
BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Dahulu titik berat pengangkatan anak adalah untuk 

kepentingan orang tua, yaitu pasangan suami isteri 
yang telah kawin cukup lama akan tetapi tidak di- 
karunia anak, Sedangkan sekarang, pengangkatan 
anak itu dititik beratkan pada kepentingan si anak, 
yaitu untuk menjaga jangan sampai anak itu terlan- 
tar.

b. Seorang anak »dopsi menurut Burgerlijk Wetboek 
mempunyai status sebagai waris almarhum orang tua 
angkatnya karena mempunyai kedudukan yang sama 
dengan anak kandung orang tua angkatnya*

c* Menurut hukum perdata Barat, hak waris anak adopsi 
adalah sama dengan hak waris anak kandung*

d. Anak angkat menurut hukum adat ^awa Timur mempu
nyai status sebagai waris, akan tetapi hak waris- 
nya tidak sama dengan hak waris anak kandung,

e. Hak waris anak kandung menurut hukum adat Jawa 
Timur lebih besar daripada hak waris anak angkat.

f. Hak waris anak angkat menurut hukum adat Jawa 
Timur tidak dapat mengesampingkan hak waris sau-- 
dara sekandung pewaris jika saudara sekandung pe-
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waris masih hidup.
g. Hak waris anak adopsi menurut huku$ perdata barat 

dapat mengesampingkan hak waris saudara sekandung 
pewaris (almarhum orang tua angkat) maupun hak 
waris orang tua pewaris, karena anak adopsi ber- 
sama-sama dengan anak kandung menempati kedudukan 
ahli waris golongan pertama yang mempunyai hak 
Xebih didahulukan daripada ahli waris golongan 
selanjutnya.

Saran
a. Demi tercapainya kesatuan bahasa dan kepastian hu

kum hendaknya digunakan satu macam istilah saja, 
yaitu pengangkatan anak.

b. Tuntutan atas kehadiran ketentuan hukum tentang 
pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu yang 
Xogis dan rasional bilamana dikaitkan dengan ada
nya "bayang-bayang kekhawatiran" para orang tua 
terhadap berkembangnya beberapa kasus pengangkatan 
anak dan periakuan terhadap bayi dan anak-anak 
seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini.

c. Mengingat hal tersebut di atas, maka perlu.diper- 
cepat langkah-iangkah ke arah lahirnya undang-undang 
tentang pengangkatan anak serta terbentuknya 
sebuah Xembaga nasional untuk itu.
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