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PBNQAflTAR. i

Honya dengan ketekunan* dan atas Rakhoat-Nya, sa~ 
ye telah aacpai pada tingkat terakhir dalam aeDyelesaikaa 
pelajaraa di Jfckultas Hukum lnl* Dsii sebagai kita kstahui 
bereaaa, adalah aerupaken syarat untuk dapatnya seiapero- 
leh gelar kesarjanaan dibidong hukua di Mcultaa Hukua U-> 
niysroitae Airlangga ini, bagi oetiap oahasifl*a diwajib- 
kan oeobuat skripsi* Bukm suatu hoi yang nudah oemang, 
karena apa yeng saya niliki sekorang ini yang berupa llou 
pongptahuan jauh rupanya dari Qemadai untuk dapat ooubuat 
-suatu karaagan/Bkripsi yang dapat aipertanggung jasabkan 
seeara ilniah*

«
Akbimya dengan g&gala bantuon dan biabingan dart 

dosen dan para asisten, serta tak lupa pula bantu an darl 
rekan-relcan niatiasiswa dan teoan-teoan lain ycng berkecio- 
pung d&aa bidong hukua dalam praktek sebari»harif skrip*» 
si ini tolah dapat eaya seissaikan* Kepada oereka^oereka 
ini, bersama ini perkenankanlah soya oangucapkan rasa; te- 
rioa kaaih yang sedalan-dalaanya atas segala bantuan/bia- 
bingannya, Semoga Tuhan Yang Haha Baa (gmbalGs budi boik 
aereka dan berhaoillah kita dalam rancapai oita-cita oa- 
dinĝ oaaing#

Penyuoun t

-ISPMatt
Stb. 4815.'
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BAB 1, 1*

EendohulueB*

A. PenesrtlQB adopai*

Sepertt k ita  ketahul, Indonesia saopal goat In i 

belua conpunyai Undang-Undang adopai (pengongkatan anak), 

tetap i baru peraturan-peraturon hukun adat setempat. Oloh 

karena itu la h , pengertian adopsl oecara d eH n itif belun 

dapat k ita  kstahui.

Hanya dari penuliaan aarjana-aarjana sa ja lab  dapat diper- 

oleh peruausau apakah a r t !  adopai*

Kenurut Wirjono Itodjodlkoro, anak angkat adalah 

aeorong buken turunan dua orang s u a o i-is te r i, yang d iea- 

b i l ,  dipelihara dan diperlakukan sebagal anak turunannya 

sendirl 1) ,

Apakah tujuai pernikahan itu  sabenarnya? Tujuannya 

ia lah  untuk dapat hidup beraana, yang aah oanurut hukua, 

antara p rio  dan wanita* AlcLbat dari pernikahan in i ,  oaka 

k ita  tidak dapat taonghindorkan d ir i dari keinungkinan lo> 

hiruya ka turunan k ita , yakni anak,

Walaupun adanya anak in i bukanlah taorupakan tujuan yang 

utana, nanun dalaa suatu keluarga dapatlah dianggap ku» 

rang oeapurca, apabila auaoi-istori itu tidak dikaruoiai
*

anak. BahkaOf kadaag~kadang anak ini oerupakaa f oktor 
yang mat peatiog alem keluarga, seMngga tidak jaraog di* 
jodikan alasan untufc ceroi atau berpoligaoi bag! siouaoi*

1)* Wirjono Prodjodikoro * Hukua Porkasinan di Indonesia*
peoerbitao "Suour Bandung" 1967# bagian XXI, hoiooaa 80#
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“K*jaat aebab wanita m a m  tak login punya anak, apabila 
Bandul dijadik&n alasan untuk bar~poliganiiH, demlkianlah 
ucapan ouorang aarjana wanita, aqggota D.P*B, i&nye Xoe - 
dijoao 2)*

Oleh karena Itulah dapat kita rasakan, betapa ba- 
hagianya pasangan suaai^iatari yang telah dikaruniai anak, 
dan sabaliknya bagi paaangan yacg tanpa anak. Pasaogan i- 
nl akan salalu aaraaa adanya Bftauatu kokurapgan dalaa di
rt atau keluarganya, walaupun socara nateriil kcadaan ae* 
reka dapat dikatakan cukup, bahkan aungkin berlabihan. A- 
palagi kalau pernikahan aartka sudah berlangBung bf&rtahun- 
tahun.

Jalan kaluar yang dapat diteapuh oleh paaangan yang 
demikian ini ialah mengna&kat anak orang lain dan dijadi- 
kannya sebagai anak turunannya aendirl* Haaoog ada suatu 
kepercayaan dikalaqgan orang-oraiig kuno dahulu, bahwa da* 
ngan jalan deaikian lama ktlaoaan kita akan aenpunyal k«- 
turunan* Walaupun ini bukan satu-satunya jalan, naaun k«- 
nyataannya banyak juga di-ikuti olah keluaXKa-kaluaxga sa
ffian aodarn aekaraug*

Idpelbagai kebudayaan kuno, ttxoa&uk pula dari na- 
g&ra-negara Aala, maka adopai ini string dlanggap sebagal 
suatu caia untuk celanjutkan ktturunan, terutaoa diaana 
dikenal siatim paogabdian kapada leluhur ssp«rti alaalnya;

2). Harlan Kompaa - Kania, 14 Juni 1973, halaman V koloa

2.
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di Junani, Eooawi K.uno» Jepang don lain-lain negara Asia.
Dalaa bataa-bataa wilayah kita oeadiri, dalam hukua 

adat tardapat berbogai aacaa adopai. Iatllah yang dipar - 
gunakacnya bexbada- beda antara aatu daarah dan daarah la- 
innja.

Dari ponulisan Soepoao dikanal iatllah - iatllah ««- 
bagai berikut 3):
1. ifiupu anak (di Santan Utara dan Cirebon).

*2. Mulucg atau cgukut anak (Sunda).
3* Muqgut anak (Jakarta)*

Anak jang diangkat diaabut anak-angkat, anak pupon, 
anak pulung atau anak kukut dan anak pucgut.
Bilaaana dikatakan &upu, aulung, ngukut atau mungut, yang 
dloaksud ialah ma&gangkat anak orang lain aebagal anak aan- 
diri. »
DiaalUiUh wilayah Jawa-Barat jug a tarjadi, bahwa soaaoracg 
seaalihara anak dirusafcoya, tidak dangan maksud untuk &•- 
ngaugkatnya sebagai anak aandiri, akan teiapi atmata-aata 
untuk aeabantu orang tua anak taraebut untuk neaaliharanya, 
olah karaua oracg tuanya tidak maapu atau karara olaoan - 
alaean lain.
4ika aeeaoracg aangurus anak dirumahnya ©enata - oata untuk 
dlpallhar&t aaka istilah mupu dan soteruanya tidak dipai>- 
gun&kao*
<eep«»w«iwweie*i»einii»**e»»*f
3)» Soapoao ditarjaaahkan Uy» H&ni Soawondo * Hukum Perda-

ta Adat di Java Barat, hala&an 27.
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Akan tttapi ©racg mangatakans "sgan aiara baa", yaltu oo- 
aata-aata untuk dipalihara. Apabila oakaudnya hanya untuk 
samalibara aaja^oaka hal ini tidak ttrmaauk ptogertian a* 
dopai*

kitab Undaog-Undang Hukum X'ardata tidak manga ml 
lambaga adopsi.Oleh karena itu mac^angkat aaaaora$g saba- 
gal anaknya aenurut hukum perdata Bropa yang barlaku di 
Indoneaia, tidak mungkiru
XI lndon«0ia»blla diaabut adopai adalah tlndakan yang di- 
makaud dalam 3.1917 £o.X29, kaaudian 3.1924 Ko. 557, yang

y»mamuat ptraturaof«ntang adopai, khuaua bagl golocgan Ti-
onghoa*

lambaga adopai di-anggap naaih barakar kuat dalaa 
tradisi Ilonghoa.Olab karaoa itu dianggap parlu untuk di- 
partahank&n, walaupun aetalah bag! golongan liocghoa Itu 
barlaku praktie aclurUh hukum keluarga Sropah,
Dalam tfndang - ttndacg taraabut diataapun pengertian adopai 
tidak ditagaakas*

Ssbelun bag! golongan fionghoa di-nyatakan barlaku 
hukum kaluarga Sropa dan aabaium diadakan peraturan adop
ai dari $*1917 ho.129, aaka adopai bagi golongan taratbut 
berlaku hukum adatnya«Tatapi hukum adat ini untuk aabagi- 
an ttlah diganti dangan katentuatt~ketentuan dari Baaoluai 
daa Kactcala Batavia dari 9 lai 1769 (ketentuan-kotantuan 
adopai acak-exak orang tionghoa,Islam dan orang-orang la
in, yang tidak baragama Kriston).

4*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT AKIBAT ADOPSI KHUSUS... ISMIJATI



5 ,

Oleh karena rosolusi Id! tldak aongatur aeluruh hukua a- 
(lopai, harua diaaggap, bain a hukua adat ton tang adopai 
aengenai aoal-aoal yang tidak diatur dalaa resolust ter* 
sebut, caslh berlaku*1
Jadi bagi soal-soai yang tidak ditentukco atau dilarcwg 
oleh resoluai tersebut, aaaih berlaku hukua adat 4),1

4)« Ko 23 sy Sing - Hukuo Pordata (Hukua Jterorengan dan
Keluorga), Jilid X Bsglan HI, ?e» 
nerbit C*V, loka Sjipta • Seaaraig,
halomaa 407*1
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S.varat-ayarat adopsit
Yang dinaksud dengan ayarat diaini ialah; syarat- 

syarat yang harua dipenuhi agar adopsi itu dapat dikabul- 
kan.
Bari uraian "Peagertian Adopai" dapat ditarik kesimpulan, 
batata di Indonesia ini dikenal dua oaeaa peraturais hukua 
untuk lembaga adopsi* Eiaaaping 3 *1917-129 f kemudian 
5,1924-557, yang berlaku khuaus bagi golongan Tionghoa, 
hukum adatpun raengenal leabaga pengangkatan anak* Karena 
sifat hukuo adat tidak tertulis, maka segala tindakan 
yang dilakukan oleh warga oasyorakatnya sudah dianggap 
sab bila kepala^rakyat/kepala*sd©tf beserta ciasyarakat 
aenyake&kon dan cengakui tindakan tersebut* Tidak ada s<v» 
tu lapangac pergaulan hidup yang tortutup bag! kepala- 
rakyat/adat untuk ikut cappur# Oleh karena itulah kesak** 
sian dari kepala rakyat/adat dicsiggap sudah cukup kuat* 
Jadi tindakan nengambil anak orang lain dan nasyarakat 
mengetahulf bahwa dalaa kenyataen seharî hari sianak be- 
aar-bonor diperlakukan sebagai anaknya aendirif diokui 
gah9 bahwa telah terjadi pengengkataa anak.

Dandkianlah tidak ada syarat tentang; batas uour 
bag! yang oengan̂ cat/diangkatj perbedaan uaur bag! yang 
oengangkat/diangkat dan tidak pula dipersoalkan laki~laki 
atau pereopuan*

Jelaslah# bahwa tidak ada sesuatu syarat tertentu 
yang ditetapkan bagi pengeogkata) anak aenurut hukum adat.
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7.

dan prosedurnyapun audah aekali* Prosedur yeog cuidah 
aorta tidak adanya ayarat tertentu* tidak berarti kita 
dapat berbuat bebaa* SeiamcBya kita harus aelalu oenda- 
aarkan diri pada kepatutan dan keadilon.

Berbeda dengan peraturan dalao hukim adat9 aaka 
aenurut S.1917-129 (kaoudien 3*1924-557)* dltetapkan 
beberaps syarat yang harua diponuhi agar adopai dapat 
dlkatakan aah*
Syorat-syarat yang dltetapkan oleh S#19X7a*X29 dan koou- 
dlan 3,1924-557, oisaXnyai
1* Pasal § (l)i Pengangkatoti hanya boleh dHakukan oleh 

aaorang Xaki-laki yang beriateri ataa yang te- 
Xah pernaii beriattn, yang tak Dscpuoyai ketu~ 
runon laki-laki, balk keturunan karena kelahi- 
ran paupun keturunan karena angkatan*

2* Poaal § (|)a Seorang pereispucn janda yang tidak te~ 
lah kawin lagi dan tidak ditinggaXl keturunan 
oleh oendlang auoainya seperti tensakaud dales 
ayat X, aaka boXehlah ia oengaagkat seorang a- 
nak laki-laldt keouali □endlong ouaaioya dangan 
curat naoiat teXah oenyatakaa kaXau ia (auaiai) 
tak oenghendakl pengangkatan anak oleh iatcri~ 
nya*

3#1 tfasal 6 j Xang boleh diangkat hanyalah orang~oreng 
Honghoa, laki-laki, yang tidak beriateri pun 
tidak boranak dan yang tidak teXoh diangkat o-
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leh orang lain.
Kanurut tradioi Tlonghoa dahulu, aeorar̂  laki- 
laki harua mempunyai anak laki-laki untuk me - 
lanjutkan keturunan dalaa garis laki-laki. A- 
nak laki-laki mempunjai kev.ajiban aeoalihara 
kuburan dan abu jecazah orarg tuanya dan kakak 
aoya&gnya. Haka guna aenunaikan tugaa itulah, 
pangangkatan anak ditekankan hanya pada anak 
laki-laki eaja. Syarat inlpun dltegaakan lag! 
dalaa paaal 15 (2) yang aenyatakan, bahwa pa - 
ngangkatan anak pereapuan deal hukua adalah ba- 
tal (van rachtawege nietig).

Paaal 7(1) ? Orang yang diangkat harua palling eedlklt 
nya delapanbalaa tahun lebih auda dari pada ai- 
auaal dan palirg sedikltoya llmabalaa tahun la- 
bill auda dari Bi-iatari/janda.
Didalao hukua adat ejarat yang deatikianpun ti
dak ada* Blaaaoya anak yang diangkat itu Beki- 

tar uslft empat atau lima bulan.
Anak-anak aekltar m ux tersebut belua dapat ae- 
ngenal aana orang tuanya yang aejati, aebingga 
kvlak aatalah dewaaa 9 dla batul-botul yakin, 
bahwa orang tua yang aengaauhpya aehari-hari i- 
tulah orang tuanya yang aejatl*£engan deaikian 
dapat dlpupuk rasa kaluaxg&an antara anak asgkat 
dan omn$ tua angkatnya, aeperti antara orang
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tua decgan anak kacduugcya osndirl.
Menurut penyelldikan Soepomo di Jawa- Barat ti
dak di-k«temukan perbedaao umur tertentu antai* 
orasg tua angkat das anak angkatnya* Tapi dalaa 
kenyataan anak angkat selalu deniklan uaurnya, 
aehlngga a© pa tut ay a di-lahirkan dari porkawlmn 
orang tua ax&katoya* Tidak dittfflukan, bahwa par- 
bandicgan umur antara oraog tua dan anak angkat- 
nya tidak oesuai 5)*

5. facal 3: Harus ada kata aepakat.
l.Kata aepakat dari orang at&u orang-orang yang 
aclakukannya* Ini berarti, bahwa »eorang su- 
ani tidak dapat mengacgkat anak apabila iat«- 
rinya tidak memberikan persetujuan dan meno~ 
lak untuk ikut aenanda -tangani akte adopsi. 

2a.Jika yaisg dlangkat itu seora&g anak yang aah, 
kata sepakat darl bapak dan ibunya.Atau dalam 
hal lebih dahulu telab aeninggalnya oeorang di 
antara oereka9kata sepakat darl bapak atau i- 
bu yau& hidup terlama, kecuali al-ibu telah 
msnceburkan diri dalam perkawinan baru* Dalam 
hal yang tcrakhir,scpertipun apabila kedua o- 
rang tuanya telah menloggal dunia, kata eepa- 
kat darl wallnya dan Balai Harta Penlnggalan*
.. w o

5)* Soepomo, op alt* halesan 33*

9.
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10

2b.Jika yang diangkat Itu seorang anak luar ka- 
win, kata aepakat dari kedua orang tuanya se- 
kiranya asak itu diakui kedua moreka.
Atau dalaa hal lebih dahulu telah aeninggel- 
pya seorang diantara mereka»kata aepakat da
ri yang hidup terlaaa.
Atau, Jika h&nya oalah seorang nereka aenga- 
kuinya, kata sepakat dari yang mengakul*
Jika seaa sekall tidak ada yai*g aengakulnya, 
atau kedua orang tua yang aar^akuinya telah 
neninggal dunia, kata sepakat dari walinnya 
dan Balal Harta Peninggalan*

3* Kata sepakat dari orang yang akan di-angkat, 
jika ia telah aencapai uaur 15 tahun.

4* Jika pengaugkatan akan di-lakukan oleh sea- 
rang pereapuan janda sepertl teroaksud da- 
laci paeal 5 ayat 3* kata sepakat dari sauda- 
ra laki-laki yang telah dewasa dan bapak 
siendleng auaninya* Ban aeklz&nya mereka ti
dak ada atau tldak diara di Indonesia, kata 
aepakat dari dua diantara keluarga ssdarah 
laki-laki yang texdekat lainnya dari pihak 
bapak eieuami yang telah oenlnggal dunia saa- 
pal dengan derajad keeapat, yang telah dewa- 
sa dan diaut di Indonesia* 
lari syarat ini tergyatalah, bahwa pengang-*
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katan oook oloh joada porcQputaa Doopunytd 
oak&ud pula untuk oelg&jatkaa icoturunon eua* 
ninya* Hal lnl dapat dilihat darl diparlu- 
kcnoya isln dari keluarga laondioag simeanya* 

$,Paael 9 (ayat l)i Apabila kata sepokat dari oorolco, 
teroaksud dalaa nooor 4 paaal 8, sekador bvtom 
feapak atau aaXl oi-yeng akan diangkat, tidak di- 
paroloh, aepsrttpun Jika keluarga sudaroh ter* 
naksud dalan kata»kata penutup ketantuen tsrsobut 
tidak ada# caka boloblah kata sopakat itu digcn- 
ti dengan isln dari lengadilan Roger!* yeag asaa 
dalaa dcorah hukunnya aljanda pereopuan yeng 
seogtepdekl pengangkatan bertoapot tinggal*

7. Vasal 10 (l)t Tiap-tiap pengeogkaten honya bolah d ilo - 

kukcn dengoa akto notaria.
Undakan cangadoptir anak adalah tindakan yang 

noopunyai akibat hukun yang Jauh sekoli, karena osoutus- 
ken hubungan perdata an ter a an ok yang diengkat dengan o- 
rang tua biologisnya*

Untuk cEnghindarkan fcoragu-rngueo tantong ado 
nya adopai dag deoi untuk oanjaoin Icepaotian hukua Berta 
aongingat akibat hukua yang oedoniklan jauhnya* oaka akta 

notaria uobagai akta o ton tick oarupakan Janinan yang au- 
Itup kuat apabila ada persoliaihcn dikeaudian hart, karena 
suatu akte otentiek aaoberiken pada para pihak beserto 
para ahli warionya don orang yang oendapat hak daripoda

11*
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moreka, au&tu bukti yang a^iapunia tootaag Spa yeag ^L»i
swat didalaoaya (?asal 1870 B.W).

Akte notarial salaupun cBmpunyai kekuatan peabuk- 
tian yang oeopurna, naaun bukti aebaiiknya terhadop ko- 
terangaD̂ keterangon yang diterBHglcan pihak-pihak pada 
aaaaoya dibolehkan. Oleh karena itulah, waloupuo syarat 
akte notaris ini sudah nerelca pentihi, uanun kadaag-ka- 
daog careka maaili cionginginkaa suatu keputuaao yang le» 
bib kuat lngi, yaJmi nelalui pene tapan rougadilan.
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Siaca ycng telah panaadoiislj.
W.dak ada lenbaga adopai ataupengtogkatan anok 

dinegara aanapun ymg sana dalaa aegala-golanya danga* 
adopai dinegara lain* Bukan saya oenganol oyarat-eyarat- 
nya* tstnpl pun akibat-akibatnye.
Miaaloya ayarat oenganai maur, Kita oakaikim adanya se- 
kelonpok negaro-oagara yang oonsyaratkan, bahsa pihak 
aooptant (orang yaog neiakukan adopai.) harua cacipunyai 
usia tertaatu.
(Megara-nogara sapertis Jeruen, Bolivia, Brazil, Junani, 
Italia dan Peru canayoratkan uaur yang harua dicapai 50 

tahua, aedang 3panyol 54 tahun 6),'
Walaupun ada parbadaan aongonai adopsi ini, nant» 

pada pokolaiya tardapat peraanaeu, ialah bahwa antara a- 
doptandus dan adoptsnt (anak yong dimgkat dan orang 
yang oongangkat) harua dlanggap dalao portalian yang 
oah.

Blaanplng itu ada juga nogortwwgara yang hingga 
kini oasih oalarong atau tidak nengeoal adopai* oLaal* 
□yai Portugal, Haiti* Honduras, Nicaragua, juga tidak 
di Astlllen Belanda (Curacao)* Paraguay,

Dolan sistia hukua lalaa pun dilarang adopai i«* 
ni. Salas aistia negara-negara yang ranganut hukua Sya-

6). Sou* Oiok Slong (S.Uautaoa) » Hukua Pordata lntarn*> 
sional Indonaela, Buku ke-tujuh, Jilld to* 
tiga (bagion pertaiaa), Peaerbit ?*X«Kinte* 
Jakarta 1969* halaasn 96*

' 13 •
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riab ini, ada ketentuan yang melarang adopsi* oxsalrsya: 
Me sir. Jadi di Hasir hukum Agama oematahkan hukum Nasi- 
onal, dioana hulcum Nasionainya aerabolehkan adopsi 7)*1 

Berlainan adalah praktek di Indonesia, Walaupun>
mayor! tas aargahegara Indonesia adalah beragasa Islam, 
dalaa hal pengangkatan anak ini tidak diterima larangan 
hukum Islam itu didalam hukum Adat* Elman a**mana dan ae- 
jak dahulu kala adopsi menurut berbagai lingkungan hukum 
adat dilaksanakan dalam praktek* tanpa menghiraukan ke~ 
tentuan-ketentuan hukum Islam*

Menurut penyelidikan Soepomo, tindakan itu dila-• * i ■ •
kukan olehi
1. Suami-isteri yang tidak oeapunyai anak# ♦
2* Juga ada suami*isteri yang su<|ah mempunyai satu anaki

atau lebih*
3, Pengangkatan anak oleh seorang janda perempuan* Jan- 

da tersebut telah mempunyai seorang anak laid.-laid 
dan dua anak perempuan, yang pada aaat pengangkatan 
anak itu telah. misah*5 

4*1 Pengaagkatan anak oleh seprang yang sebeluranya sudah 
pernah mengangkat anak*:

Pengangkatan anak oleh seorang janda lolaki atau 
seorang yang belum kawint tidak dijjumpainya/ 8),

7)* Ibid, halaman 94.
8)* Soepomo, op pit, halaman 32,
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Pengangkatan oleh oe-orang yaBg beluza pernah ka- 
win aeaang teraea kurang tepat dan tidak aesuai dengan 
taaksud yang tiebenarnya dari adopai.

tfakaud adopai adalah t mecg&oggap dan meaiperlaku- 
kail anak yarg bukan ketururaimya aebag&i katunumnnya 
yang lahir dari perkawicannya.
Totapi pecgangkatan anak oleh aeorang jacda-lelaki / du- 
da, aaoih bioa diterima, karena la sudah peraah kawin, 

Bagi golongan Tlonghoa, maka yang boleh aenga — 
dopal ialah: ora Eg laki - laki yang beristeri atau telah 
parmh beriateri da a yang tldak mempunyai katurunan la* 
ki - laki yang sab dalata garla laki-laki, balk keturunan 
karena kelaMran (ketuxunan sendiri) oaupun keturunan 
argkatan (pasal 5 ayat 1).

Pengacgkatac harua dilakukan beraaaa-sama dengan 
iaterinyo atau jika dilakukan aotelah perkawinannya di- 
bubarkan, oleh dia aendirl (pasal 5 ayat 2).

Jadl apabila ia aaaih beriateri harua ada perse- 
tujuan dari laterlnya.Xnl oemang perlu deml menjaga ke- 
hanaoniaan dalaa rumah tangganya.£«p&Dtingaii aang anak- 
pun harua diperhat ik&n. Ja ngan sampai ia mengalaml kete- 
gangao jiwa dan mexaaa asing dalaa keluaxganya yang ba- 
ruf karena tidak adanya kecocokan antara anak,bapak dan 
Ibu angkatmya* Anak aaagkat ini harua betul-betul diper- 
lakukan aebagal anak kanduugnya aendiii, jika tidak .ki
ta tidak dapat berbicara tentang adopai*
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Seorang perempuan tidak dapat nengadoptlr, kecu- 
all la seorang janda yang tidak mampunyai keturunan la- 
ki-Inki dan yang tidak telah kawin lagi, a sal saja ai«- 
ouaai tidak meninggalkan curat waalat / testanen,. yang 
aengatakan, bahwa la tidak ©enghendaki ieterinya aela- 
ku janda akan meagangkat anak (pasal 5 ayat 3).

Apabila janda yang tersebut dalasi pasal 5 ayat 
3 diatas akan mepgacgkat anak, aaka harua ada kata. se- 
pakat dari saudara laki/laki yasg telab dewaaa dan ba
pak mendiang auaminya, dan cekiranya iaereka tidak ada
atau tidak diaia di Indonesia, kata aepakat dari dua di-

i
antara keluarga aedarah laki-lakl yang terdekat lalnnya 
dari pihak bapak ai-auami yang telah meninggal dunia, 
saapal dengan derajat keenpat ,yar£ telah dewaaa dan di- 
am di Zndoneala (pasal 3 noaor 4)«

Apabila kata aepakat dari mereka (pasal 8 noaor 
4) sekedar bukan bapak atau wall si -yang akan diangkut 
tidak diperoleh, seportipuc jika keluarga aedarah ter- 
makaud dalaa kata-kata penutup ketentuan tersebut tidak 
ada, aaka bolehlah kata aepakat itu diganti dengan izin 
dari Pergadilan fiegexl, yang mana dalaa daeraft hukuzanya 
aiperenpuan janda yar^ mecghendaki peugaragkatan bertem- 
pat tinggal {pasal 9 ayat 1).

Seperti telah ditegaskan dalasi pasal 5 ayat 3, 
bahwa seorang pereapuaa janda yacg telah kawin lafii,ti
dak dapat mengadoptlr anak demi meridian© suaainya*

16.
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«
ilea ini odalah logia, lioreno dangan perkaaioanaya yoog 
boru barartl putualoh sogala hubungon hukua kotcalucr- 
gaan Aongatt raodlang auaniaya dm oooara otooatio die 
oanjadi toriltot dengan ouanlnya yang boru.

Sacndaloya jonda pareapuon yeag telah kavln 1*- 
gi ini diperkononkon ooagadoptir anak daoi aendiong 
ouooLtiya, nako aocaro tldak iangaung aunolnya yeag to* 
ru ini ikut oonikaatt Roriaon dari bekaa auani latarl- 
nya, yang jotuh pada onak yang boru dlangkBtnya, B»- 
ngan doatkian adopai hanya dipakai oebagal ksdolt bola- 
tea* fadabal oaksiid yang aoboaarnya odoloh aangincar 
harta narlaan d m  ingin ikut oonikaatlnya dougan pa- 
rontoraaa anak yang dladoptir,

2«ngongkatai yang dilakukon oloh aeoroog laki- 
laki yang beluo pejrnah borlatori atau aaorong poroopucn 
yang beluo pernah bersuaoi, adolah bortantangan dengan 
paaal 5 ayat 1, Oloh kerena itu uenurut posal 15 ayat 3 
peogangkatan ycog deaiklas adalah dapat dlnyatakan ba~
tax*

Salas proktek, konyatann ini porn ah tor;)aai*ta- 
pi fengadilan tomyata rauguotkan-/QODgesahlmnnya*

Apakah soorang janda yang sedong aengoadung bo* 
lab aengongkat anak berdcaerkan posal 5 (3>? noaurut 
Ko SJay Sing, hal ini harua dijaaab **ya", karona ada 
fcubuogannya dangan posal 2 K.U.JUPordat®. Sukankah anak 
yang dikandung itu bolua tantu laki-laki? 9)
9>« So T̂ ay 9ing« op dt, halaaco 472,

17,
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SebenarRye, seorang janda yang *telah mecgarwiung" 
meapunyat arti, bahwa slsuaai telab sianlnggalkan ketu- 
runan. ?api tentang kamungkinati mati / hidupnya si*-yang 
didalaa kanduHgan ataupun aengejnat 3©nia kelaainnya s 
laki~laki atau parempuan, kitapuo belua tahu. Andaika- 
ta saja dia lahir hidup, tapi aebag&i bayl perempuaa 
atau mat! eewaktu dil&birkancya, znaka apabila janda 
yaug telah aeuganduog tidak diperkenankan untuk me- 
Ugacgkat anak i acak angkat yang akac diangkat&ya kelak 
(aetelaft labircya ai-yang dalasi kacdungan) kemungkinan 
akan kebilaogan baknya untuk aewarla harta peninggalan 
auaml (yang telah menizaggal) ibu axsgkatnya.

Bukankab menurut pasal 12 (3) anak angkat dapat 
bertiodak aebagai waria dari suami (yang telah raening- 
gal) ibu angkatnya, sekedar dengan surat waaiat tidak: 
aeaberikan ketentuan tentang harta penicggalanoya, a- 
pablla ai-janda aenyeleaaikan pengaegkatan itu dalaa 
waktu anas bulan setelah meninggalnya atau dalam teng- 
g&ng waktu yang aaaa telab ainta izin dari hakia #e- 
perti temakaud dalaa pasal 9 dan dalam waktu aatu bu- 
lan aetelah izin dipcrolehnya, izin itupun dipeiguna- 
fcannya pula.
Sedangkan lahirnya anak dalam kandungan keouegkinan di*-- 
pat aelebihi jangka waktu yang di-tetapkan dalam paaal 
12 (3) teraebut* Miaalnyas waktu suami meninggal, anak 
delaja kaudungan masib beruaur satu bulan.Jadl anak ini
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ftlffin 1 fthip ddlSiDflS bUlGD lflflia tehtefln hi*
aa lsbih, jteaipB perttQbcngea-portlQbaagen eopartt itu 
tcdit ooya juga borpondopat, batao oobalknyo Jonda yona 
mime, aoagendun#, diparkaneakon untuk oaagcogkat mute. 
Secndoloya sotelah poBgcngkataa itu anak dalaa ltcndunc" 
cm lahir doa laki-laki, oaka e®ak yens audah tarlaajur 
dicngkat tersebut terua to tap dlensgop don diperlnkukea 
aobagai catS kanduag*

Jika oisuaoi osBgangket aoorang ana};, wtolah ke» 
roaa kot-atten iotoriLnya parksoinon bubar, naka diausgap- 
lah anak Itu dllahirkan dari porkoalnea yens tolahbubcr 
itu (Seoul 12 ayat £).

Dalaa ronccna tentang seal ioi, yeog tolah dlbuot 
oloh ftxjnberg tahun 1896, dalaa pasal 51 (2) tolah di* 
tmtu&aaf bohaa jika oiouosl aongangkat seals laki sotolah 
porkeainennya torputua, catea coals angkat itu hanya ooppu- 
nyai hak-hak don kcaajibea-keoajiboa yang oaaa iwiportt 
cask laki aab torhedop bapak yang Eongeogkotoya dan oa- 
nak kaluerga, tidals tarhadap bok03 iotori bapak cngkat 
itsi atau amok koluorganya (dalaa hal bakea is tori tarn* 
bat ocaih hidup dan perkaainan talah torputua karena per- 
ceraian) atau torhadê  saaak koluorga iotori itu (dalaa 
hal porkanlnon talah tarputua kareoa ai-iatsri taloh sa*

%
nioggal dunia).
itaka sen urut Ko Tjay Sing,
deripata yeag diaakaud dalao roncana Brooborg, oolauputa
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dalaa pasal teraebut dlgunakan kata - kata laic dari pada 
kata-kata dalaa renoam FroobexK. Hakaudnya tak lain a- 
dalahs bahwa pengangkatan anak oleh seorang laki - lakl 
aetelah perkawinan terputua hacya meapunyai akibat-aki- 
bat hukua terhadap la aendiri dan sanak keluaxganya, 
tidak terhadap bekas isteri atau sanak keluaxganya 10).

Heaang kurang wajarlah apabila anak teraebut ju- 
ga dian&gap aebagai anak angkat *i-iateri yaî E telab di 
ceraikan atau yang telab aening&al dunia. Ini akan ber- 
arti, bahwa clBuaai dapat aepyodorkan anak (aebagai ah- 
llwaris) kepada bekas Isteri dan saoak keluargaaya. Apa
bila ini dioungkinkan, maka peng&ngkatan anak hanya a- 
kan dipexgunakan sebagai kedok belaka, untuk aendapat- 
kan bagian harta wariaan*

&mn akibat hukmanjra adalah lainfapabila seorang 
janda eengangkat anak aetelah suaminya meninggal dunia* 
£ala® hal ini anak angkat ny a diaoggap telah dl-lahirfcan 
dari perkawinan antara janda itu dengan auatainya yang 
telah aeninggal, sekedar dengan aurat wasiat tidak telah 
diambilnya suatu ketetapan terhadapnya, anak itu hanya* 
pun boleh bertindak sebagai waria, apabila pengangkataa 
itu diseleaalkan dalaa waktu enaa bulan aetelah raening- 
galnya, atau janda dalam tenggang waktu yang aama telab 
aeainta isin darl Hakia seperti texmaksud dalam paaal 9 

dan dalaa waktu satu bulan aetelah isin diperolehnya,!- 
ein itupun dipersucakan pula (paaal 12 ayat 3).Ini bezv

10). Ibid i halaman 471
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ayat £), Ini berarti, bahwa Icetentusn-ketentuan dalam 
testanea si-euami yang telah meninggal, t£& dapat di- 
ganggu gugat oleh sî anak* Jadi anak ini l&3h raempunyai 
bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan suami 
(yang telah aeninggal) dari ibu angkatnya. Bataa waktu 
enam bulan diadakan agar keragu-raguan ten tang siapa 
yang berhak atas wariaan tersebut, tidak barlangsung 
terlalu laoa* Dec&kian penjelasan &o I jay Sing 11);

Bari apa yang telah ditentukan oleh pasal 12 
(2) dan pasal 12 (3) aaka terlihatlah adanya perbedâ - 
m  antara pengangkatan yang dilakukan oleh seorang su- 
ami dan seorang isteri se telah perkawinannya terputus, 
yakni* bag! auami tidak diadakan bataa waktu untuk toe*
ngangkat anak, sedang bagi isteri/janda ada batas wak-t * !
tunya*

11). Ibid, halaaan 472,
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pcpomncca yooa oaolh toxfcocaauk fltornn -  aaaat bca- 

caaa t&a caoptm kobabaonn porc&ulon, oorapoltto tjbaropa 

oobab dari oakloo banyoli oobab, yana okitataya caagat to - 

is s a  dtOca ta ta  ice bidden cnoyorokat, ta lk  c o r il coopt® 

c n to r ill. SbIe toxfaltuog boropa bcaynk&ya csaJt -  csolt yoag 

* < * «  orcog tuonya doo oobolitoyo»

Indooolo poraah canceloai ocauaoya lta *  Ehhtert ao=$ai 

ociarcac* ootoldb 29 to ta l aordoko, aMfeat l t a  caaih 

dlrooafco oloh eatnglaa boa or rokyat ladccM io*

Sc^alltoB bidap jtaig ooscpal ooknron3 cooSft bolva 

depot <n*ywga»inng* oloh poaorlntoh, macabch tonynknyg 

peagna^ -a jmt dao kcalokiaaa. Moya pooAtdikoa ycog oa -  

agat tio cfll tidak tarjonakoa oloh rokyut, yena Oofcaalaa 

torbcao? hlfiupnya caolh joub diboTOh kaxeagp Mocoa oa- 

tab ocayokclohkoa anato-anahnya eureka ca n a a  tldak cs=k 

pa a t o  toloap«a coroko sadob ookoleh, txytii ycag ba- 

sas patQ  ditcogah ja la a .

S o ts  ofsja bogi bolvnraolcol’uaraft fo es c s ^ o , hal 

ocsocsa I ta  fcukca cornpakno poraoaloo. Keaoao-fcadcag o- 
rcka b alta  pirns dcagoa acgola n a n s  pcadldlfcca d o  cuto- 

oyo je a g  cda dldoloa ragexl ocadlrl* Kolttity co c® * ada -  

lob eatspaatosfa ja la a .

Ssadaca yang dcrrt Irian i t a  dapat k ita  lifca t hanya 

dloifc-aftl oleh ooaollator dari ooiloa ju ts  xolqraft* oo- 

iteaflfaq yang ockian ju to  la g l ccalh  dalaa loadacs hidup
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fcag aarba s u llt  dsn pahlt didclo* a*gaxa »en# *  te la  -  

a/as* aakwutv Bwuanya Itu  aaaghaxuak&n k ita  aatuk bar -  

prU m tia.

U*lain anafc-cnak ycng tw la a ta r  o l*b  Mbab tak -  

to r  k—uUtan atoaoai,

jo  ditarlgntaffton ol«b lb » .ite i yoag tidak t^vfeyjgcttv 

janab.

~  BtmtH M  Cndane-UBdcng Amur 1945 iwaarabuttao 

bchwa tl& U r Bitkin dca cnato-nonk torlc& tar d l?«lllm  -  

ra  olah ffecara.

Ifttvfe s » r*a lio ir  kotsotoca in i , aaka pcda tantgol 

2 Karat 1974 akan dixaouikcfl oluh Kaatari Qoslal t 

P#ika*pseypsi tmnfr-cnnk tarlan tar S i Xndoaw&o. 12) .  

l * ^ p « p t  ysag tom  pertaoa t o l l  d i Indonesia itu  

Jmatma sogibv/u  o o c iiiss  (&03) x m m m *  atsn so cie - 

TA3 SQOU&IS (SOB) SE3A 5AROTA.
S0C2S fi3 30CXMJ3(3QS) BBSA SAHUJU In i fliswahataw Vfd -  

dlrlannya aoj&k iahan l971*lot&kaya Oi Jo lca  Paaarro -  

pong Blntang, losbang. Sltoopat J a i  dspa* a -
aato-cnak dud u«Jok boy! ocaj>oi vmar 10 tdnm . S trata  -  

»a bag! eatfc-cnck yatisi p ictu  ataa yme ditW lantarkcn 

orsae ta&agro* ttotuk otiaentara in i peabaoynea (3m ) Smo 

Sanaa 41 Indaawia c&sih targontuag darl (Sw ) Kind**- 

iort Z atasca^m al yong bcrpuaat d i AuBtrdio* *opi k«-

12) .  Harim Sbqpaa, Selaoa 26 Pabruarl 1974* faclfiMcn 1
kolwt 5-6- Parkanpuog makMautk 
torlontor y&eg partem  U  lodoaaolo.

*3
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tergantiuagan ini akan dilepaskan, bila Sq» Eeaa Taruna 
itu saendapat perfaatian dari daraawao-dtxmewan Indonesia 
aendiri*

Ini berarti, bahwa pemerintah Indonesia oandiri 
oaaih serasa belua cukup casipu untuk raemblayal parkaa- 
pungan teretbut , sehingga kelangaungan hidup perkaapung*- 
an tersebut maoih teigantung dari adanya para deroawan 
yang eudi nengulurkan tangan guna membantu naaib sesa — 
manya yaiig aedaog aendarita.

Eeabali kita pada peraoalan pokok dari bab ini, 
yaknii Siapa yang boleh diadopai*
Sebagainana telah dioinggung berulang kali diiauka, bah
wa dalaa hukus adat paraoalan ini tidak digariakaa ae~ 
cara paati. Jadi acmuanya texgantung pada keioglsan si* 
pengangkat sendiri. tf&jaun biaaanya yan^ diangkat adalah 
anak~anak yang beluat dewasa»baik lelaki aaupun perempu- 
an, yang bertalian keluaiga aaupun tidak*
Fengoitgkatan lebih dari oatu anak, aemuanya lelaki atau 
ae&u&sya pertapuan atau aeorang lelaki dan seorang prea- 
puaa, juga dibolthkan. Soal aengapa yang aatu aengang- 
kat anak pereapuan dan yang lain mengangkat anak laki- 
laki, aeaata-aata texgantung dari keihginan orang yang 
mengangkatnya, karena ia ingixi aempunyai anak lelaki a- 
tau anak perempuan atau iagin mengangkat anak tertectu 
yang kebetulan anak lelaki atau anak pereapuan*

Uengenai parsoalan, bahwa yang diangkat biaaanya
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anok-onok yang tolua Sennas, sekoli logi dt slnl dtto- 
gaokno agar dengan dcolklon dopct dipupuk poraoaacn ko- 
koluergoea aatcra eaek angkat den oraag tua ongkatnya, 
ooportl aatora crons tua dengon onok kondungnya*
£1 <Jowo, encte yong diorabil a o b a g a i anok ongkat biaao- 
nyacnok teô oDokonnya oendiri, lolakl atau poreopuca 
bordaoor a lc o e n i

i, Untuk oooporkuat portallan dongon orang tuooyn an ok 
yaog fllangkat.

S* Kadoog-kadaog oloh sebab bolas kooihGD, Jadl untuk 
mnoUng anak itu*

3* Berhubuog dengan fcoparoayaao, beta a ol©b kcroaa m- 
ngangkat anak itu* ke audios akcn oondapat on ok son- 
diri,

4* Kungkin pals untuls oendopat bujong diruaoh, yong do
pes ocnbantu patorjooa orang tua a«fanri*hQrl»

Abak ongkat aaauk kohtdupan runoh tonggcnya o- 
rang tua yeng sengaabll cnok itu nebagoi aoggouta runah 
tonggeaiya (gozinalid), alien tstapi ia tldek borkedudu- 
k&n oobeged, anok knadung dongae funkoi untuk ocooruskea 
turuBaaaya bapak angkat 13)*

Kolau ditiojau keenpat alason torsabut diotao, 
aaka dalaa hal ini oeya borpendapat bolua ter Jodi c<2op~ 
si atau pougaogjsataa oaels* Bukonlsah saksud dan tujuca

I?), Soopoeo - Bab»fcab tantsag ttutew Adat* cotaken l»»ll 
Sonorbiton Univeroitoa 1962, halnnoa 83- 
84*
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pengangkatan anak itu mengambil, memelifcaxa imk orang 
lain dan memperlakukannya secara lahir batin sebagai a* 
nak kandungnya sendiri?
Jadi bukan hanya sekedar karena belas kasihan, keperca- 
yaan, ingin memperkuat pertalian kekeluaxgaan, apalagi 
sebagai bujang dirumah* Saya lebih condong, bahwa dal am 
hal ini hanya ter jadi "pemeliharaan" belaka, dimana nac- 
ti akan terlihat dari akibat hukumnya • Mengenai akibat 
hukum akan diuraikan dalam bab tersendiri*

Bagaimana sekarang dengan ketentuan yang berlaku 
bag! golongan Tionghoa?Sesuai dengan Und&ng-Undang yang 
berlaku bag! golongan ini, maka? S. 1917-129 keniudian S. 
1924-557i
pasal 6 menentukan: yang boleh diangkat hanyalah orang- 

orang Tionghoa laki-laki yang tak beristeri pun 
tak beranak,dan yang tidak telah di-angkat oleh 
orang lain*

paaal 7 (l) menentukan: orang yang di-angkat ini harus 
paling eedikit 18 tahun lebih muda dari suami 
dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari si- 
iateri atau si-janda yang mengangkatnya. 
Dibandingkan dengan hukum adat,terpyata apa yang 

ditentukan dalam pasal 6 lebih kaku don berbau diskrimi- 
naai. Hukum adat tidak membedakan antara laki-laki dan 
perempuan* tidak pula membedakan auku bangsa.
Kita bukanlah bangsa yang terieolir,tapi bangsa yang hi-
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dup ditongah- tengah baqgaa Iain, hidup dialaa pazgaulaa 
Intaraat ional •
Haaa kemmieiaaa yai*g tarcakup dalaa ?acca 311a Xtesar Eo- 
gara kita, tidak hanya tarfcataa pada satu bangs© saja,ta- 
pi Jtiga terhadap bangaa-bangea lain*
Mamaxig saapai oaat lnl Indonesia maalh ciambutufckaa bantu- 
au-barituan dari luar negari dalaa rangka moabanguc aa®ya- 
rakst, bangs* dan r&garanya , sthinggn wajarlah apabila 
pirhatlan kita maalh tartuju pada kapantingan bacgaa aas-" 
dirl dalaa usaha iwlanyapkcD k«ciiskinan yang oaalh &*J3g 
iiiuggapi aabagiao baaar rakyat untuk aecara perlahaa - la- 
han, tafcap dcmi tahap ditingkatkan taraf hidupnya aahlxig-* 
ga tercapallah i&aayazakat yang adll dan o&kmur*

Bag! nagara-n*gax» yang audah aaju danmakmur, e&- 
porti Amaarlka Sarikat, dapatlah negara yang dasiiklaa ini 
meabantu n*gara-n»gara lain, termaeuk baotuaa tarhadap a- 
nak- anak korban bencaua parang aaparti di Yiatsam dangan 
cara oa&gaogkat amk-a&ak ini aabagal a&akoy&*

Kelak, jlka keadaao audah mainuDgklBkau Icdonaala 
juga baxuo ikut dalasi proyak Internaaional danlkian, ka - 
itm lnl bes*arti akan atnalkan deimjat bangaa Indocaaia 
dalaa pcndaiigan dunia luar, aarta menunjukkan Ikut Gorfca- 
nya Indonesia dalaa muatcahkan parsoalan-paraoalan pa&da- 
ritaan Interaaaioml , aekallgua aewujudkan aila keaanusl- 
acm darl Daaar Itegara kita Panca Sila.

Katantuan dalam paaal 6 itu dlpertegaa lagi dalaa 
paaal 14 (2)t Pcn^angkatan anak paxaapuao adalah batal da-
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ml hukum'
Sebenarnya, kalau kita lihat kenyataan yang ade, 

yang membutuhkan pertolong^n itu bukan hanya anak laki- 
laki saja, tapi juga anak perempuan. Misalnya anak-anak 
yatlm platu, anak - anak keluarga besar yang kurang mam- 
pu dan sebagainya. Jadi apa yang ditentukan dalam pasal 
14 (2) itupun terlalu sempit*
Sudahkah warga masyarakat yang mampu menaruh perhatian 
akan mereka ini? Bila keluarga - keluarga yang mampu ini 
mau mengangkatnya sebagai anaknya sendiri, maka berarti 
mereka telah ikut meringankan beban yang diderlta anak - 
anak tersebut* Ini penting, terutama bagi pexkembangan 
jiwa mereka*

Oleh karena itu sebaiknya dalam mengangkat seo- 
rang anak sebagai anaknya, hendaknya kepentlcgan aang 
anak yang terutama harus diperhatlkan dan dlutaioakan. 
Tidak aeperti yang ditentukan dalam S, 1917-129, yang 
lebih mengutamakan kepentingan si-pengangkat • .

5
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Setelah bdrturut * turut aaya uraikan dnlaa bab- 
bab terdahUlu aengenai penger&lan adopai* apakah aya^- 
rat - ayaratnya* alapakah yang boleh aengadopsi dan di- 
adopal, sake tinj&uan lebih lanjut dalaa bab ini ia - 
l&hj bagaiaanakah cam/ proacdumya apabila seaeorang 
ingin aengadotir anak* Suatu cara yang aah aenurut Un- 
dang-tfndang yaog berlaku.

Sebagoiaana telah di-oinggung dibab terdahulu 
karena di Indonesia belua ada Ondang-Undang adopai yang 
berlaku bagi seluruh warga masyarakatnya, aaka untuk 
pengangkatan anak oaolh diperlakukan aturan-aturan hu
kua adat aeteapat* Dengau eandirinya aturan-aturan ini 
untuk caayarakat adat yang aatu berbeda dengan taasyara- 
kat adat yang lainnya.

£1 Bali alsalnya; karena dlaana pengangkatan a- 
oak aenyebabk&n putuanya hubungan kekeluargaan (teraa.—  
suk pula mengenai waris&n) dengan orang tua blologta- 
nya dan dipihak lain oelahlrkan hak sebagai ahll warla 
dari orang tua aogkatnya* aaka pengangkatan anak di Ba
li harua dibuat "terang®.
Bengangkatan anak angkat eebagai ouatu parbuatan hukua 
yang haru0Hterang%untuk aahnya harua melalui prosedur 
yang dlsebut upacara “aeaeras*.
"iteaeraa* ini beraaal dari kata Bperatf dan dengan pe - 
raa yaag diaaksud adalah sejenlo aeaajen (* bebanten}#

BAB XX. 29*
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Pada pokoknya proaodur toroobut adalah oobogai

bo rik u ftt

a)*-l;ongojukan poraohooon kopada posorlotoh (aq, oaoat 
ooteapot) yang dikotaJuii fCLiaa Banjar ootoapat den 
Parbolceloya (Kepala Itooo) *

b),-Caaat cenguauoken poroohoncn keqolurub llogkungoo 
aonok oaudara oipaoobon. Jilca tidak ada koberatan- 
keboratan doc aobagalnyot porcohonaa dikabulkon*

o)**ia.sierken didalaa aangkepon boajcr (rapat ooggota*
U anjar).

d)»»Kyb«atkan bobcntan (cooajou) untuk upaoera yang ber> 
oifat Uoasaoaa»» Salah oatu porbuatan don upacara 
itu loloh, bate a on alt cngkot oonarik bsnong dari bo- 
baotea itu fciogga pwtua*

0).«Ayah angkat "QBroa" on alt torso but* bioaooya dioertoi
+  ̂ >

deogQo peoterian aanah das sobogalDyo, ookodcr aeb*» 
gal bukti lt*ouogguban oibapate ongkat dalaa feal ini* 
nonurut PESflARA 1900 pasal lit Barong aiopa telab 
uongangkat andc dengan jalan Qeearaa* kocudicin au» 
paya aenghodap kskontor uerajann untuk oobon surat 
porihai toroobut* Klni poraobonee poogooahan teutons 
aongangkat anak diajukcn kopada fOBgadilOD Ho£pri 
sotanpst 1)«

1). Sooripto di bantu oloh Koatidjcni Eoborojpa bab ton*
tang Hukua Adat Waria B a li, attcrbltkan 
olan Fakultas ilukua Univoroitao Hogeri J«o» 
ber» 1972# bolaaaa 68 • 69*
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Peswara ialab peraturan tahun 1900, 13 Oktober 
1900, dikeluarkan oleh Beaiden Ball dan Lombok {Ltef- 
rinck) dengan peinuayawarahan bersama-ftama Pedaada-pe- 
danda dan Punggawa-punggawa* tentang hukua warie ber
laku bag! penduduk Hindu Ball dari Kabupaten Buleleng, 
keaudian pada tabun 1915 peswara ini juga diperlakukan 
untuk eeluruh Bali Selatan 2).

Di beberapa daarab aeperfci 13las, Gayo dan Lam- 
pung ada acara t art eatu yang baru* dilakukan pada wak- 
tu aengangkat anak itu dan lagl baruo dlsakalkan oleb 
kfcalsyak racial dengan diketahui dan dlpahaml oleb ang- 
gauta-anggauta keluarga dari yang nteagangkat anak Itu, 
agar eupaya pengangkatan anak itu men jadi terang bcn<k- 
rang 3).

Di Jawa Barat aenurut keslapulan Soepomo 4) ti
dak ada acara terteotu yang dltetapkan untuk menoabkan 
pengangkatan anak, karena di-berbagal kota caxanya sa- 
ling berbeda* misalnyat
a) *-£engan cara penyeraban anak oleh orang tuanya kepa

da yang mengangkatnya tanpa dlaakaikan oleh orang- 
orang yang khusua di-panggll untuk keperluan itu* 
tanpa upacara, tan pa aurat.Peadek kata tanpa bentuk

2). Ibid, halaman 34 - 85.
3). Wirjono Prodjodlkore-Hukua Perkawinan di Indonesia

fenerbitan Sumur Bandung, 1967, Cetakan 
ko-5» halaiaan 81.

4). Soepoao dlterjeaahkan tfy.tfani Soewondo- Hukum Per
data Adat Jawa Barat, halaoan 28 «*■ 29.
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tu.tctapl pengangkatan Itu lekas diketahui diantara 
para tetangga.

b).~7erdapat pengangkatan anak dengon dlhadiri oleh ta- 
tangga tardakafc, yang di-undang untuk manyakalkan 
pQuyerahan anak oleii orang tua kapada yang aangang- 
katnya.

cJ.-Pangaugkatan anak dilakaanakan dengan dihadlri oleh 
aanek saudara yang tinggal dekat oraag tua anak ltu 
dan diundang untuk atnyakalkan penyeraiian anak tar- 
sebut.

d) #-Saorang yang oangangkat anak molaporkan pengangka-
taa anak ltu b»rturut-turut krpada lurah kaopung dan 
luarah deaa diteapat tinggal anak itu,tatapi laporan 
teraabut tidak dlcatat.

e)•-Pangangkatan mak dangan cars neobuat aurat aenggnai 
tindakan toraebut. Surat yang beroangkutan di-buat 
oleb pejabat yang baraangkutan,

Keny&tean dalam piaktek aenunjukkan, bah«a pada 
saaa kini banyak juga oraag-orang yang dntaog ka Penga- 
dilan It agari untuk keparluan pengangkatan anak. £inda~ 
kan yang demikian ini lebih ttanjanin kakuatan hukumnya 
aorta kapaatian tentang perbuatacnya.
Tidak daatklan halnja dangan pros«dur yang barlaku ba- 
gl golongan Tionghoa. Untuk golongan ini disediakan pe- 
ratuxan- peraturan tarsendiri, yaknij S.1917-129 (kemu- 
dian S.1924-557).
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Uadang-Vadaag ini adalah Undaag-Uadang peninggalan 
koloaiaX dahulu, namun aampai aakaraag sasih dinyatakan 
barlaku sel a m  belum di~adakaa yang b&ru aaaurut tfodaiig- 
Uudaog Eaaar 1945 (paaal II Aturaa Peralihan).
Parihal prosedur pengacgkatan anak iai, pa sal 10 S.1917- 
129 kemudiaa 3.1929-557 Bengaturnya sabagai barikut*
Ayat 1: Tiap-tiap paagaogkatan hanya bol«h dilakukan d«- 

ngan akta aotaria. Pengangkatau daagan cara lain 
daripada cara maabuat akte otaatik, adalah batal 
karona hukua (paaal 15 ayat 2).
Jadi apabila pa?& pihak yang baraangkutan login 
mengaagkat anak langaung lewat Pengadilan, tan pa 
acbelumnya aalalui notarlg, aaka isenuxut lal ke- 
tentuan ayat 1 ioi, adalah batal deal hukun. 
Syarai ktharueau adanya akta notarie iai dijadi- 
kao daaar partimbangaa dari Pangadilan Hagari 
Bandung daagaa kaputusannya Ho.32/1910 tanggal 
26 - 2 -1970 unfcuk aeogabulkan pereohoaan peaohon 
yang hendak mengaagkat eeorang a&ak paraapuan 5). 

Ayat 21 Pibak-pihak yang beraangkut&n haraa s&nghadap di
rt a pas notarls dengan dlri aaadiri atau da&gan st- 
orang uakilnya yang kbuaus di-kuaoakan uotuk itu 
dengan akte notaris*

Ayat 3t Sakai iaa meraka yang diaaksud dalaa Ho. 4 pa sal

5). Hukua dan Keadilan, Kajalah Peradio, £Jo. X tahun ka
il, 3op/£teaenbar 1970.
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Bf kecuali serokaloh yang tiabagal bapak atau 
nali ak&n menytrahkan aiacak untuk pongangka- 
tan, diporbolthkan juga neaberikan kata aepa- 
kat martka baraaoa atau oaalng- aaalng dengan 
akta notarls9haX maim harua dis©but dalam ak- 
t« pengangkatan*

Ayat 4: Setiap orang yang btrkopaatingan, baitsak ma- 
* nun tut supaya pengangkatan dlcatat dalam jlhat 

akte kelahlran ai-yang diangkat .
Ayat 5 * Xatiadaan suatu catataa dalaa Jihat akta kaXa- 

hiran oaparti diataa, tak bolafc dipakai saba- 
gai aenjat* terhadap yang diangkat, untuk so* 
nyaagkal pangangkatan&ya*
Jadi tidak di-buatnya catatan teraebut, tldak 
neaberikan akibat hukua.
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AKIBA51 ItimPM A330EP3I
*

A. TSi&iACAP *2BAR-£IIUK. YAU& BBBSAS&SOJMi

3eperti klta fcatahul* pihak-pihak dala® adopei ter- 
diri darl: pihak port ana : anak yang diaogkat

pihak kedua I orang tua yang mengangkat 
pihak ketiga i oraog tua biologla si-anak 

Tapi dalaa sub A ini, yang oaye maksud dongan "pihak-pihak 
yans^baraangkutan* hanya terbatas pada pihak pertama dan 
kedua aajatoleh Jsarana pihak ketiga akao diuraikan terean- 
diri dalam aub C.

iienurut psaal 6 3.1917 - 129 (kamudian 3.1924-557) 
lang boleh diaegkat hanyalah orang fionghoa laki-laki yang 
tak barlateri pm iak beranak dan yang tidak telah diang- 
kat aleh oraag lain.
Sedang uoumya, paling sedikit dalapan-belaa tahun lebib 
auda dari au&ml dan paling sedikit limabelaa tahun lebih 
auda darl isteri (pasal 7 ayat 1 S.1917-129).

Jadi keaimpulan saya: seaaorang itu boleh dl-angkat 
anak aajak bayi aiaupuc audah tua aekali, dangan neaper- 
iiatikan katantuao - ketaotuan kedua pasal texaebut diataa. 
Oleh kareoa itulah uraian saya dal am Bab HI ini haoya a~ 
kaa aaya bataoi pada pengangkatan anak yang belua dewasa 
laenurut pengertian pasal 330 BW*-Indoneaia. Demikian pula 
bagi yang mengangkat p terbatas pada auami - isteri yang ma- 
slb tarikat dalaa parkawinan. 8ahingga dengan damikian a- 
nak yang di-angkat otocatio bexada dibawah kekuaaaan orang

BAB III. 35,
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tua (angkatnya)*
Ktkuasaan Id! maliputi: Â . Uengerlai pribadinya.

Ag* Keaganai hart a kekayaannya *
Â . m iO m M  PHIBADISYA.

Eidalaa kaluarga Java atau Sunda, keduduk&n anak 
angkat adaleh berbeda da ripada kedudukan anak angkat 
didaorah - daerah diaana slatim kekaluargaanoya berdaa&r 
turunan garie laki - laki (vaderrechteli jk), oiaalnya dl 
Bali.

2>i Bali, parbuafcau accgangkat anak adalah parbu- 
atan hukuo yang t&alepaakan anak itu dari pertaiian keke- 
luargaan dangan orang tuanya sondirl dan asoaaukkan a- 
Qok Itu kedalaja keluarga bapak angkat 9 aehlngga anak 
taraebut barkedudukan sebag&l anak kandung untuk mane — 
ruskan turunannya bapak angkat*
Dl cfawo p«ngangkatan anak tldak aemutuskaa partalian ke
luarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendi- 
ri« Anak angkat oasuk kehidupaa rumah tangganya orang 
tua yang jsangangkatnya# sebagal anggota ruoafa tangga(G©- 
ainalld), akan tetapl la tldak barkedudukan aebagal a- 
nak kandung dangan fungal untuk menaruskan keturunan ba
pak angkatnya 1).

1). Soepooo: Bab-Bab 'I an tang Hukuxa Adat, cetakan ke II, 
tfenerbitan Univ«raita»f 19&2, halaaan 85,
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Baru-baru ini Presiden Soeharto t«lah eenganggap 
kedua anak; transsigran yang loloa darl babaya jnaut k«- 
tika terjadi Xacelakaan bia beroana 67 ©rang tranoni^ 
gran, aofeagal keluarganya (bufcan adopai) dan akan men- 
didik eareka sampal dapat berdlri Bendiri 2).
Diaitu jolas ditagaskan "bukan adopsl" karena hanya ter- 
batas s&ndldlk otreka sampai dapat bardlrl s«ndiri,wa- 
laupim aelaioa aengikuti Praalden tmfo 1 kaduanya mungkin 
diperlakukan sebagal anak kanduog,

Begltulah, dllaln «•lain negara mengtnai akib&t 
bukum adopal ini aangatlah berbeda-beda*
Uinogara yang satu akibat fcukuonya cangat jauh, karana 
ffl«autu»kan sama ••kali hubungan antara on̂ c yaog diang- 
kat dengan oraag tua blologlanya(Adoptlo Plena)• Dina* 
gara yang lain akibat itu tidafc eaapal siamutuskan hu- 
bungan antara anak angkat dengan prang tua biologist!- 
doptio Minus Plana 3).

Poalei anak angkat senurut hukuss keluarga Belgia 
berbeda dengan postal anak angkat wenurut hukua ffeder- 
land 4).
Paaal 343 BW Eelgia asnetapkan baima mmk yang diadopsi 

totap texgolong keluarga aallnya. Jadi anak ang~ 
kat tidak aama dengan anak eah eendiri.Eia tetap

2). Harlan Koiapae 13 April 1974, halagain II, kolom 9*
3)« Oouw Giok Siong; Hukuct Perdata Iriteinasional Indo

nesia, jilld ka~3 (bagian pertaaa), Penerbit P.t. 
Kinta Jakarta, 1969, halaman 92•

4). Catatan kuliais Hukum Perdata Xntexnaalonal, 4 Ju- 
ni 1973.
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aaoiliki 'aak-hak dan memikul kewaj iban-kowaj iban 
didalan lingkungan keluarga aalinya.

Sedang nenurut ftukum Sadsrland: pangangkatan Ini aenga- 
kibatkan putuonya hubungan antara anak yang diangkat 
dangan orang tua biologianya(Adoptio Plena). Clah kara- 
nanya, anak angkat saderajat dangan anak oah.
Paaal 11 S.X917-129 (kemudian S.1924 - 557) meaatapkam 

$iap~ tiap pen&angkatan karena hukua aengakibat- 
kan, bahwa si yang diangkat, jika la aesspunyai 
oatsa keturunan lain dart pada nama keturunan oi- 
auami yang aangangkatnya oebagai anaknya, karana 
hukum acaparolftfr nasta keturunan yang terakbir 1* 
ni aebagai ganti nama keturunan yang dulu*

Paaal 12(1} 3.1917-129 (keaudian S.1924-557): Jika eua- 
iala
ka dianggaplaii anak itu dilahirkan darl psrkawi- 
nan aereka.
Ms3la dengan cendirinya kekuaaaaa orang tua bera- 
lih pada bapak ibu angkatnya.
Kekuaaaan orang tua ini meliputi balk oengenal 
prlbadinya aaupua mangenai harta kekayaannya.
Ean aeauai dangan ketentuan diatas taaka pertama- 
taoa akan diuraikan mengenai kekuasaan orang tua 
taifcadap pribadi oi-anak.

Paeal 298(1) BW Indoneaia menetapkansiMap-tiap anak,da
lasi uaur berapapun juga,wajib menaruh kehonaatan 
dan keaeganan terhadap bapak dan ibunya.
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Ayat 2 s Sibapak dan slibu, keduanya wajib snemollhara dan 
mendldik sekallaa anak merska yang beluta dowaea, 

Kehllangan bak untuk neinangku kekuaaaan orang tua untuk 
aanjadl wall tak meisbabasrkaii serafea darl kawaji- 
baa member! tunjangan - tunjangan dalam keseioba- 
ngaa dengan pendapatan aereka,guna meabiayai pa- 
nellhaxaan dan pendidikan anak Itu*
Apakab artinya istllah '*?emellharaa&lt dan "Pendi- 
dikan"?
dengan peaellharaen tilmakcudkan pembcrlao peru - 
cahan, aatonan, pakaian dan perawatan apablla si 
anak aakit*
lengan. pendidlkan dlmaksudkan pendidlkan si-anok 
menjadi cafefcluk aosial.Bagian utaaa dari kewaji- 
fean orang tua ini adalah menyekolahkan ®ianak,a- 
gar kearudian la dapat kerja* Biayanya tentu aaja*
barua seimbang dengan keoasapuan orang tuanya,ke-> 
cuall jika oianak aeflipunyal harta kekayaan dan / 
atau penghaall&n secdiri.
Slanak tldak bejfoak menuntut pendidlkan yang bi
ayanya tak dapat dipikul oleb orang tuanya 5). 

Paoal 299 BW Indonesia- Sepanjang perkawinan bapak dan i- 
bu, tiap - tiap anak, sampai la meojadi dewaaa,

5 )* &o T jay Sing s Hukum Perdata (Hukum Perorangan dan Kt*
luarga) jilid I Bahian III, Penerbit C, 
V* Loka Tjipta, Seaarang, halaman 493*
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tetap beraaung dibasah kekuasaan mereka, sekedar 
mereka tidak dibebaskan atau dipecet darl keku- 
asaan itu#

ffascti 300(1) m  Indonesia* Kecuali daiao hal adanya pem-
' bebasaa atau peoecatan dan dalasi hal berlakunya

f
kete»tuaa«ketentuon sekitar perpisahan .ise$9 dm

ran;jangi kekuasaon itu dilekuk&tt oleh $& * bapak
i

senditfU
(2)* Sekiranya ai«*bapak beratia diluar kemuagla.n- 
m  raelokukan kekuaaaan orang tua* saka* keouall 
puls tfalom hal adanya perpisahaa cjeja dan ran* 
jangf si-ibulah yaug raelakukannya#
(5)# <Ji,ka inzpuz? tak aa&pu atau tak berhak kira- 
oya untuk ltuv maka diasgkatlah oleh Pengadilen 
Hegori seoraog Dali senurqt pasal 359 BY Indouc* 
sia*

Pasal 301 W ladooociai £augaa tak saengurangi apa yang 
ditentukaa dalaa hal pcnbubaran perkattlnan sete* 
lah berlengsungnya porpisahaa m ia  daa ran̂ ang, 
adanya perceraiaa j^rkaalnsa dan adanya perpisah- 
an raja dan raajangp fcerwajiblah si-bapak dan al 
ibu, puu sekirapya mearoka tidak pula dibebaskan 
atau dipocat darl Itu* guna keperluan pemelihara* 
an das pendidikaa anak-tuiak cereka yang bolua 
dewasat tiap-tiap fainggu* txap-tiap bulan atau 
tiap̂ tiap tiga bulan9 G©ayaiapaikais tunjangau dg-

40
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reka kepada Besaa banyak
sebaga&sasa atas tuotutao Eewao, Pengadilon Be- 
gcri berkenao Qenentukaonya*:

fleaurut pecgetahuaa Ko T̂ ay Slog Deooa Per- 
walian ±n.i sutlah agnk laaa sesuesguliBya tidak tv* 
da laglf Hun skin ti^asnya dilakufcoa oleh Ketua 
£m para snggDta Bs&ei Uarta PsniflsgaXea 6)

Pasal 202 $W Indonesia
(1): ApabiXa si-bapek atau al*4bti yeog nBlakuken 

■ kekuesaee orexig tua mendBpatkeii elaseu-alasan 
yaag 8u8£guh-smiggtfh untuk merasa tsk puas kare* 
8$ kelskuaa aneknya, nrtea atas pern&ptaeB diai©* 
t&o atas permiataaa Ssmaaj asal ini dimajukea de* 
nti eajuran dog untuk din, Pongadilan Hogeri boleh 
oenerimahkan petiampungan sasic itn untuk naktti 
t&rtentu dalata sebuah keabaga Negara atau parti- 
kelir yang ekan dittmjuk oleh Meaterl Kehakiciaô  
Peoanipuogeji ini dilokukan e*taa beaya si yaag @0* 
mangku kekuasasa orang tua*' Bilamana tak ftanipu* 
malsa atas beaya si « cm&k*)
leBamputigaQ yeag declkian ity, jika pada hari pe- 
netapsn Hakim si anak belum oencap&l umur eopat 
beles tahun, hanya boleh diperiutahken 3elana-ia- 
lamaaya enam buiaiu Jika pada hari penetapen Ha-

6), Ibid, halaanau 493.1
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kia aianak telah aencapai espat bolas tahua, se- 
laaa^lamanya aatu tabun.
ffaauBv8ekall~ sekali tak bolehlah aelampaui aaat 
anak Itu oenjadl dewaaa.

?a©al 303 BW Indonesia,
(3): Apabila pcngadilaa dalaa penetapannya aemu- 
tuskan,bahwa balk gipemangku kaku&aaan orang tua 
aaupun ai~anak, keduanya tak zoampu mambeayai pe- 
aaapungan ltu,isaka oegala beaya harua dibebankan

9

kepada Begara.
Basal 304 BW Indonesia,

(1)i Eengan penotapan Maoterl Kahakiean anak itu 
aewaktu-waktu bolch dikaluarkan dart Lembaga,apa- 
bila alasan-alaaau yang aenghondakl penaapungan- 
nya teroyata telah hilang atau apabila keada&a 
jasmani daa rokhaai alanak tak cengijinkaa pe- 
QaBpungannya lebth laca.
(2)tSlpemangku kakuaaaan orang tua adalah aenan- 
tlaaa leluaaa momperpondek vaktu pe&ampuxigan yang 
telah dttetapk&n.

Ag. MfflQWAl HARXA KEKAYAAliKYA:
Set lap pemangku kekuaoaan orang tua* atiraklli a* 

naknya dalaia aegala tlndakan perdata, sekedar dalaa 
uadang-undang tldak diadakan kekecualian*
Faaal 310 BW Indonesia meoegaakan: dalaa eegala hal, bi-
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laisaoa la klranya meapunyat kapentiegan yarg ber- 
tentangaa dangan kepentingan anak - anaknya yang 
balum dairaaa, anak- aoak itu iiarua diwakili ol«h 
aeomng pengampu iatioewa yang untuk itu  ftarus di 
angkab qX Fengadilan Negerl. 
ttenurut Xoputuaaa B*fi« 31 Gktober 1934* 1934 

tf.1675* *.1282?; pelanggaran pasal 310 tldak aengakibat 
bahwa pe rbuataa yang dilakukan oleh orang tua yang mon- 
jalankan ktkuasaaa oraag tua demi hukum batal,tetapi ha- 
nya bahwa perbuatan itu dapat dlbatalkan oleh Hakim 7)* 

Pexbuatan-pexbuataa hukum tertentu yang monganal 
h&rta kakayaannya, dapat dilakukan oleh ai-anak yang 
belu» dewaea*

Anak-anak yang belunt dewaaa taapa ptranteraatt o- 
rang tuanya yang nenjalankan kakuasaan orang tua, dapat 
mefiperoleh buku tabungan poa, menyetor uang ataa buku 
itu dan menerlma kombali uang itu dan bunganya yang 
berdirl ataa nacanya dalan buku tabuogan itu.Tetapi ba
pak atau ibunya yang men^alankan kekuaaaan orang tua ber- 
hak aemjukan perlaw&nan terhadap pembayaraa kembali i- 
tu. Penbayaran ktabali uarig itu dapat dituntut keabali 
oleh mereka* tetapi jika ai-aaak sudaft aeiicapai uaur *- 
aanbalas tahuxi, ini faanya mungkin dengan kuasa dari P«- 
ngadllan Kuaaa itu hanya akan diberikan dalaa
7). Ibid, halamn 501.
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hal-hal yang dioebut dalaa paced. 393 BW.Indonesia (pa- 
sal 7 3*1934 Ho. $53) a).
Pasal 1601 g# BW.Indonesia.

(l):Seorang belum dewaaa adalah cakap membu&t per- 
setujuan perburuhan sebagai buruh, Jlka la un
tuk itu dikuasakan oleh wakilnja menurut un- 
dang-undang, balk dengan liaan aaupun tertu - 
lie.

Paeal 1601 h. BW. Indonesia.
(1) iJlka aeorang belua dewasa yang belum cakap un

tuk meabuat suatu persetujuan perburuhan telah 
sembuat suatu persetujuan dan karena Itu aela- 
ca enao mlnggu telah aelakukan pekerjaan diba- 
vah perintab majikan dengan tlada perlawanan 
darl pihak wakilnja menuiut und&ng-undang* na- 
ka dlanggaplah la telah dlkuasakan dengan 11 - 
son oleh wakilnya Itu untuk meabuat peraetuju- 
an perburuhan.
Berwakilan itu tidak haoya mangenal peribadl - 
nya alaaak, melalnkan mengenal juga harta kcka- 
yaannya.

tarhadap harta kekayean ini diatur dalam Buku Xf Bab 
XIV* Bagian II, ?aoal 307 - 319 BW.Indonesia.
]?aeal 307 Bf* Indonesia*

(l)sSetlap pemangku kekuasaan orang tua harua me -
8). Ibid, balaioan §01.
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ngnrua harta kekayaan anaknya yang boluza da- 
waaa« Qeandaittya Qereka berada dalasi keadaan 
berpiaah a®Ja dan ranjang, oaka sobelua ointa 
parpiaaban neja dan ranjang, ztereka vrajib dt~ 
»gan sebuab akta otcntik aangatur ayarat-aya- 
rat perplsahan itu, balk terhadap maraka son- 
diri maupun cjcx̂ tnai penunaian kekuasaan orang 
tua dan ueaba peiaaliharaan baaarta pandidikan 
anak aercka (Pasal 237 ayat l). 
llamuii ada keaungkimn, bahwa dua atau leblh 
anak yang tidak borada di-bawah kakuaaaaa o- 
rang tua satu orang yang saaa (oisalnya seta- 
lah ada perpiaahan mo ja don ranjaag dari orang 
tuamya diputuskafl oleh ibakist, b&hwa kekuasaan 
orang tua texbadap anak yang satu akan dlja- 
lankan oleh oi-bapak dan texhadap anak yang 
lain ©leh ibu), aeapunyai benda - benda yang 
marupakan mllik beraama mereka.Xtelaa hal deai- 
kian Pengadilan ffegeri boleh menunjuk aeorang 
dari orang-orang yang aenjalankan kekuaaaan o- 
rang tua terhedap anak-anak tersebut atau mng 
lain untuk mengurua Harta kekayaan ailifc bar- 
aama itu dengan jaainan-jaminan yang ditentu- 
kan oleh 3?engadilan (̂ aaal 319$ ayat 6).

(2)sKekuaaaan orang tua tersebut diatao tidak bar- 
laku eekedar menganai barang-baracg yang di *
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peroleb gleh ei-anak yang belum dewasa karenai 
hibab, bibah waalat (legaat) atau wariaan Kara* 
ua teatamen (mlaalnya dari kakek, nenek, paaan 
dan sebagalnya).
Barang-barang teraebut akan diurus oleb eeorang 
atau lebih pengurus jang ditunjuk oleh penghibah 
atau pewarla*

(3);Waliiupun ada pengangkatan pengurua - pengurua 
istlmewa tersebut, iianufl aipemangku kokuaeaan 
orang tua aelaoa anaknya belum devaua, berhak 
ainta pertanggungan jawab dari pengurus-pengu- 
xua tersebut.
termlntaan pertanggungan jawab tersebut menu - 

rut peada pat Ko 2 Jay Sing dapat diminta dari para pengu~ 
rua aetiap waktu. Pengundang-undaug tldak hendak mengl- 
kat aibapak atau eilbu dangan waktu-waktu tertentu* ka- 
rena oungkia ada alasan untuk minta perbitungac perfcang- 
gungan javab dengan aegera. Tentu oaja hak itu tldak bo- 
leb diealab gunakan.
Uinta perhitungan dan pertanggungan javab terlalu baiyak 
kail, aedangkan “tlnta1* pexfeitungan dan pertanggungan 
jawab terakbir "aaoih baaah**, banya untuk menggoda (pa
ra) pengurus, aaiaa aekall tak ada faedahnya. lalaa hal 
demlkian Hakim akan raellndungl olpenguruo dengan aenya- 
tekan, babwa tuntutan pexhitung&n dan pertanggungan Ja- 
nab demlkian tak barfaedah sama aekali dan merupakan

46.
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aalah penggunaan fcak 9).
Sel&njutnya Ko f jay Sing raenyatakans dalasi akta 

hlbah atau testaiaen* aipenghibah atau pewaria dapat me- 
nunjuk beberapa n»ng ponguru© untuk boraam-sama esangu- 
rus harta kekayaan yang beraangkutan atau supaya Jika 
yang satu telab mengundurkan diri, senirtggal dunia atau 
karena apapun tak dapat laelakukan kewajibannya lagi, la 
di-gaatikan oleh yang lain. Penguxusan deniklan berallb 
kepada orang yang menjalankan kckuaaaan orang tua apabi- 
la pengurus yang dimakaud dalam pasal 307 (2) karern 
aebab apapun barakhirt^fej&apua » vervallon). Yalta ka- 
rena aemia orang yang telah ditunjuk sebagal pengurua

*

audah aeninggal dunia, mengundurkan diri tanpa aenunjuk 
orang lain sebagai gantinya ,walaupun ia diberl kewajib- 
an atau hak untuk itu dan sebagal»ya•Ketentuan itu dia- 
dakan untuk memb&tasi kekecualian terhadap ketenfcuan pa- 
eal 307 (1} BW. Indonesia 10) •
Paaal 308 33W* Indonesia.

(l)i Barang aiapa karena ke&uaaaan orang tua yang 
ada padanya, berwajib aengurue harta kekaya
an anak-anaknya, harus bertanggung jawab ba
lk ataa keatilikan harta kekayaan tadl maupun 
ataa segala hasil dari barang-barang yang aa- 
na ia diperbolehkan menikmatinya.

9)- Ibid, halaoan 493 dan 499- 
10). Ibid, h&laaan 497*
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(2)J Kengenai barang-barang yang menurut undang- 
undang dlperbolehkan menikmati ha8ilByafbtr- 
tanggung jawablah ia hanya ataa kemilikan ba- 
rang~barang itu.

Apabila pengurusan harta kekayaan tldak baik,na- 
ka la bertanggung jawab untuk kerugian yang dideritasi 
anak. Bi&aanya la banya bartanggung javab untuk "nodal- 
nya* (dalaa undang-undang j HKEMII»IKAS harta kekayaan al 
anak”) dan tldak untuk ha ell-haailnyaf karena biaaanya 
orang tua yang menj&l&nkan kokuasaaa orang tua oaapu * 
nyai hak menikmatl basil (Vruchtgenot) atas harta keka
yaan oionak itu oenjadl alliknya. Xalau la tak moapu* 
nyai hak nanikioati haeil, aaka la juga bertanggung ja- 
wab ataa hasil-h&sll itu. Senikian Ko Tjay Sing 11).

Slapa yang berhak menlkmati haail barta kekayaan 
anak-anak yang belua devaaa?

Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuaeaan 

orang tua atau zaenjadl wall berhak aenikoati segala ha- 

a l l  harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewaaa (pa- 

sa l 311 ayat 1 Bff. Indonesia),

Hak ini dinamakan hak menikmatl haail (vruohtfee-
not).

Tapi hak aenitoaati basil ini tldak ada terfaadap:
1. Segala barang yang diperoleh anak-anak kareca korja 

dan uaaha oendiri.

U ) .  Ibid , halaman 499*
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2* Segala barang yang karem sesuatu perbuatan 
per&ata antara yang oaaih hldup atau karem 
dangan teataaent telah ditesteer atau dilega- 
teer kapada anak-acak, dangan penegaaan bah- 
wa kedua orang tua tak boleh mssperoleb pa - 
nikoatan hasllnya.

Keduacya tercantuia dal am pa&al 315 Bf, Indonesia 
Selain itu dalaa paaal 640 juga ditentu -

kani
Apablla anak-anak dari oeorang yang telah dlnya- 
takan tak patut aenjadl wari*,atee dlri aendiri 
aieaipunyol pacggllan untuk menjadi laria isaka tl- 
daklaft merefca kar&na keaalahan orang tua tadi, 
dikecuailkan dari pawarisan. Hamun orang tua i- 
tu tak berhak aenuntut supaya di~perbolebkan aa- 
nikaati haail barang-barang warloan, yang caenu- 
rut undang-undang hak menitaati haoilnya diberi- 
kan kapada orang tua ataa barang-barang anaknycu 

Bagaimana sekaxang apabila barang-barang 
itu diperoleh alanak karem la bekerja pada o- 
rang tuanya? Deiaikian pula bila sianak bekerja 
pada peniaahaax* yang dlmllikl orang tuanya dan 
pifcak ke-III?
Halan hal yang pertama, tldak dlanggap telah di 
peroleh 3l-anak karena kerja dan uaafea aendlrl.
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Jadi eibapak atau allbu aeapunyai hak Qeoiknati ha- 
ell* Sedaog daloo hal yar.g texakhir, tak adn perse- 
sualaa peadapat 12).

Apabila blak albapak maupon dilbu dibebaskan 
darl kekuasaaa orasg tua atau perwaliaa, zaste kedua 
cicxekalah yang borhak aenikaaii haail-ha&il taro# - 
but (pasal 311 ayat 2 BI* Indonesia)-

Fetabebasan oibapak atau silbu yang meletakan 
keku&aaaa orang tua atau parwalian, oedangkan orang 
tua yan# lalnaya tolah mealnggal atau dtpoeat uarl 
k$kuasaaa orang tua atau perwaliannya, tidak zseapu- 
nyai akibat-akibat tas&adap hak aenlkmatl haell(pe- 
sal 311 ayat 3 BW. I&done&la).

i/iaaaping Itu pcflikmat hasil dibebsci deagaa 
kawajIban-k«n£?.JIb*n yang dla&but dalam pasal 312 BW. 
Ladoaeeia, Beban-baban itu adalatu 
l**3cgala kcvajiban yaag ada pula dlbali'k h&k pakal 

basil. Xat dlatur dalaa Buku II Bab X Bahian III 
Pasal 7S2-506.
Itisalay&i
a)*~E$xigga]itl karugian. kasrem kerusakun, nsngso- 

ballkan barcngnya pada aaat hakaya berakhir, 
report! keadaan semula.

b).-Ke»buat daftar dari baracg-barang bergerak 
dan tak bergerak.

12). Ibid, balaaan 507.
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c).~Haxua neuunjuk panai^ung-peaanggucg yang dl- 
kuatkaa oleh hakiau

d) * -Uenyel.-mggarakan oegala perbaikan aalaku pe-
ffiellharaan.

e).~£an eebagainya dan aobagainya.
2— 8emeXihara d&E men d id ik sekall&n anak*

Sebagai orang tua, maka pemeliharaan dan pen - 
dtdikan ini audah aelayaknya aerupakan ktwajl- 
bannya yang utaiaa tanpa aelifeat ada/tidafcnya 
hak mtmiksati haail taraobut. Kenajiban ini m - 

d&h tercaatua dalao paaal 293 BW. Indonesia. 
3*-Eeabayar segala angauran dan segala bunga ataa u- 

ang pokok.
4.-Seaya penguburan anak.

Apakah art! dari paaal 312 BW. Indonesia itu? 
Bfthira dari haaiX-haail harta kekayaan harus dibayar 
labih dulu beaya-beaya yang diaebutkau dalaa paeal 
taraebut* Orang tua yang barhak ataa ponikaatan ha- 
oil Jadi hanya berhak ataa aaldonya, aafcingga aobe- 
rapa mungkio aodaX harta kekayaan eianak harua te *> 
tap dan tidak nenjadi kurang.
Paaal ini tidak b&rarti, bahva apabila beaya~beay* 
yang harua dikeluark&n aelebihi haail-haail harta ke
kayaan, terpautnya harua dibeyar solah si * penitaat 
haail* kacuali apabila »i-orang tua aeapunyai kawa- 
jibau itu menurut ketaatuan Xaih separti ketentuan
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pasal 299 Btf. kitaf oeaurut mana orang tua barus aea*- 
beayai pemelibaraan dan pandidikan anak-anaknja. Ife~ 
lam hal Ini apabila haail hayta kekayaan anak talc a *  

kup untuk mesabeayai pemeliftaraan dan pen&idikan, ©a- 
lea kekurangan barus dipikul ol«b kedua oraag tua.
Tapi apabila basil harta kakayaan tak. cukup untuk 
meabsyar bunga dan pajakt cake kekurangan itu dapat 
dianbilkan dari aodalnya, Gehingga dengan dejn.ikian 
modal dapat boykuiang 13).

B» ^erhadap harta wariaatn
Borbieaxa ten&ang wariaan, aenyalurkau pikiran 

dan pernatian orang koarahauatu kujadian penting da
lam auatu zaasjarakat, yaltu atfa anggota dari maajara- 
kat itu yang aonisggal dunia. Jtengan meninggalnya a«- 
oxaog* aaka aeaua harta trarisannya (teraasuk hutang- 
hutangnja) beralib kepada ahli-warianya*

Parana anak angkat b«rkedudukaa aobagai anak 
kandung, qaka berlakulah kctentuan-keientuan pewari- 
san dari paasl-paaal BW.XadQne&ia (untuk ealanjutnya 
saya oiegkat dengan B.W. aaja), yang diuraikan dalaa 
tab ini.

Didalati B.W. ooal pewai'ioan diatur dalam Buku 
II Bab XXI sampai dengan Bab XVIII Pasal 830 eaapai 
d&ngan pasal 1130*

I3)« Ibid, halaman 506.
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Berhubung yang akan diuraikaa dalam bab lot 
hanya terbatas pada bab* keduduk&n anak angkat se- 
bsgai satu-eatunya anak terhadap harta wariaan o- 
rang tua angkatnya. Jteugan sendirlnya tidak semua 
paaal mengenai pewariaan teraebut diatas tereakup 
dalam bab ini. Pasal-pasal itu misalnya:
Pasal 830 B.W. t

Fewarlsan hanya barlangBung fcarana keciatian. 
g&sal 851 B.W.̂

Apabila beborapa orang,antara mana yang ea- 
tu adalah untuk aenjadi waris yang lain,kartna aa- 
tu malapetaka yang aama atau pada aatu hari telah 
oeneuui ajalnya, dangan tak dapat diketahui aiapa- 
kah kiranya yang aati terlebih dahulu, oaka diang- 
gaplah mareka telah meninggal dunia pada detik aa- 
at yang aana dan perptndahan irariaan dari yang aa- 
tu kapada yang lain taklah berlangsung karenaaya* 
faaal 853 B.W. x

(1); Sekalian ahliwario dengan aecdirinya 
karena hukua neuperolah hak-Bilik ataa segala M l  
dan aegala piutang ai-yang saenicggal.

B?w,i
(1); Tiap-tiap Harta berhak meoajukan gu- 

gatan guna aemperjuangkan hak warisnya terhadap 
segala aereka, yang balk ataa daaar hak yang aama, 
baik tanpa daaar sasuatu hakpun aeuguaeai seluruh
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atau sebagian barta paninggalan, aepartipun tarhadap 
mereka, yang 8®cara licik telah manghentikan pangua- 
saannya*

(2); la boleh aengajukan gugatan itu untuk e** 
lurub warieao, jika la adalah waria eatu-aatunya a - 
tau hanya untuk sebogian, Jika ada babarapa waria 1*~ 
innya*

(1) : Apabila sebuah warioan terdiri atas ba - 
rang, yaog rnana sebagiaa ada dl Indonesia dan aabjgfe- 
an lain ada diluar Indonesia dan wariaan yang dami - 
iciau Itu harus dlbagi antara bobarapa orang Aaing, 
bukan penduduk Indonesia pada balah oatu dan babara- 
pa ffarga flagara Indonesia pada balah lain, isaka bo - 
lehlah aereka yang terakhir ini aangambil auatu Jum- 
lah bagian aereka terlabih dahulu, yalah auatu Jualah 
dalam perbandingan oanuzut kadar hale mareka at as har- 
ga barang-barang, yang mana karena Undanĝ flndang dan 
kelaaiman diluar neg&ri, mxeka tak akan dapat turn - 
paroleb hak milik teifcadapnya.

(2)i Jualah terlabih dahulu itu dlarobil dari 
baranĝ barang, yang mana bolehlah mareka m*aperoleh 
bak ailik terhadapnya.
Sasun ada kalanya para waris ini dikecualikan dari 
pawarisan karana aebab-sebab seperti yang ditetapkan 
dalam pasal 838 dibawah inis
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1.~5£exeka yaag telah dihuku# Icarena diperaalohkao 
telah siej&buauh atau oencoba aeabunuh ei-yaag me* 
ninggal*

2.~Hereka youg decgan putusan Hnkim pemah diperaa- 
lahkan karena eecara fitnah telah neogajukan pe- 
ngaduan terhadap pada ai-yaag mealnggal»ialah *u- 
tu pengaduan telah melakukan eesuatu kejahatan 
yang teraccam dengan faukuman penjara lima tahun 
lanacya atau hukuman yang lebih be rat,

3*~^ereka yang dengan kekerasaa atau perbuataa telah 
mencegah si-yang meninggal dunia untuk meabuat ®- 
tau untuk mencabut surat wasiatnya.

4*~&ereka yang telah aenggelapkan, cierueak atau rac- 
maloukan teatanent ©i-yaog aenisggal dunia*

Mexeka yang telah dlkecualikan ini wajib ce- 
ngembalikan aegala basil dan pendapatan yang telah 
diaiksatinya senenjak warisan jatuh aeluang (Faaal: 
3 3 9 )  .

Paaal 840 B.W.;
Apabila anak-anak dari seoxang yang telah di 

nyatakan talc patur oenjadi wario, ataa diri aendiri 
aetapunyai panggilaa untuk ctenjadi waria, maka tidak- 
lah mereka karena kesalahan orang tua tadi, diktcu- 
alikan dari pewarlaan* 
ffaaajL 841 B«W«*

Peigantian meraborl hak fcepada eeorang yang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT AKIBAT ADOPSI KHUSUS... ISMIJATI



56.

mengganti untuk bertindak sebagai pecggantl, dalam 
derajat dan dalam aegala bait orang jang dlgantl* 
'£»Ml_a42-BA*.

(1): Pergantlan dalaa gario lurua kabawah 
yang aab, berlangaung terua dengan tida akhirnya.

(2); Xblam eegala hal, pergautian sepertidl 
atas selamacya dlperbolebkan, balk dalam hal blla- 
mana baberapa anak al-yang aeninggel mewarls ber*a- 
ma-eaina dengan keturunan seprang anak yang telab 
aeainggal lebih dahulu, roaupun aekalian keturunan 
mareka mewarla bersama-sajaa, aatu a&sa lain dalaa 
portalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya* 
P a s a l  846  B J ,  a

Balam segala hal, bilamana pergantlan dlper- 
bolebkan, pembaglan berlangaung pancang deal pan - 
caog; apabila pancang yang aama oempunyal pula ca- 
bang-cabangnya * maka pembsgfan lebib lanjut dalam 
tlap-tiap cabang, berlangeung pancang deed pancang 
pula, aedangkan antara orang-orang dalam oabang jang 
earn pembaglan dilakukan kepala demi kepala* 
gasal 848 B.ff. t

Seoraog anak yang mengganti orang tuanya, 
mgmperoleb baknya untuk Itu tldaklab darl orang ta- 
a tadl, babkan boleblah terjadi, aeorang mengganti 
oracg lain, yang mana la telab menolak menerlma wa~ 
rlsannya.
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(1): Anak-anak atau eekalian keturunan mexe~ 
ka blur tiilahirkan dari lain-lain perkawinan seka- 
11pun, aew&rid dari kedua orang tuanya, kakek-nenek 
atau aomua keluarga sedarafc mereka aelanjutnjra da
laa garic luruB keataa, dengan tiada perbedaan anta- 
ra laki-laki atau pereapuau dan tiada perbedaan bar- 
dasarljan kelahiran lebih dahulu*

(2)i fiereka mewaria kepala dead. kepala, jlka 
dengan aiaeninggal floreka be?talian keluarga dalaa 
derajat keeatu dan mnaing-maBing oenpunjoi hak kare
na diri aendiri) iaereka mewaria pancang demi pancang 
jika sekaiian mereka atau aekedar aebaglau mereka 
bertindak sebagai pengganti.
P a p a l 874  B . W .:

Segala harta peninggalan seorang yang rawitng- 
gal dunia, adalali kepunyaan oekalian ahliwarienya 
aenurut Undang-Undang, aekedar texftadap itu dengan 
te&taBa&t tldak telah diaabilnya suatu ketetapacjong 
sah.

Suatu teetament untuks para keluarga aedarah 
yang texdekat atau uatuks darah terdekat dari aime- 
ninggal, tanpa penjelaean lebih Ian jut, harua diang- 
gap telah diambil untuk keuntungan para ahliwarie 
oenurut Undang-Undacg.
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Bag! para wari© dalaa gari® luxua menurut tfndang- 
Undang, mereka berhak ataa euatu bagian mutlak a- 
tau Zt0gitiaaa Fort It.
Heagenal a pa yang dlaakeud dengan baglan nutlak 
atau I«gltleo© Portie lai, pasal 913 B.f. meneotu- 
kao aebagai berikut:

Bagian mutlak / Legitieme Portia adalab euatu 
bag Ian dari harta ptminggalan yang barus dibo- 
rikan kepada para waris dalam gario lurua as- 
tiurut Undang-Undangp terhadap bag lan mana ai- 
yang meninggal tak diperbolehkan mettotapkan 
Dosuatu, balk solaku peaberinn antara yaag na- 
sih. hid up, maupun selaku testament.

Steal SXiJlAi
(l): Ealain gari** luruo kebawah, apabila si- 

yacg mtwariakan hanya maninggalkan anak oah eatu- 
aatunya saja, raaka terdlrllah bagian mutlak Itu a* 
taa aetengah darl barta peninggalan, yang mana o- 
leh eiacak itu dalam ptwariean sedianya harus di- 
perolehnya.
Pasal 916a. B*W. i

Ualam hal-hal bilamana dalam aenentukan be- 
Garoya bag lan mutlak harua dipsrhat Ikan adanya be- 
bcrapa warie, yang kendati menjadt waris mutlak, 
raaka apabila kapada orang-orang a ©lain ahliwaris 
tak mutlak tadi, balk dengan seouatu porbuatan per*
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data, antara yang oaslh hidup, aaupun dengan taata- 
dent, t®lah dihibahkan barang-barang aad&nlkiati ba- 
nyafc, aahlngga malobihi Jumiak yang mana, andaika- 
ta ahllttarla tak mutlak tadi tldak ada,aedianya a- 
dalah jualah tarbcear yang dip® rbolahkan, dalaa hal- 
hal yang daaikianpun, haruslaii hibah-hibab tadiwh- 
agalasi pamotoagaG-pemotongan yang demlkl&n,&afcing- 
ga meajadi saoa dengao jumlah yang diparbolehkan 
tadi, aadangkan tuntutan untuk itu harua dilancar*- 
kan oleft dan untuk kepentingan para warla nutlak, 
begerta sekalian ahllwarla dan paagganti Baraka*

918 B.W.;
Apabila katatapan yaag diambilnya dengan «a- 

suatu pexbuatan antara yang aaaift hidup atau daogan 
testament mallputi auatu hak pakai haall atau ema- 
tu bunga cagak hidup yang jualahnya marugikan bagi- 
an etutlak, oaka para waris yang berhak ataa bagian 
itu diperbolehkan oeailih apakah mareka akaa mdlak- 
aanakan katatapan itu atau manyarahkan hak-ailik a- 
taa bagian yang taraadla, kepada oareka yang dika- 
runiai atau yang aondapat hibafa naaiat*
Pftflfll 920 B.tt.a

(1): Tarhadap segala pamberia® atau p*nghi- 
bahan, baik antara yang aaoih hidup maupun dengan 
□uxat iraaiat yang maogakibatkan menjadi kurangnya 
bagian mutlak dal&m ceouatu war lean, bolehlah kalak
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dilakukan pengurangon» bilataaaa warlsan itu aeluaog, 
akap tetapl haayalah atas tuntutaa para waria mutlak 
dan ahltwario atau peisggauti aereka.

(2)s Haiaun tfeoiklan, para ahliwaria mutlak tak 
diperbolohkan ggnikciatl eedikitpuo darl sesuatu pa - 
eguraagaa atas karugiam para berplutang si meninggal* 
Pasal 969 B.W. 1

Apabila hibah waslat Itu mengenai ksbendaan 
tak tertexitu, caka siw&ris taklah bsrvajib aenyaruh- 
kan kabendaan itu dan jenls yang terbaik* akan tota- 
pi lapun tak boleh meoyarahkan kebendeaa dart jeals 
yang terburuk,
Pasal 970 B.W.s

Apabila sebagal euatu yang dlblbah waeiatkan 
dengan aingkat hanya dieebut: basil **hasil atau pei>* 
dapataiwpendapatan saja, deogan tak dijelaskannya de
ngan perkataan s pakai hasil atau pakai, maka kebenda- 
an yang barsangkutan tetaplah harua ada dlba*ah pe — 
nguruaan oiwarls* yang aeaentara Itu b&majlb menye- 
rahkan sagala basil dan psndapataanya kapada sipene- 
rlaa hlbah.
Pasal 972 B«W«*

Apabila warlean tidak oeluruhnya atau untuk 
sebaglan diteriisanya, atau apabila warlsan diterlma- 
nya dengan hak iatlms«ra akan pcndaftaran harta pening- 
galan, dan yang ini tidak aencukupi guna jneoenuhi a-
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lean segala wasiat » oaka hibah-hibah itu dalam keoe- 
imbangan dengaa beoajmya, harua dikurangi, kecuali 
oi-yang oewariakan tentang hal ini telah menttapkan 
ketentuan-ketentuan lain dalun ourat wasiatnya.
Uelah dijelaakan diatao, bahwa yaag beralih kepada 
abliwarisnya itu oeiiputi juga hutang-hutang si pe- 
ninggal wariaan, maka, audah Belayaknyalah apabila B. 
9* aengeiial 3 ffiacas siltap dari ahliwaria terhadap 
harta warisan. Artinyas d.ia dapat aeailih diantara 
3 aikap, yaitu:

l.-Ia dapat meaeriaa warisan dengan cyarat,bah
wa harua mtmerinoi barang-barangnya deagan 
pengerfciati bahwa hutang-hutang hanya dapat 
ditagih aekedar harta warisan otncukupi vrn- 
tuk itu (Aaavaarding onder voorrecbt van 
bocdel beeehriJving).

2--la dapat menerima harta wariaan seluruhcya 
menurut hakekat tersebut dari B.W., jadi yaag 
maliputi juga hutang-hutang dari Bi pening- 
gal wariaan (Zuivere aanyaarding).

3.-la dapat menolak harta warisan dengan aki- 
bat, bahwa ia seaaaekali tidak tahu aenahu 
tentaag penguruoan harta wariaan itu 14 K  

A<LJLi
14). Wirjono Prodjodikoro - Hukua Warisan di Indo

nesia, cetakan keliiaa diperbaiki dan 
ditaz&b&h, Penerbitan "Sumur Bandung9 
1966, halaffian 102.
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Apabila la acnerima harta warloan dengan ayarat , 
maka menurut paaal 1032 berakibat:

1. Bahwa sl-warla tidak diwajibkan aeabayar hu- 
tang-hutang dan baban wariaan yang aalebihi 
junlah barge benda-bsnda yang teraasuk warla- 
an ltu,dan babkan la dapat aeabebaskan dirt- 
nya dari paabayaran itu, dengan menyeiafckan 
aentua benda yang taroaauk wurisan ktpada ke- 
kuaaaan para barpiutang.

2. Bahwa benda-banda prlbadl ai-warla tidak di- 
campur dengan benda-benda wariaan dan bahwa 
la tatap berhak cenoglh piutang-piutangnya 
prlbadl dari warlsan*

Slwarla dlwajibkan mengurua benda-banda yang ter- 
maeuk harta itu aebagai seorang bapak ruaah yang 
balk dan aenyeleaaikan urutian wariaan Itu celakae-

7

lekaenya; la bartanggung jawab kepada para bar- 
piutang dan aemus penarima hlbah wasiat.

(1): Xa tidak diperbolehkan nenjual benda-benda 
warisan balk yang bargarak oaupun yang tak ber- 
gerak dengan cara Iain, selalnnya dimuka uraua, 
dan msnurut adat kabiasaan sefcempat atau dengan 
perantaraan aaorang sakelar atau koamioioner, jl- 
ka ada baxang-baxacg dagangan dalam harta pcning-
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gaXan.
(2)» la diwajibkan dalam halnya penjualan bee-
da-banda tak bexgarak yang dibabani dengan hi*;
potik, utolunasi orang-orang barpiufcang hipotik 
yang naaajukan dirinya dengan jalan menyerab - 
kan penagihannya terhadap ei-pembeii benda tak 
bergerak, sampai auatu Jumlah yang dapat ditun- 
tut oleh para berpiutang Itu.

SMiAJflaaAgLi
(X); la diwajibkan jika diminta Gieh para bexv 
piutaog atau Xala orang yang bqrkepentingan, 
aembertkan jaminan seeukupnya untuk frarganya 
benda-benda bergarak yang ternaeuk dalaa pen—  
daftaran harta peninggalan dan untuk bagian 
yang oabeaar harganya benda-banda tak bergarak 
yang tidak disarahkan kepada para berpiutang 
oipotlk.
C2)i Jika ia Xalai me&berlkan jaoinan itu, ma
ka banda-benda yang bergerak harua dijual se - 
dangkan balk pendapatan penjualan maupun bagi
an dari benda-btnda tak bergerak yang tidak ta- 
lah disarahkan, aarua dloerahkan kepada sectong 
yang diangkat oleb Hakia, untuk dipakai oalu - 
naai utang-utang dan baban-beban warisan, aa — 
kftdar harga warisan itu aencukupi.

Paawl 1036 B.T.i
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Sal&m waktu tiga bul&u terhitung mol&i barak-
ihiraya ttnggang waktu yaog dit$tapkan dalam 

p&gal lQ24(«mpat bulaa), siw&ri* dlwajibkanou*- 
manggil para berplutaag yang tak terkenal de- 
ngan memaaang iklan dalaa Berita flegara,untuk 
solera melakukan porbitungan tanggucg - janab 
tsntang paagurusnya kepada mcreka maupun kepa
da para barpiutang yang terminal s«rta para 
psnerlma Mbab waaiat, dan untuk malunasl pi- 
utang-piutacg &erta hibah-hibah mereka o*k«tfar 
harga wariaan mencukupi •

(1); Batalah pertitungaajtaisgguag janab dies- 
liiftlto, aaka fii-waria divrajibkan aelunaei 
kepada para barpiutang yang pada via&tu Itu t«^ 
k*sal, piutang-piutang neralca aeluruhnya atau
dalasi keeeirabangan deag&ti juslah harga war! —iisail.
(£); Para b or piutang yang meoajukaa diri ecsu- 
dali paabagia© teraabut dilakukaa, dengan s ib  -  

Egingat wakttmya meretea meaajukan dirl itu* 
banyalah akan dibayar dari b^nda-banda yang 
tidak terjual dap apa yang ©asib teraiaa.

Pasal 1036 BJl.t
<Tika ada eemuatu perlananon t aaka para barpi- 
uta&g tidafcl&h dapat dilunaei* aelainkan se-

64.
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telah diadakan panotapac tertib tingkat yang 
diatur olch Uakim.

Baaal 1039B.y.g
( 1 ) s Para penerima hiban waeiat taklahdapat 
menuntut dipexmhinya hibab-hibah ©ereka, ee~ 
lainnya aatolah lewatcya tenggang waktu yang 
ditetapkan dalaa paeal 1036 dan atsudabnyadi 
lakukan pembayaran yang disebutkan dalaa pa- 
aal 1037.
(2)s Para berpiutang yang oemajukan dirt se-S.
audahnya hibab-bibah waeiat dipenuhi, banya 
akan dapat semmtut bak aereka kepada para 
penerima bibab waeiat itu*
(3) s Peimntutan akan penggantian ini gugur 
karena daluviarea dengan lewatnya tiga tahun 
so telah bari dilakukannya peabayaran kepada 
aipenerioa hibah waeiat.

Pasal 1040 B.ff.i
(1): Si-wari» tidaklah dapat lebih dabulu di 
suruh aemnggung utacg-utang aimininggal de
ngan barta bendanya sendiri, selainnya oete- 

lab iav sesudabnya ia diperingatkan untuk 
oezabuat pexbitungan taaggung Jawab, tetap la- 
lai meaenuhi kewajlban itu.
(2)» Seaudahnya penyeleaalan perbitungan,ma- 
ka benda-benda kepunyaan ei-warle sendiri ha-
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nyalah dapat dieita untuk a«limaesl piutang - 
piutang ai~iaenlnggalf sekadar benda-bacda i- 
tu beraaal dari wariaan dan talah Jatuh dt * 
tangamiya. 

gaaa^IOJlB.y^jL
Segala baaya penycgal&u, beaya pendaftaran 
Ja&rta peninggalao dan beaya pembuatan perbi- 
tungan bagitupun acgala beaya laiimya 3*ng ta- 
lab dikeluarkan a a cara a a h , dipikulkan kopa- 
da wariaan*
Mt2l
Apabila la seneriiaa wariaan, maka panerlfiaan 

btrlaku aurut hingga pada hari terbukanya wariaan 
itu (Pasal 1047 ».W)*' 
foaal 1048 B.ff.:

Penerimaan dapat dilakukan aecara tagae atau 
dengan diam-diam; terjadilah dengan tegaa jika aa- 
orang diadakan auatu tulisan otentik atau auatu tu- 
liaan dibawah tacgan manamakaD dirinya waria atau 
raengaiabil kedudukan sebagai deoikian dengan diaa- 
diaa, jika seorang wario aelakukan euatu perbuatan 
yang dengao jelaa ausnunjukkan sakaudqya untuk me- 
nerioa wariaan tersebut, dan yang mtmang kanya da* 
pat dilakukannya dalam kedudukannya stbagai waria* 

3&aal 104£ B*g*^

66*
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Segala seauatu yang hanya berhubungan dengan 
peuguburan jenaaah aiseninggal > perbuatan - 
perbuatan yang hanya untuk menyimpan aa3atbe~ 
gitu pula perbuatac-perbuatan yang dllakukan 
untuk mengavfaal warisan ataupun untuk aengu^ 
rusnya untuk sementara waktu, tidaklah diang- 
gap sebagal perbuatan yang oenunjukkan adanya 
penexlmaao secara di&m-diaa.

(1): Jika berbagai warla berbedaan pendapat 
tentang penerioaan atau tldak meaarlaartya oi- 
atu warisan, ma.ka yang «atu dapat aenerioa 
warisan itu, sedengkan yang lain aienolaknya.
(2): Jika berbagai waria berbedaan pendapat 
tentang caranya aenerima warisan t#rscbut,ma- 
ka warisan itu diterima dangan hak iotimewa 
untuk aengadakan pendaftaran harta peningga- 
lan.

Jika 3©aeorang yang kepadanya telah Jatuh au- 
atu warisan, meninggal dengan tldak telah me- 
nerima atau oenolak warisan itu, maka parawâ  
risnya berhak untuk oeneiim  atau aenolaknya 
sebagai penggantinya, dan berlakulah torhadap 
mereka itu ke tent nan dalam paoal yang lalu.

fflasl-L°S?—iaSLii.
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-  M I L I K -
PERPUSTAKAAN 
..UMVERSirAS AIPUN(,Ga" gg

S U R A B A J A  ' ■' *

Barang aiapa yang telah aanerlica suatu wariean 
untuk bagiannya, tidakloh dlperbolehkan aenolak
bag Ian jang jatuh padanya karena bak peoaiabahan, .i
kecuali dalaa hal yang di-atur dalam pasal 1054 

8m a 1-M53-A^i
(1)?S«oimng y^S telak dewaoa tidak dapat dipu- 
likkan seluxuhnya terhadap auatu penerlmaan wa
riaan yang telah dilakukan olehnya,selainnya a- 
pablla peneri&san itu telah tcrjadi karena pak- 
eaan atau penipuan yang dilakukaa terhadap diri- 
nya.
(2)iTak d&patlah is meainta dibatalkannya suatu 
pen»rimaan>dcngan alaoan bahvra ia telab dirugi- 
kan karer̂ anya,eelainDya dalam hal waria&nnya te- 
la& berkurang leblh dari separo sebagal akibat 
diketahuinya auatu fraslatyaag tidak terkenal pa
da waktu warlean diterima.

Papal 1054 B.tt.f
Bagian seorang waris yang dipulibkac eeluruhnya 
terhadap penerlmaan yang dilakukan olehnya,tidak 
cenjadi feak para kaw&n warianya secara senambah 
bagian mereka, selainnya aekedar orong-aracg 1- 
nl aenerima wari3annyu.

Paeal 1055 B,W,»
Hak untuk cxenerim auatu wariaan hapua karena 
daluwaraa dengan lewataya wafctu tlgapuluh tahun
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texfcltung aejak hail terbukaoya vrari&an»asal 
oabelum maupun seeudah lewatnya Jacgka waktu 
teraebut, warlaannya telah diterlma oleh »a- 
lah seorang dari jaereka yang oleh tfodang-lTn- 
dang atau olth au&tu wasiat ditucjuk eebagai 
Fariaj namun dangan tidak mengtueasgl hak-hak 
pihak ketiga ataa warisan toreabut, yang di- 
peroleh karena euatu alas hak yang sah*

Paeal 1056 B.B.a
Si war la yang sudah m a o ilk itarisannya, aasih 
dapat manerintanya, aelaaa warisan itu belum 
diterlisa oleh aereka yang dituojuk oleh Un - 
dang-Undang atau waaiat, decgan tldak mengu- 
rangl hak-hak pihak katiga, sebagaiciana ter- 
sebut dalam pasal yang lalu.
Ad«3:
Apabila la menolak narisan, hal ini harus dl

oyatakan dangan tegaa das dllakukan dangan auatui
pexsyataan ycng dibuat dikepaniteraan Pengadilan 
Segeri dalam daerah hukuanya telah terbuka warisan 
itu (pasal 1057).
gaaal 1058 B,w^

Si-war is yang menolak vrariaannya, dianggap ti
dak pernah telah menjadi waria- 

PaealXO^BJ^
Bagian wariaan aeorang Jang oenolak,jatufa ke-

69.
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pada. jaaraka yang sedianya berhak ataa bagian 
itu, seandainya si-yang aenolak itu tidak bi~ 
dup pada waktu meninggalnya orang yang mawa- 
riakaiu 

BMamfflLgAi
Siapa yang talah menolak suatu wariaan,tidak 
dapat mawakili dengan cara penggantian; jika
ia aatii-oatunya wario dalam deraj&tnya atau-i
pun jika keaemuanya waris menolak,maka soka- 
lian nnak-anak tampil keiauka atas daoar ke- 
dudukan oereka aendirl dan sawarie untuk ba
gian yang sama.

(1); Bemua pemegang piutang terhadap oeorang 
yang menolak suatu warisan untuk kerugian ae- 
reka, dapat meminta kekuasaan oleh Hakim un~ 
tuk atao nama al-yang berutang itu, sebagai 
pengganti dari dan untuk orang itu, menerima 
wariaannya.
(2)j Xtalaia bal yang deaikian, maka penolakan 
wariaan keuntungan para berpiutang dan untuk 
eejumlah plutang-plutang mexeka;penolakan i- 
tu tidak eekali-kali batal untuk keuntungan 
ai-waris yang aenolak*

?asal 1062
Hak untuk menolak wariaan tidak dapat gugur
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karena daluwaraa.
Pasal 1064 B.W.i

Seorang waria yang telah aenghilangkan atau 
oenyeabunyikan benda-benda yang texmaauk har
ta peninggalan, kehllangan fcaknya untuk rneno- 
lafc; ia tetap menjadi waria aumijtmekipun la 
meoolak, oedangkan la tidak dapat me nun tut au- 
atu bagianpun dalaa harta benda yang telah di- 
hilangkan itu. 

gaaPl.J965.B.,w,.i.
Tidak seorangpun dapat dipulihkan oeluruhnya 
terhadap suatu penolakan warisan , selalnnya a- 
pabila penolakan itu telah terjadi sabagai a- 
kibat penipuaa atau pakeaan. 

tasal 1076 B.W.s
(l)j Jika para warls, atau seorang aaupun be- 
berapa orang diantara mereka, berpendapat bah
wa benda-benda yang tak bexgerak atau bsbera- 
pa dari benda-benda ltut harua dijualfbaik un
tuk kepentingan warisan, untuk aembayar utang- 
utang dan sebagainya, aaupun untuk melakeana-
kan pembagian yang pa tut, maka Pongadilan He-

f

gerit setelah oendengar lain-lain pihak yang 
berkepentingan atau aetelah pihak-pihak ini dl 
panggil aacara aah dapat cemarintahkan penju- 
alan benda-benda tersebut tadi, menurut kete»-
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tu&n Undang-Ufldang Acara Perdata, oamnnlah so-
demlklan hendaknya, baiiwa jika penjualan dila-

-1
kukan diauka umoai, haruelah aegenap wall dan 
pengampu psngawa3 hadir,setidak-tidaknya sate- 
lah aereka ini dipanggil secara sa&.
(2)s Jika a&lah storang waria aeabeli aautu 
benda tak bergerak dari penjuaian tersabut di- 
atas, aaka itu akan mampunyai akib&t yang saaa 
baginyafseparti Jika memperolah pada auatu pa- 
miaahan*

Paaal 1083 B.g.t I
(1): Hiap waria dianggap seketika oanggantikan 
ai~meninggal dalam fcak Bilik ataa benda* benda 
yang dibagikaa kepadanya atau yang aacara pea- 
balian diperoleiinya berdasarkan pasal 1076 .
(2)j Itengan deoikian^maka tiada seorangpuo da
ri para waria dianggap parnah meiaperoleh hak- 
milik atas benda-benda yang lainnya dari harta 
peninggalan.

Pasal 1085 B.ff» s
Jika aeorang atau beberapa orang varia berada 
dalaa keadaan tak maapu membayar bagiannya da
laa panggantian kerugian yang harus dibayarnya 
berhubuog dangan kowajibannya menjaain aeorang 
kawan waria* aaka bagian yang harus dibayamya 
itu aama-aaaa dipikul olaft ai-yang dljaain dan

72.
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k&wan-kawan warls yang asampu aenbayar, senurut 
imbangan beaar-kacilnya maaing-nasing bagIan 
warisan- 

Ifrffftl .UOft B>W..»,
Para waria yang talaft asnerima ouatu wari«a»dii
wajibkan dalam hal pembayaran utang, hlbah wa- 
aiat dan lain-lain baban, memikul baglan yang 
soimbang dengan a pa yang diterima nading-maaing 
dari warlaaru i

Kewajiban welakukan pembayaran tereebut dipikul 
secara peraeorangan dan aasing-maaing nonurut 
jumlah beeamya bagiarmya, aatu dan lain dengan 
tidak Etengurangi hak-hak para berpiutang ataa 
stluruh barta peninggalan selama harta itu belum 
terbagl dan tldak aongurangi pula hak-hak para 
berpiutang hipotik.

fagjU H W U J al
Suatu waria yang karena euatu hipotik telah oa- 
lunaai utang bersama hingga oalabihl bagiannym 
aendiri &lam warisan, dapat aanuntut ketabali da** 
rl para kawannya waria apa yang oleh aeroka m- 
slag-masing sedianya harua dibayar.
C« TEHHAPAP PIHAK KB-III.
Yang dloaksud pihak ke-IXI dislnl, separti te

lah diteraagkan diccuka ialah orang tua biologionya
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oi-anak angkat. Juga telah diterangkan, bahwa aki-
bat ini didalam keluarga Jana ton Ball adalah baiv

;
lainan. Pintgara-negara lainpuu demikian pula. 
Dinegara yang satu, akibatnya aangat jauh aakali, 
karena memutuskan hubungen kekeluargaan yang asli 
antara anak yang diadoptIr dan orang tua biologio- 
nya. Peautuaau ini meliputi pula dibidang aliaen - 
taai dan pewarisan.

Xarena kcnaekwensinya sangat m©ndalam,mako ea
ring kali cam pelakaaziaan digantungkan pada p«me- 
nUhaa syarat-syarat yang bsrat, saparti misalnyai 
tidak fcoleh adanya anak-anak sah lain dari orang 
tua yang hendak meng&ngkat, kareca dikhawatirkan 
akan marugikan hak-hak waria dari anak-anak sah.A- 
tau pemerikaaan mendalam dahulu oleh hakim yang ha- 
rua xaemberlkan izin aenganai dlperbolehkan atau ti- 
daknya adopsi ini. :

. Oleh karena itu aama oekali tidak mungkin un
tuk oangadakan peraamaan antara anak angkat dan a- 
nak eah dalam aistim hukms Belgia (pasal 348 c.c). 
2)1 Sedorland nisalnya, karona konsekwensinya diaa- 
na temaauk dalam kategori yang mendalam, make di- 
ay aratkan eebelura adopsi dapat dilangsungkan,pihak 
orang tua yang h«ndak taengadopsi, sudab terlebih 
dahulu men;)adi "wall** dari sang anak. Ini dltentu- 
kan dalam paaal 344 sub. 7 B.tf.fTederland 15)-
15). Gouw Giok 3iong» op oit, helaraan 58.
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tfenurut hukua Brands » seorang anak angkat aa- 
in& hak-haknya taengenai warisan aeparti anak,oah(pa- 
sal 357 C.C). Akan tetapi caenurut hu&um perdata Pe- 
rancia adopai tak boloh dilakukari apabila pihak jang 
hendak mecgangkat aaeih moiapunyai anak-anak sah(pe. 
344 C.O) 16).

Jadl, oltdh karana di Java pengangkatan itu ti
dak aeiautuakan hubucigan kekeluargaan dengan arang tu- 
a biologisnya, jaaka anak angkat tatap warisnya Giang 
tuanya sendiri.
Eeaikian putuaan landraad Purworejo dahulu, taoggal 
6 Oktober 1937 (1,148 hal.307) 17).

Dagi golongan l*ionghoa yang tunduk pada S. 1917 
->129 (kemudlan S. 1924-557) maka pasal 14-nya mene - 
gaskan: Karena borlangeungnya suatu pengangkatan* 

torputualah segala hubungan perdata yang ber - 
pangkal pada keturunan karena kelahiran, anta
ra Bi^yang diangkat dengan kedua orang tuanyat
dan sekalian keluarga eedarah dan aeaenda kseu-

j
all dalaa hal-hals
1. -Kengenai derajat kekeluargaan acdarah dan

se&anda yang terlarang untuk perkawinan.
2.-Mengonai k»tentuan-ketentuan pidana sekedar

16). Ibid, halaman 66.
17). SoepoE io  - Bab-Bab Tentang Hukusi Adat, cetakaa

ke-IIf Pecerbitan Universitac, haia- 
loan 85 •
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bereaoiter pada keturunan karana kelahlran. 
^.-Mengen&i perhitungan beaya perkara dan pe- 

nyand*raan.
4*-£engcnai peabuktiaa dengan sck*i, 
5*-Meugenai bertindak sebagal eakai dalam p*m- 

buktiau akta-akta otestik*
Jadi pengangkatan anak seperti yang t*lah di- 

tetapk&n dalara S*1917 * 129 (karaudian S.1924-557) 
int mompun̂ al akibat hukum yan# san$at jaub sekali 
karena mamutuakaa hubungan kekaluargaan dangao o- 
rang tua biologianya deogai* bebarapa perkecualian 
seperti tersabut diataa.
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DAIiAH PRAK2EX*
Bal&a Bab X Bub B telah diuralkmn aecgacai 

syarat-ayaxat yang harug dipenuhi bagi eahnya a- 
dopsi.
Bagaiaanakah keny&taannya dalaa praktek?

Semenjak kita merdeka* ma&yarakat terus bexv 
keabang, kebudayaannyapun berkeabang pula. ?apl 
perkeabangan Ini temyata tldak diimbaugi oleh 
peraturan pexundang-undangan kita yang masih ba- 
nyak barupa peruadang-undangan peoinggalon jainan 
penjajahan dahulu. Dengan aendiriaya undang-undang 
yang diciptakan adalah undong-undang yang mencer- 
minkan auas&aa hukum pada maaa penjajahan dahulu 
yang lebih mementingkan kepectingan ei-penjajah 
sendiri. Ban apabila hukua yang deiaikian Itu ki
ta texapkan dalaa ma&yarakat t maka akan menimbul- 
kan kttidak eeraolan antara hukum yang berlaku ds- 
agon isasyarakat yang telah berubah karena pcrkeis- 
bangan-perkembangan tadi.

Hengenai adopai ini, B.W. tidak aengatumya, 
oleh karena pembuat undacg-undang khawotir, bahwa 
adopsi raungkin membuka pintu untuk orang-orang 
yang diluar perkawinan memparoleh anak, mengakui- 
nya dan mengangkatnya aebagai anak, Kekhawatlran 
ini lebih aementingkan prevenal akan adanya hubu- 
ngan sex diluar perkawinan daripada kebutuhan yaiqg

77.B I B  IV.
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wajar dari onsng-orang yang benar-benar aeabutubkan 
kebtdupan kekeluargaan dilongkApi dengan anak, ae- 
dangkan maraka aendirl Itu tidak dikaruniai anak.Ba- 
mm dalam B.W. yang baru dinegari Belanda, kenung- 
kinan untuk adopai diadakan dan untuk inidlbuat pa- 
raturan-poraturan yang terperinoi l).

Tradiai Tionghoa dahulu* yang mengehndaki seo- 
rang laki-laki yang beriateri atau peraah beriateri 
oengadopei anak laki-laki untuk mulanjutkan keturu- 
nannya dalaa garie laki-laki 9 kiranya pada aaat ini 
audab tidak dapat dipertabankan lagi. Tradial yang 
denikian ini tidak terlepas pula dari pangaruĥ peng* 
arub perkeobaugan oaayarakat eeperti apa yang talab 
disinggung diataa. Banyak orang-orang keturunan Tl- 
ongboa yang talab meaeluk agama Kristen» aebingga 
untuk eiereka tmdiai itu sudab tidak ada artinya 3a-

*4* i
Kiranya dalam kalangan warga negara Indontaia

keturunan $iongboa, pengangkatan anak tidak ]flgi ber- 
oakaud untuk melanjutkan keiurunannya dalaa garie 
laki-laki ataupun untuk nwaelihara hubungan dan a- 
bu jenazab orang tua dan kekek noyangnya, tap! ha- 
nyalah terdorong oleh rasa keinginan mempunyai anak 
oeperti warga maayarakat lainnya.

1). Eardjawidjaja - lua Contra Legem JDttn Praua £e~
gis, balaman 13*
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Frakttk dan kebutuhan maayarakat darl golongan 

Tionghoa, texutaoa dalaa tahun - tahun tigapuluhan 
saapai sekarang iaiah bahwa kebutuhan adopsi nemper- 
oleh dasar yang lain, yakni untuk mespunyai anak 
yang dapat meaelihara orang-orang yang sudafc lanjut 
uaia. Cinta kasih anak terhadap orang tua dalam ma- 
ayarakat Timur, kesediaan untuk merawat oracg-oraflg 
tua dixumah sandiri, adalah idaman orang Tionghoa. 
Sehingga kebutuhan untuk adopsi, tidak hanya adopai 
anak lelaki,tetapi juga mengenai adopsi anak perem- 
puan.
Sifat mngutasakan keturunan lelaki laabat laun be- 
rubah menjadl aenyam&k&n anak perempuan dan lelaki 
2 ).

Masang, orang-orang tua (terutama darl keluar- 
ga Jawa) lebih serang: dlpellhara/lkut anak perempu- 
an dari pada anak laki-laki,
Anak perempuan laeopunyai ikatan bat in yang kuat dc- 
ngan orang tuanya. Walaupun sianak pereapuan lnl au- 
dah menikah kelak, namun Ikatan batin itu tat&p me- 
lekat kuat. Berbeda dengan anak laki-laki yang seta 
telah oenlkah lebih banyak dikendalikau oleh iateri.- 
nya, Sl-isteri inl lebih memontlngkan orang tuanya 
aendirl daripada mertuanya. Walaupun tidak selalu 
deolkian halnya* Kiranya ae&ua itu tergantung pada

2). Ibid, halanan 14.

79.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT AKIBAT ADOPSI KHUSUS... ISMIJATI



60.

pribadi maalng-masing pihak.i
Msnurut S.1917-129 (kemudian S.1924-557) di- 

katakaa dlantaranya:
1- Eengangkatan anak harua dllakukan oleh orang 

lakl-lakl yang telah beriaterl atau telah par- 
nah berlateri*

2. Atau oleh seorang janda/seorang pereapuan jan- 
da yang tldak telah kawin lag! asal aisuaai da- 
ngan surat waalat tldak menyatakan kebcratan - 
nya.

3* Tang boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa la-
i

ki-laki yang tldak beriaterl pun tak ber-anak 
dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

4. Pengangkatan banya bolab dllakukan dengan akte 
notarle*

$• Peagangkataa anak perempuan dan pengangkatan do* 
ngan cars lain daripada aeabuat akte otentik a- 
dalah batal kareca hukua,
Pada tahuii-tahun belakangan ini pengadilan Jt- 

ga telah mulai melazapaul adat dalaa raemerikaa atu- 
ran-aturan hukum perdata mengenai hukuza keluarga. 
terkeabangan ini didoroog oleh pemyataan Hahkeoah 
igung tahun 1963♦ yang menyatakan, bahwa mulai aa- 
at itu hukum perdata hanya akan dianggap aebagai 
pedomau menuju hukua adat bagl mereka yang aebeluR- 
nya tunduk pada hukum ini.
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MahkaffieJi Agiing dacgas eurali «daran Ha.3/1963 kepa- 
da para kepala Paipgadilan Bageri dan K«tua Facga - 
dilaa Ticggi telafc meayatakan bahwa aatara lain 
sal 108 d»a 110 B*1f. Indonesia dia^ggap tak barlaku 
lagl. rengao demlkian tak ada lag! perbedaan wewa-
mng antara seorang auanai dan istari uatuk aeiaku-i
kan perbuataxi bukum. t

Pada tahun 1563* e«paoaog pengantin katunusaa 
Ciua ciaainta kepada Peasadilaa $egari Jakarta uuluk 
eengoaabkan adopai aaraka ataa aaorang anak parts*- 
poan dart ruoah jab la piatu Sosgkong.
Tat apt bukua adopai oracg Cica, laeaurut. ptf?k«euali~ 
an porundaog-tindangan, hanya rnemperkariankan adopai 
anak laki-laki berdaoarkayi aatmei aebeluiaisya (muog- 
kin kfiliru) bahwa hukuia garia keturunan patrilea*-
al OXm melanin# adopai analc-anak pareapuaa.

i
Karena hukum perdata dan poruadang-undangan yang 
baraangkutam tidak lagi aangikat? aaaka hakim dalaa 
perkare. ini Aoikin Kuauai&h Atnadja, putra dari &a~ 
tua Pertama tfabka&iab mercutuekan tuituk atna-
liti kambali apakah paraturan lam maaih berlaku 
dalaa masyarafcat. Eakai-aokei orang Cina yang di- 
panggil kapengadilan monjratujui, bahwa organiaaai 
kaluarga patrilineal tidak lagl aoat barpengarub 
dikalanfias katurunan Ciua dan ba&wa adopai anakpa- 
rempuan telah diptrbolefekan.
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Keputuaannya yang oejalan dengan pandangan lnl,ce- 
cara terang-terangan mencela kebijaksaman koloni- 
al dalam perbedaan rasial dan menonjolkan aturan 
modern yang neaberikan hak yang aama bag! pria dan 
wanlta 3). ■

£engan keputuean tanggal 1? Qktober 1963 flo* « 
588/635. Pengadilan Hogerl Jakarta telah smyatakan 
sebagai hukua, bahwa s larangan pengangkatan anak
peraapuan* aeperti yang diuraikan dalam pasal 5* 6i
dan 15 darl Ordonansi S.1917*129 tidak berlaku la- 
gi. Dengan demikian Warga Hegara Indonesia golongan 
Tionghoa dalam melakukan adopai tidak terikat lag! 
oleh psraturan adopai 3.1917*1291 yang berarti ti
dak terbatas pada hanya anak laki-laki saja, aela- 
inkan Juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan, 
aeal saja fcal lnl dlkenal oleh hukua adat yang ber
laku bag! warga nogara Indonesia keturunan fiongho- 
a.
Selaajutnya dalam ketetapun hakim yang sama tanggal 
23 Bel 1963 So.: 907/63&* telah dinyatakan, bahwa:
“adopai anak perempuan.... aemang dlkenaldtkalang-
an Warga Hegara Indonesia keturunan Tionghoa* 4). 

Itulab tadl dua contoh dari keputuaan Pengadi-
3)* Î ajalah Prisma, Ho. 6, Tahun ke-II, Seaeabar

1973, halaaan 42*
4)« Ko Tjay Sing - Kukuxa Perdata (hukua perorangan

dan keluarga),?enerblt C.Y.Ioka 
?jlpta, Jllid I, halaman 474 
dan 475*
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Ian Hageri Jakarta, yang temyata dalaa keputuaan-
oya bertentangan dengan pasal 5* 6 dan 15 darl 3.
1917-129.

Disaaplng Itu ada la g ! keputuaan darl Pangadl-
las tfegeri Bandung tnnggal 26-2-1970 tSo. 32/1970.
1.-Pengangkatan seorang anak; perempuan yang dahulu 

dllarang oleh Undang-itadang, dewaaa lnl tidak at- 
rupakan paraoalan lagl«

2.-Seaoorang yang belura aenlkah, alum tetapi la a- 
dalab orang yang bener-benar manpu untuk memberl 
dldikan, pengasuhan yang balk terhadap anak,atr- 
ta yang beraangkutan berfaasrat penufe untuk mela- 
kukan segala Itu "Heal sang anak1*, makaeoal pea?* 
nab meaikah tldaknya, lalu tidak menjadl pengba- 
lang untuk mengabulkan permohonan tereebut*

Perfciobangan huktunnya antara lain a
1. -Pengangkatan anak parempuan yang dllarang oleh

Undang-Undang, telab banyak dllakuk&n oleh golo
ngan penduduk flmur Asing tlongboa dan nendapat 
peogaeahan darl Pengadllan.

2.-Rial Pemerintah Indonesia sodang melakeanakan 
Proyek Perikeaanuaiaan, dlmana aetiap oxang yang 
oampu dan mau, dianjurkan untuk aeabantu proyek 
teroebut.

J.-Uang harua dipentingkan, lebib darl otgalanya 
adalah kepentlngan darlpada slanak. Dan aeandai-
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nyapun yang btrsangkutan tldak atnikah, akan 
tetapl l«t adalah seorang yang benar^benar Eaacapu 
untuk member! didlkan,peagaauhaa yang balk ter- 
hadap anak, eerta yang beraangkutan berhaarat 
penuh untuk melakukan eegala itu *tteai sang anak" 
isaka soal pernah aenikah tidaknya, lalu tldak 
menjadl penghalang untuk mengabulkan penaohonan 
tersebut#

4.-Ealaa  hal lni9dimana anak yang bersangkutan to- 
lab aejak bay! dleerahkan kepada peiaohon, jang 
hingga dewaaa ini telah mengasuh anak teraebut 
sebaik-balknya dan anak teroebut hanya keaal pe- 
jaohon aebagal ibunya, pula bahwa orang tua ae- 
aunggulmya darlpada aiak teraebut telah aeabenar-' 
kan kedudukan poaohon aebagai ibu angkat anak me- 
reka<fen mengfeendaki agar d<mi kepentlngan anak — 
nya, hubungan tersebut dllanjutkan. Lagl pula, 
bahwa pemohon abagal aeorang bldan mempunyai ke
dudukan yang balk dalaa maeyarakat dan berkesuug-* 
puan untuk meaberl dldlkan dan biiabingan balk ke- 
pada anak Itu, Pengadilan Segerl tldak berkebe- 
ratan untuk aengabulkan pamohonan pemohon,aeal- 
kan ayarat pengangkatan anak bagl Varga ̂ egara 
Indonesia turunan Tionghoa terpenuhi, yaitu un
tuk pengangkatan anak ini telah dlbuat suatu ak- 
te Hotaria.
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Teruyata, bahwa pecgangkatan anak telah dilaku- 
kan pads tanggal 22 Januart 1970 dengan akta ae- 
taris Man Tanudirdja 8*H.f 22 Jammri 1970 Ho. 
16 5). ■ '<
Jadi d«ngaa adanya keputuoan-kaputuean separ- 

ti tersabut dlatas f Jurisprudenal talafr mancipta —  
kaB hukum yang bertantangan dengan Undang-Undang, 
Hukum yang timbul karana kebutuhan aaayarakat.

5). Hukum danKeadilan, l£a3alah Faradin, Ho. 1 tahun
ke-XX, Kop./Deaambar 1970.
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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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Kitab Undang-Undang Hukua Pardata (Burgerlijk Watboak).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT AKIBAT ADOPSI KHUSUS... ISMIJATI


	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-2.rangk-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-3.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-4.penga-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-5.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-8.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-9.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-ismijati-23925-10.daft-



