
B A B  IV

P E N U T U P

1• Kgs impulan

a. Istilah pongangkaton anak sekarang ini dapat disamakon 

artinya dengan adopsi, karena dongan diadopsinya se

orang anak terputuslah hubungan hukum antara si anak 

dengan orang tua kandungnya# 

b« Pengangkatan anak (adopsi) itu terjadi pada saat dilak- 

sanakannya penyerahan anak dari orang tua kandung kepeda 

orang tua angkat (adoptan). Flengenai akta notariil dan 

penetapan pengadilan negeri itu hanya merupakan prose-* 

dur administratif saja yang harus dilalui oleh para adop

tan, untuk kepastian hukum pengangkatan anak (adopsi).

c. Dahulu adopsi terhadap anak uanita, dilarang, tetapi 

dengan adanya yurisprudonsi putusan Pengadilan Negeri 

Istimeua Jakarta Nomor 550/63 G t sekarang ini adopsi 

terhadap anak uanita telah diperbolehkan, baik itu d.i- 

lakukan oleh orang-orang golongan Tionghoa maupun oleh 

mereka golongan masyarakat adat (pribumi). 

d* Dalam hal pengangkatan anak tiri untuk dijadikan anak 

angkat dan adanya pembatacan terhadap jumlah anak yang 

dapat diangkat oleh suatu keluarga, tidak menjadi pro- 

blema lagi, karena untuk periode sekarang ini pongang- 

katan anak (adopsi) banyak dilakukan orang lebih ber-
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orient.isi pada kepentingan si anak itu sendiri, yaitu 

"untuk kcl^hajiann don kese?jahteraan anak’1.

e. Akta notariil deuasa ini bukanlah merupakan hal yang 

rautlak diperlukan dalam pengangkatan anak, karena si- 

fatnya volunter (sukarele), jadi boleh dilakukan dengan 

akta mnupun tanpa akta. Dilain pihak sifat dari akta no

tariil ini henye sebagai alat bukti adanya pengangkatan 

anak atau merupakan jembatan saja, yang nantinye toch 

tetap dimintakan pengesahannya peda pengadilan negeri.

F. Ppnetnpon pengadilan negeri adalah merupakan syerat yang 

tidak dnpnt disimpangi olnh mereka yang aken mengodopsi 

cinak, k.ncn'i sifntnya mutlak (osensial) djbutuhknn untuk 

nimij.Tfuin knpnst. (■ wi hukum ponynngkatan anak, Di samping 

itu pula hnqi pnqewni nrgeri yang akon mengangkat anak, 

putusan pengadilan negeri sangat diperlukan untuk penga- 

juan tunjangan bngi anak angkat.

2 » S a r a n

a . Untuk nenjamin kepastian hukum pengangkatan anak, sake 

Undang Undang Nasional tentang Pengangkatan Anak perlu 

seyera dibentuk, karona masalah pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh kobanyakan orang sampei seat ini hanya 

berpijak/berlandaskan pada ketentuan mengenai adopsi yang 

ada dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan hukum adat yang 

pluralistis sifatnya. Dengan diundangkannya Undang Undang 

Nasional tentang Pengangkatan Anck nantinyo, diharepkan
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t^rdapat keseragaman atau unifikasi hukum yang dapat di- 

jfcdikan landasan yuridis bagi pengangkatan anak dan ber- 

crientasi ke masa depan♦

b. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang henya berlaku bagi go

longan Tionghoa, harus segera dihapuskan dan dinyataWan 

tidak berlaku lagi, karena 9 udah tidak sesuai lagi bila 

diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini*

c. £agi pengangkatan nnak uargnnegara Indonesia oleh uarga- 

npgara Asing, diperlukan adanya jaminan dan kepastian 

yang biso meyakinkon bnhua knmudinn hari keadaan onak 

yang diangkat tersebut akan lebih baik daripada keadaan 

Sekarang .

d* Batas umur ana* yang akan diangkat sedapat mungkin tidak 

lebih dari h (lima) tahun, karena untuk mencegah penga- 

ruh kcjiuaan bagi si anak dan dapat selaras dengan isi 

serta ji^a dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 17 sub d Undang- 

undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

1958.

o* Untuk menghilangkan istilah anak angkat "meminum air dari 

dua sufnbsrM , maka sejak keluarnya penetapan pengadilan 

negeri secnra otomotis semua status, h a k f dan keusjiban 

dari anak ongkot tersebut menjadi sama seperti anak kan

dung dari orang tua yang mengangkatnya, serta hubungan 

dalam bidang hukum uaris dengan orang tua kandung hen- 

daknya terputus s^ma sekali.
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