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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 

Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan hukum 

adat Bali dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengangkatan pengangkatan anak 

menurut Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, dan hukum adat Bali. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Pelaksanaan 

pengkangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Staatblaat 1979 Nomor 129 pada umumnya adalah 

sama, yaitu melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Sementara pelaksanaan 

pengangkatan anak menurut ketentuan hukum adat Bali harus mengikuti awig-awig yang berlaku 

didesanya serta mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan 

aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, Persamaan pengangkatan anak 

menurut Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, dan Hukum Adat Bali secara garis besar dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu 

pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, segi akibat hukum pengangkatan anak, dan 

dengan adanya akta notaris. Sementara perbedaannya dapat dilihat dari mengenal atau tidaknya 

aspek marga atau golongan. 

Kata Kunci : Perbandingan, Pengangkatan Anak 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the appointment of children according to Staatblad 1917 

Number 129, PP Number 54 Year 2007 about Implementation of Child Appointment, and 

Balinese Customary Law and to know the equation and difference of appointment of children 

according to Staatblad 1917 Number 129, PP Number 54 Year 2007 about Implementation Child 

adoption, and Balinese customary law. The results of this study are: First, the implementation of 

the adoption of children according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 54 Year 2007 on the Implementation of the Appointment of Children and Staatblaat 

1979 Number 129 in general is the same, that is through court decision or court decision. While 

the implementation of the adoption of the child according to the customary law of Bali must 

follow the awig-awig applicable didesanya and follow the procedure of adoption as determined 

in accordance with the rules of law applicable in Indonesia. Second, the equation of adoption of 

children according to Staatblad 1917 Number 129, Government Regulation No. 54 of 2007 on 

the Implementation of Child Appointment, and Balinese Customary Law can be seen from 3 

(three) things, namely the appointment of children through the judiciary, due to law of adoption, 

and with the notarial deed. While the differences can be seen from the recognition or absence of 

aspects of the clan or class. 

Keywords: Comparison, Child Appointment 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu bidang hak asasi manusia (HAM) yang menjadi perhatian bersama 

baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar 

kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan 

pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindunngi 

hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu di wujudkan oleh negara. Berbagai 

usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk 

perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang disatu sisi terus dicegah 

pelaksanaannya, namun disisi lain diharapkan dapat menjadi salah satu wujud dari 

usaha perlindungan terhadap anak. 

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, masalah adopsi adalah hal yang biasa 

meskipun dalam KUHPerdata tidak diatur masalah adopsi tersebut, namun 

pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri 

tentang adopsi. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatblad 

Nomor 129 Tahun 1917, khusus mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi. 

Dengan Staatblad 1917 Nomor 129 ini menjadi ketentuan hukum tertulis yang 

mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa.  

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. 

Sejak zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan 

motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang 

hidup serta berkembang di daerah yamg bersangkutan dan peraturan-peraturan atau 

kaidah hukum yang mengaturnya juga tetap berlaku atas dasar Pasal II Aturan 
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Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan pemahaman harus disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang baru berlaku sekarang ini.
1
  

Dilihat dari perspektif hukum dan sistem hukum positif di Indonesia, telah 

menimbulkan permasalahan mengenai konsep apa yang sebetulnya menjadi dasar dari 

lembaga hukum pengangkatan anak. Dilihat  dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan sendirinya perlu kejelasan mengenai 

akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbandingan hukum pengangkatan 

anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan hukum Adat Bali ? 2. Bagaimana persamaan 

dan perbedaan pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan hukum adat Bali ? 

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut : 2. Untuk mengetahui perbandingan hukum pengangkatan anak menurut 

Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, dan hukum Adat Bali ? dan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan hukum adat Bali. 

                                                             
1
 Muderis Zaini, Adopsi:Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Cet I, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2006, hlm. 33 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan sebagai berikut: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan 3. Pendekatan Komparatif 

(Comparative Approach).
2
 

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  

meliputi: 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti 

Peraturan Perundang-Undangan, antara lain : a) Staatblad 1917 Nomor 129; b) PP 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 2. Bahan Hukum 

Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, 

yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli 

maupun sarjana yang relevan.
3
 3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang yaitu 

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, jurnal dan seterusnya. 

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi dokumen sebagai 

bahan untuk melengkapi apa yang diteliti. Kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum 

guna mendapatkan hasil dari penelitian.
4
 Selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan 

secara deduksi, yaitu penulisan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus. 

 

                                                             
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35 
3 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar dan Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 26 
4 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm. 39 
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II. PEMBAHASAN 

Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1917 Nomor 

129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan 

Hukum Adat Bali 

1. Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1917 Nomor 129 

a. Tata Cara dan Syarat Pengangkatan Anak 

Tata cara pengangkatan anak ini diatur dalam Pasal 8 Staatblad 1917 

Nomor 129 yang pada intinya menyebutkan 4 (empat) syarat mengangkat 

anak yaitu: 1). Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi; 2) 

Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia lima belas 

tahun. 3) Dalam hal adopsi oleh seorang janda, persetujuan dari kakak-kakak 

yang telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, 

dan, jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat 

tinggal di Indonesia, dari dua orang di antara keluarga laki-laki terdekat yang 

sudah dewasa dari garis bapak dari suami yang telah meninggal dunia sampai 

derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia. 4). Pengangkatan anak 

harus dilakukan dengan akte notaris. Untuk itu, para pihak menghadap di 

depan notaries secara pribadi atau diwakili kuasanya. Dalam akta notaries itu 

sendiri harus disebutkan persetujuan pelaksanaan adopsi.  

b. Akibat Hukum 

Akibat Hukum pengangkatan anak dapat mengakibatkan diatur dalam 

Pasal 14 yang pada intinya adalah memutuskan hubungan hukum antara anak 
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yang diadopsi dengan orang tua dan keluarganya sendiri. Pasal tersebut 

berbunyi: Karena suatu adopsi, maka gugurlah hubungan-hubungan 

keperdataan yang terjadi karena keturunan alamiah antara orang tua atau 

keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap: 

1) Derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk 

perkawinan; 2) Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan 

pada keturunan alamiah; 3) Perhitungan (kompensasi) dari biaya perkara dan 

penyanderaan; 4) Pembuktian dengan seorang saksi; 5) Bertindaknya sebagai 

saksi pada akta-akta otentik.
5
  

2. Pengangkatan Anak Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

a. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

Persyaratan yang dimaksud dikemukakan dalam Bab III Pasal 12 PP 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sementara 

syarat terhadap calon anak angkat dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu: 1). Anak 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 2). Anak merupakan anak terlantar 

atau diterlantarkan; 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga 

pengasuhan anak; 4) Memerlukan perlindungan khusus.  

b. Tujuan Pengangkatan Anak 

Produk hukum yang dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah yang 

membahas khusus tentang pengngkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah 

                                                             
5 Muderis Zaini, Op Cit, hlm. 35 
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Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam 

peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pengangkatan anak mempunyai tujuan 

yang mulia, hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan 

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

c. Tata Cara Pengangkatan Anak 

Adapun tata cara pengangkatan anak yang diatur dalam PP Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur dalam Pasal 19 

sampai dengan Pasal 21 yang menyatakan: Pengangkatan anak secara adat 

kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam 

masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19). Permohonan pengangkatan anak 

yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan 

penetapan pengadilan (Pasal 20 ayat (1)). Pengadilan menyampaikan salinan 

penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait (Pasal 20 ayat (2)). 

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak 

waktu paling singkat 2 (dua) tahun (Pasal 21 ayat (1)). Dalam hal calon anak 

angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan 

saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat (Pasal 21 ayat (2)). 

 

 



vii 
 
 

d. Akibat Hukum 

Secara tegas PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak tidak menyebutkan akibat hukum pengangkatan anak 

yang diaturnya. Kalaupun ada, yang disebutkan dalam PP tersebut lebih 

bersifat “pembatalan” akibat hukum yang dimunculkan oleh adopsi, yaitu 

pada Pasal 4 yang berbunyi “Pengangkatan anak tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. 

Artinya, pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam 

konsep aslinya (sistem hukum Barat).   

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali 

a) Alasan dan Tujuan Melakukan Pengangkatan Anak 

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-

macam, terutama yang terpenting adalah : 1) Dari segi religio magis Hindu, 

untuk menyelamatkan arwah leluhurnya dan melakukan upacara pitra yajna. 

2) Dari segi hukum Hindu, untuk melanjutkan dan meneruskan garis 

keluarga, mengingat sistem kekerabatan Hindu di Bali yaitu patrilineal 

(purusa), dan menjadi ahli waris dari orang tuanya. 3) Meneruskan 

kewajiban-kewajiban orang tua, baik kewajiban di parahyangan, palemahan 

dan pawongan dan ayahan di desa. Mulanya pengangkatan anak dilakukan 

semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, 

dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu 

juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul 
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perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan 

perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi 

untuk kesejahteraan anak. 

b) Tata Cara Pengangkatan Anak 

Menurut hukum adat tentang tata cara, perbuatan pengangkatan dapat 

dilakukan dengan dua cara adalah sebagai berikut: 1) Dilakukan secara terang 

dan tunai terang. 2) Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.
6
 

c) Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Dalam Hukum Hindu sudah ditegaskan bahwa kedudukan anak 

angkat tidak berbeda dengan anak kandung. Hal ini dapat dilihat dalam 

Manawadharmasastra IX.141 dan Manawadharmasastra IX.142 sebagai 

berikut: Jika anak laki yang mempunyai anak angkat laki-laki yang 

mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari 

keluarga yang lain (Manawadharmasastra IX.141). Keluarga dan harta 

warisan dari orang tua yang sebenarnya. Tarpana (upacara persenmbahan 

kepada kepada orang tua yang meningal), ia arus mengikuti nama keluarga 

(yang mengangkat) serta menerima warisan dari orang tua angkat (setelah 

tarpana kepadanya). (Manawadharmasastra IX.142). 

 

                                                             
6 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm. 20 
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Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak Menurut Staatblad 1917 Nomor 

129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan 

Hukum Adat Bali 

1. Persamaan 

a) Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan 

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan 

Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan 

pengangkatan anak ilegal adalah pengangkatan anak yang dilakukan hanya 

berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan 

orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diangkat secara legal, maka 

setelah pengangkatanada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak 

perwalian dan pewarisan. 

Tetapi, sejak berlakuknya Undang-Undang Peradilan Agama, maka 

Pengadilan Agama untuk menangani Pengangkatan Anak. Kewenangan itu 

diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa 

PA berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".  

b) Segi Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyangkut dengan 

masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 

dan 14 yang menyatakan: Mengenai nama keluarga orang yang mengangkat 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
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anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat (Pasal 11). 

Menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang 

yang mengangkat (Pasal 12). Mewajibkan balai harta peninggalan apabila 

ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan 

yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari 

anak itu (Pasal 13). Suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan 

hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali: 

Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga, 

Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga, Mengenai 

perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan, Mengenai 

pembuktian dengan seorang saksi, dan Mengenai bertindak sebagai saksi 

(Pasal 14). 

Khusus untuk hukum adat Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan 

hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya 

dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak 

tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan 

bapak angkatnya. 

Sementara dalam Staatblaat 1979 Nomor 129, akibat hukum dari 

pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama 

dari bapak angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak adalah terputus segala 

hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara 

orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
http://s-hukum.blogspot.com/search/label/hukum
http://s-hukum.blogspot.com/search/label/pidana
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seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak 

mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.  

c) Akta Notaris 

Dalam tahap penyerahan ini apabila dalam kesepakatan penyerahan 

calon anak angkat diantara para pihak itu dituangkan dalam suatu akta 

notaris, maka bagi masing-masing pihak telah memiliki alat bukti sempurna 

berupa akta otentik mengenai penyerahan tersebut dalam tahap ini. Dan 

dalam rangka permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri nantinya, 

Hakim harus menganggap kebenaran bukti otentik tersebut. Sehingga dapat 

membantu lebih meyakinkan hakim dalam mengeluarkan penetapannya.  

Dengan dituangkannya dalam suatu akta notaris, maka memiliki arti 

penting lainnya adalah dalam tahap ini telah ada suatu kepastian hukum 

mengenai unsur-unsur tersebut di atas (para pihak yang hadir menghadap, 

mengenai perbuatan hukumnya, saksi-saksi, keabsahan dokumen), tetapi 

tidak berfungsi sebagai suatu pengesahan secara hukum atas pengengkatan 

anak. 

2. Perbedaan 

a) Pengangkatan Anak Tidak Mengenal Marga/Golongan 

Perbedaan yang paling mendasar dari sistem pengangkatan anak 

menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Hukum Adat Bali adalah masalah 

marga atau golongan. Dalam sistem Hukum Adat Bali, pengangkatan 



xii 
 
 

anak dapat dilakukan sesuai dengan marga atau golongan masing-masing, 

yaitu golongan brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Konsep 

pengangkatan yang diterapkan oleh Hukum Adat Bali ini tidak dikenal 

dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 serta PP Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  

b) Upacara Pengangkatan Anak 

Upacara pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali wajib 

dilakukan karena hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada 

dalam setiap proses pengangkatan anak. Namun dalam Staatsblad 1917 

Nomor 129 serta PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak tidak mengatur hal yang demikian karena proses 

pengangkatan anak cukup dilakukan melalui peradilan yang dikuatkan 

dengan akta notaris. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu  
: 1. 

Pelaksanaan pengkangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Staatblaat 1979 

Nomor 129 pada umumnya adalah sama, yaitu melalui putusan pengadilan atau 

penetapan pengadilan. Sementara pelaksanaan pengangkatan anak menurut ketentuan 

hukum adat Bali harus mengikuti awig-awig yang berlaku didesanya serta mengikuti 

tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Persamaan pengangkatan anak menurut 

Staatsblad 1917 Nomor 129, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, dan Hukum Adat Bali secara garis besar dapat dilihat dari 3 

(tiga) hal, yaitu pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, segi akibat hukum 

pengangkatan anak, dan dengan adanya akta notaris. Sementara perbedaannya dapat 

dilihat dari mengenal atau tidaknya aspek marga atau golongan serta upacara 

pengangkatan anak yang dilakukan. 

Saran 

Kepada lembaga yang berfungi sebagai pembuat peraturan, sebelum membuat 

peraturan tentang pengangkatan anak agar lebih memperhatikan hukum agama dan 

hukum adat yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak karena masalah 

pengangkatan anak antara hukum agama dan hukum adat tentu mempunyai 

perbedaan sehingga tugas pembuat peraturan adalah menyeimbangi kedua hal 
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tersebut agar tidak terjadi perkara dikemudian hari yang disebabkan karena perbedaan 

aturan (pengangkatan anak) antara hukum nasional, hukum agama, serta hukum adat 

yang berlaku. 
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