan aabagai anak kaai sondiri (adopsi)b*rca- 
Eia CIOK &HXHG, berdaoarkan akte pengaabilan anak 
Jang dtbuat oXe£i OS SIAHG DJU!, Barjana Hukum,flo- 
taria di Surabaya tanggal 23 Bjanuari 1968 Ho.59?

bahwa akte poagangkatan anak tereebut, ha- 
rus didaftarkan dikantor f jatatan Sipil untuk go*

Cm m .  KEKDILAh.
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1 origan Tionghoa di Surabaja, untuk rana harua ate 
idsln dari Pengadilan Hegeri lebih dahulu;

bahwa bersama ini kami ajukan aebagai la*-
piram
1. akte kelahirun No.1197A957 ataa naaa GIQX 

KHEIG dan
2. akte pengangkatan anak Ho. 59A968-

Berhubung dangan ituf maka beraama ini ka- 
mi mohon dangan hoxmat, audi apalah kiranya Bapak 
Kepala Pengadilan Negeri di Surabaja mgcerintah - 
kan kepada Kantor Tjatatan Sipil untuk golongan 
tionghoa di Surabaja, agar oupaya atas pecgangka- 
tan anak yang dibuat oleh 02 SIAHG EJTB, Sarjana 
Hukua, Hotaris di Surabaja pada tanggal 23 Djanu- 
ri 1968 Ho *59 itu dapat ditjatat pada da*tar kela- 
hiran dari tahun yang masih berjalan, pula pada 
aiai akte kelahiran anak tereebut, aehingga untuk 
selanjutnya anak tersebut menjadi? L2EX, GIOK 
KB225G-.

Semudian ataa terkabulnya permohonan kaai 
itu* kami mengutjapkan banyak terima kaaib*

Horaat kami, ptaohon, 
ttd. LIEM, Ping Hian.

lampirans
1. Akte kelahiran Ho.X197A957 a.n. Oiok Khing.
2* Akte pengambilan anak flo.59A96®

Peogadilan Hegeri di Surabaya;
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Mexabatja eurat permohonan tertanggal Surabaja, 5 
Pebruarl 1968 darl LIEU PH1G HIAf?t perkardjaan <Ja- 
gang* bertenpat tinggal di Surabajat jang oaksud - 
oja aohon supaja akte pex&aabilan anak peraapuan 
(adopal) benaama GIQX KHIKGr jang dlbuat oleh OB 
SIABG PJXS, Sarjacm Hukun, Hotarls di Surabaja pa
da tanggal 23 Djanuari 1968 Ho. 59, dapat ditjatat 
pada siei akta kalahir&n anak taraebut;

Melihat eurat-aurat jaag dlajukan didalag 
permohonan itu;

Xeniabang, bahwa berdasarkan surat Separta^ 
m n Xghakiisaii tertanggal Djakarta, 28 tfei 1964 Ho. 
J.A. 3/5/21 f aaka Pengadilan barpandapatt bahwa ti
dak ada alasan untuk manolak permohonan teratbutdi 
ataa, oleh karenanja parmobonan pesiohon dapat di - 
kabulkan;

iiengingat pada pasal 95 RegXaaan Pendafta ** 
ran Tjatatan Sipil untuk golongan fiooghoa,

ttSHSTAPRAN
Ifongabulkan pexmohonau pemohon.
Marne rintahkan oupaja akte pengaogkatan eeo- 

rang anak parempuan (adoptie) bcrnaea GXGK KHXH6, 
jang dibuat oleh OB SIAiJG J3JIE, Sardjana Hukuai,Ko
ta ria di Surabaja pada tanggal duapuluh tiga Dja - 
cuari Seribu aeabilanxatua emmpuluh dalapan nomor 
lioapuluh sembilaB, ditjatat pada siai akta kela - 
hiran anak tersebut, jang dlbuat pada tahun' seribu
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seabiianratu# licapuluh tujuh nosier aeribu aeratua 
seabilanpuiuh tudjuh, daftar pokok*

tfenentukan, bahwa ponetapan ini tseoudah aen~ 
dapat kekuatan yang paeti, oleh Pegawai $ jatatanSi- 
pil di Surabaja deepen ditundjukkannya turunan pone- 
tapan ini, cegera harua diaaaukkan didalam daftar 
kelahiran untuk golongan Tioaghoa dari tahun jang 
oasifc bcrdjalan dan bahwa ponetapan ini harua di - 
tjatat pada aioi eurat kelahiran Jang dibetulun i-

Dcnikianlah maka penetapan ini diambil did a-
lam sidang permuaj&x&ratan pada iiari Kaois, tanggal

i
15 febxuari 1963 oleh kaai, Iln* Surjana Saleh,Hakim 
dengan dihadlri oleh Nj, K.Soemarto, Panitera Peng- 
ganti dan pciaobon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Ittjatat di&ini, bahwa tempo untuk naik apel ataa pa- 
netapan ini sudah lalu tidak diperguuakan, aehingga 
kareuanja penetapan ini pada tanggal 29 Pebruari 
1963 telah mendapat kekuatan jang paati.

tu

ttd.
Tak terbatja

ttd*
Tak terbatja

Panitera pengganti 
ttd*

Tak terbatja*
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ftmuian dlberikac Jcepada dan atas paraintaan pamo- 
hoa pada tanggal 22 Pebruari 1963.

Panitaxm pexigfaati Pa- 
negdilan legerl Surabaja 

ttd.
Tak terbatja.

Qqgkoa2:
Uotarai ....... Bp, 25,—
Bedokoi ....... ir 3,-

Bp.
asxamaBsis
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