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ABSTRAK 

 
Bambang Sutanto, NIM. R 100050018. Adopsi Dan Perlindungan Anak di 
Kabupaten Boyolali. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum  masih belum 
ada keseragaman (unifikasi), sehingga masalah adopsi masih merupakan problema 
bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. 
Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, ketentuan tentang lembaga adopsi itu 
sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang 
bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, 
maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat 
Indonesia yang mayoritas beragama Islam. 

Tujuan penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan adopsi ditinjau dari sistem 
Hukum  Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional di Indonesia. 2) 
Untuk mengetahui  pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali  dalam rangka 
mencapai tujuan perlindungan anak telah sesuai dengan peraturan hukum positif 
Indonesia, dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 3) untuk menemukan 
model hukum bagi pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali.  

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali masih 
kurang sesuai dengan peraturan hukum nasional di Indonesia, hukum Islam dan 
hukum adat yang berlaku, di samping juga masih kurang sesuai dengan tujuan 
pengangkatan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 
hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, 
dan sejahtera. Pengangkatan anak di Kabupaten Boyolali masih kurang dapat 
diterima menurut asas-asas perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari proses 
atau mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Kabupaten Boyolali 
yang belum melalui persetujuan atau izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah, yang didahului dengan  pertimbangan Tim Pertimbangan 
Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Provinsi Jawa Tengah yang terlebih 
dahulu melakukan kunjungan rumah (home visited) selama tiga kali kunjungan 
untuk menilai dan memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA), 
sebelum masuk ke proses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapatkan 
putusan/penetapan dari pengadilan, dengan harapan agar tujuan pelaksanaan 
pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka perlindungan anak dapat tercapai.  

Perlu adanya model hukum baru khususnya pasca adopsi dilakukan, karena 
sangat dimungkinkan bagi anak yang telah diadopsi kemudian diterlantarkan oleh 
orang tua angkatnya. pemerintah juga perlu memikirkan adanya keseragaman 
(unifikasi) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
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pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka untuk menjamin kepastian 
hukum. 

 
ABSTRACT 

 
Bambang Sutanto, NIM. R 100050018. Adoption and Protection of Children 
in Boyolali District. Thesis. Postgraduate Master of Law, Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 

Existence of adoption in indonesia as a law institution has not been uniformity 
(unification) yet. So the issue of adoption is still become a problem for people, 
especially in matters that relate to the provision of its law. The uniformity can be 
seen clearly, the provision about adoption institution it self on the resources 
prevailing in Indonesia, sourced western law of Burgerlijk  Wetboek (BW), 
Customary Law in Indonesia, the Islamic law that has a logical consequence from 
Indonesian majority as muslim. 

The purposes of this research: 
1. To describe the adoption in review of Western Legal System, Customary, 

Islamic and National Law in Indonesia. 
2. To determine the adoption in Boyolali district in order to achieve 

compliance with child  which accordance with positive Indonesian and 
Customary Law. 

3. To find out a model for the implementation of adoption law in Boyolali 
district. 

The result of this research is the implementation of adoption in Boyolali district 
still lack of accordance with national regulation in Indonesian Law, Islamic Law 
and Customary Law. Then, It is different with the purpose of adoption that ensure 
the fulfillment of children’s rights in order to grow up and participate optimally in 
accordance with the dignity of humanity, and get protection from violence and 
discrimination, in order to achieve good quality of indonesian children, being 
morality and prosperous. The adoption of children in Boyolali district is still can’t 
be accepted, according to principles of child protection. It can be seen from the 
process of adoption or implementation mechanism (adoption) in Boyolali has not 
permitted through the approval or license of Social Service in the Central Java 
Province which was preceded by consideration of Adoption Licensing Advisory 
Consideration Team (Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak/PIPA) 
Central Java Province that firstly must conduct ‘home visited’ during three times 
to assess and ensure the feasibility Prospective Foster Parents (Calon Orang Tua 
Angkat/COTA), before entering into further process in the courts to get a 
judgement/determination of court with the expectation that purpose of child 
adoption in context of child protection can be achieved. 
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Need for new legal models particularly after adoption has done, because it is 
possible for children who have been adopted, later on neglected by adoptive 
parents. Goverment also need to think about the uniformity (unification) of 
legislation rules that regulate the implementation of adoption in order to ensure 
law certainty.  
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Pendahuluan 

Keinginan mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan 

tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada Takdir Illahi, di mana kehendak 

untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan 

puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk 

memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang dapat 

dilakukan adalah  dengan mengangkat anak atau adopsi. 

Adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang 

tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya 

adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan 

anak bagi orangtua yang tidak memiliki anak.  

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri 

memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa 

mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak 

sehingga hanya ingin lewat adopsi saja, atau alasan kemanusiaan karena anak 

tersebut ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya 

kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. 

Pada mulanya pengangkatan anak atau adopsi dilakukan semata-mata 

untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu 

keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk 

mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi 

dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, 

tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. 

Secara umum orang tua yang ingin melakukan adopsi dapat dikatakan 

mereka mampu dalam membiayai, terutama bila dilihat dari segi ekonomi, 

kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan 

mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut. Secara 
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lahiriah mereka memang kelak siap untuk menerima kehadiran anak tersebut, 

kendatipun yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. 

Bila permasalahan belum memiliki keturunan dikompromikan maka 

dengan adanya adopsi akan membantu dan melengkapi kehidupan keluarga 

tersebut. Dengan cara adopsi, orang tua kandung anak merelakan penyerahan 

anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan 

anak angkat bagi mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggungjawab 

dari mereka yang kurang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak 

tersebut.  

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan  mengambil anak 

orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya 

sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah 

menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan1.   

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum  masih 

belum ada keseragaman (unifikasi), sehingga masalah adopsi masih 

merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang 

menyangkut ketentuan hukumnya.  Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, 

bila kita mempelajari ketentuan tentang lembaga adopsi itu sendiri dalam 

sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber 

dari Burgelijk Wetboek (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, maupun 

hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia 

yang mayoritas beragama Islam.2  

Pada masyarakat Indonesia, pengangkatan anak seringkali dilakukan 

secara diam-diam yang hanya ditandai dengan pemberitahuan kepada 

masyarakat sekitar tanpa adanya suatu putusan pengadilan. Kemudian karena 

adanya perkembangan  akan kebutuhan hukum, terutama yang menyangkut 

masalah pengangkatan anak bagi orang Islam, maka putusan pengadilan 

                                                 
1 Muderis Zaini.2002. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Semarang: Sinar 

Grafika. hal 64 
2 ibid.  hal 1 

 



7 
 

menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menjamin  dan melindungi 

kepastian hukum anak tersebut.  

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama yaitu hak untuk 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi3.   

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah 

ingin mendeskripsikan  adopsi ditinjau dari sistem Hukum Nasional, Hukum 

Islam dan Hukum Adat, kesesuaian pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali  

dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak dengan  peraturan hukum 

positif Indonesia, sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan hukum adat 

yang berlaku, sistem hukum yang ideal bagi pelaksanaan adopsi di Kabupaten 

Boyolali  

 

Pembahasan  

Salah satu hikmah dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan 

menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri 

pada umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi 

pewaris keturunan, tempat mencurahkan kasih sayang, perekat perkawinan, 

dan tumpuan masa depannya yang akan merawat mereka di hari tua mereka 

kelak. Perkawinan tanpa adanya keturunan akan terasa gersang dan tidak 

lengkap, maka dengan kehadiran seorang anak dalam perkawinan sangat 

memberi makna pada perkawinan tersebut. 

Banyak alasan yang membuat  pasangan suami istri memutuskan untuk 

mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau 

yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat 

adopsi anak.  

                                                 
3 Darwan Praist.2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti. hal 79 
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Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum  masih 

belum ada keseragaman (unifikasi), sehingga masalah adopsi masih 

merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang 

menyangkut ketentuan hukumnya.  Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, 

bila kita mempelajari ketentuan tentang lembaga adopsi itu sendiri dalam 

sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber 

dari Burgelijk Wetboek (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, maupun 

hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia 

yang mayoritas beragama Islam. Dengan demikian mengingat pentingnya 

adopsi di dalam masyarakat maka dalam penelitian ini akan menjelaskan 

mengenai adopsi ditinjau dari hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat di 

Indonesia dan sistem pencatatannya di Kabupaten Boyolali 

Adopsi berasal dari  Bahasa Belanda “adoptie” atau adoption (Bahasa 

Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dari segi terminology, adopsi 

diartikan dalam  kamus umum Bahasa Indonesia berarti anak angkat yaitu 

anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. 

Mengenai definisi adopsi, terdapat beberapa sarjana yang telah 

memberikan  definisi adopsi antara lain 4 , “adopsi adalah suatu perbuatan 

pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, 

sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu 

timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang 

tua dengan anak kandungnya sendiri”. 

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk 

meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak di dapat 

anak/keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu 

alternatif serta jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri 

kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum 

dikaruniai seorang anakpun. 

 

                                                 
4 Surdjono Wignjodipuro.2000. Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Penerbit Alumni. 

Hal.102 
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Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat 

Dalam pengangkatan anak di Indonesia, pedoman yang dipergunakan 

saat ini adalah5 : 

a. Staatsblad 1917 Nomor 129 mengenai adopsi yang berlaku bagi golongan 

Tionghoa. 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 (merupakan 

penyempurnaan dari dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979) jo Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak yang 

berlaku bagi Warga Negara Indonesia. 

c. Hukum adat (hukum tidak tertulis). 

d. Jurisprudensi 

Efektivitas dan eksistensi  lembaga pengangkatan anak yang  merupakan 

suatu keperluan masyarakat yang mengandung unsur-unsur positif. Sebagai 

salah satu kebutuhan masyarakat yang positif dapat dilihat dari motif-motif 

yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain : 

a. rasa kasihan terhadap anak yang terlantar atau anaknya orang yang tidak 

mampu memeliharanya 

b. tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan 

memelihara di hari tua 

c. untuk mendapatkan teman anaknya 

d. untuk mendapatkan tenaga kerja 

e. untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga. 

Demikian antara lain beberapa motivasi pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia yang tersebar di 

masyarakat adat, sehingga adanya lembaga pengangkatan anak ini adalah 

merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Manusia sebagai subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan 

perbuatan hukum tentu saja akan merasakan atau menerima akibat hukum 

                                                 
5 Soepomo, 1992. Alih Bahasa Nani Soewondo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Jakarta, 

Jambatan 
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yang timbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana 

maupun hukum perdata. 

Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang 

melakukan pengangkatan anak (adopsi), maka ia harus mau menerima resiko 

sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya. 

Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat di 

tengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus 

dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus 

ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat 

mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya. 

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” 

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa 

pemeliharaan dan pendidikan anak angkat menjadi tanggungjawab atau 

kewajiban orang tua angkatnya. Artinya bahwa anak angkat berhak atas 

pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya dari orang tua angkatnya. 

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengemukakan 

bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah 

pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan 

kepada dirinya. 

Hal ini jelas sesuai dengan Hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut 

berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut 

berguna bagi agama, negara, dan bangsanya. Karena anak yang diangkat pada 

umumnya anak angkat dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim, dan 

anak terlantar. Sehingga mereka kehilangan orang tua yang membiayainya. 

Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas 

kewajiban orang tua angkat berakhir. Tetapi apabila kita perhatikan terdapat 

ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah 
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menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak 

sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat 

berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya tanpa 

mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani 

maupun rohani.  

Orang tua sebagai manusia biasa yang tidak dapat lepas dari sifat 

keterbatasan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendidik 

sudah pasti akan memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Sebagai contoh 

menyekolahkan anak untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak 

dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu 

masalah pendidikan di sekolah mau tidak mau untuk memperlancar proses 

pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang 

lain. Oleh karena itu masalah pendidikan di sekolah mau tidak mau menjadi 

kewajiban dari orang tua berikut dengan segala dana, dan biaya untuk 

kepentingan pendidikan. 

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 

Pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan 

peraturan hukum positif di Indonesia, Hukum Islam dan hukum adat yang 

berlaku.  

Ada dua pandangan berbeda dalam menyikapi permohonan adopsi. 

Pandangan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut: 

Pertama, memandang Pengadilan Agamaberwenang mengadili  

permohonan tersebut. Pandangan ini akan mengacu pada  asas personalitas 

keislaman bahwa pengangkatan anak yang dilakukan antara orang-orang yang 

beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

 



12 
 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menegaskan bahwa pengangkatan 

anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan 

Pengadilan Agamadan pengangkatan anak itu harus dilakukan berdasarkan 

hukum  Islam. Pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam 

yang diajukan ke Pengadilan Agamaadalah sesuai dengan pandangan hidup 

dan kesadaran hukumnya. 

Kedua, memandang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. 

pandangan ini memperluas pandangan yang pertama dengan melakukan 

sinkronisasi  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006  memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak antara orang-orang 

yang beragama Islam, tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

mengatur secara khusus (lex specialis) yang berkaitan dengan 

kewarganegaraan. Oleh sebab itu, walaupun antara orang-orang yang 

beragama Islam, tetapi karena berkaitan dengan kewarganegaraan, maka 

pengangkatan anak itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Hal demikian 

itu sesuai dengan asas perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang 

undang yng khusus mengesampingkan undang-undang yang umum  (lex 

specialis derogat lex generalis) dan undang-undang yang kemudian 

mengesampingkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore 

derogat legi priori). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa ada kemungkinan  

terjadinya opsi yang dilakukan oleh pemohon dalam permohonan 

pengangkatan anak terhadap calon anak angkat yang beragama Islam untuk 

mengajukan ke pengadilan agama. Sikap pengadilan terhadap hal demikian 

dapat diprediksi akan ada dua pandangan yang berbeda.  

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis dapat menawarkan 

perlu adanya keseragaman (unifikasi) ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) 

dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum. Sebagai contoh seperti hal 

nya pada pernikahan, di mana untuk masyarakat yang beragama Islam 
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diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan untuk WNA 

yang tidak beragama Islam dan masyarakat Indonesia yang beragama non 

Islam wajib mengajukan permohonan adopsi  di Pengadilan Negeri. Agar 

sistem hukum ini berlaku efektif maka perlu dibuat peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaannya, dilakukan sosialisasi serta 

penegakan hukum atau  pengadilan yang tidak berwenang berhak menolak 

permohonan adopsi sehingga diharapkan pelaksanaan adopsi dapat lebih 

dipantau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai muara 

pencatatan kependudukan. 

 

Kesimpulan 

1. Adopsi ditinjau dari sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum 

Nasional di Indonesia  

a. Adopsi ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia berdasarkan                 

1) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengenai adopsi yang berlaku bagi 

golongan Tionghoa. 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor           

6 Tahun 1983 (merupakan penyempurnaan dari dan sekaligus 

menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 1979) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

1989 tentang Pengangkatan Anak yang berlaku bagi Warga Negara 

Indonesia. 3) Hukum Adat (hukum tidak tertulis). 4) Jurisprudensi. 

b. Adopsi ditinjau dari Hukum Islam yaitu  1) Beralihnya tanggung jawab 

pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 

huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang 

tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak 
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dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk 

kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang 

tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak 

boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut 

untuk itu. 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan 

keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom 

dan hubungan saling mewarisi. 3) Pengangkatan anak tidak 

menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan 

orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan 

mahrom dan hubungan saling mewarisi. 4) Pengangkatan anak 

menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab 

pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 

huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang 

tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak 

dapat dituntut untuk itu. 5) Mereka antara anak angkat dan ayah 

kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling 

mewarisi. 

c. Adopsi ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia berdasarkan              

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan     

Anak. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
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1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai 

Masalah. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 4) Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai 

Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor            

4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.                  

5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak 

Anak). 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

2. Pelaksanaan Adopsi di Kabupaten Boyolali  dalam rangka mencapai 

tujuan perlindungan anak  

Pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali masih kurang sesuai 

dengan peraturan hukum nasional di Indonesia dan tujuan pengangkatan 

anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup 

tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pengangkatan anak di 

Kabupaten Boyolali masih kurang dapat diterima menurut asas-asas 

perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari proses atau mekanisme 
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pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Kabupaten Boyolali yang 

belum melalui persetujuan atau izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya melalui proses pertimbangan Tim 

Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Provinsi Jawa 

Tengah sebelum masuk ke proses lebih lanjut di pengadilan untuk 

mendapatkan putusan/penetapan dari pengadilan. Sebelum dikeluarkan 

izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu dilakukan 

kunjungan rumah (home visited) selama tiga kali kunjungan untuk menilai 

dan memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA), dengan 

harapan agar tujuan pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam 

rangka perlindungan anak dapat tercapai.  

3. Model hukum yang ideal bagi pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali 

Perlu adanya model hukum baru khususnya pasca adopsi 

dilakukan, karena sangat dimungkinkan bagi anak yang telah diadopsi 

kemudian diterlantarkan oleh orang tua angkatnya. Model hukum baru ini 

berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau masalah yang timbul pasca 

adopsi. Selain itu pemerintah juga perlu memikirkan adanya keseragaman 

(unifikasi) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka untuk 

menjamin kepastian hukum. Sebagai contoh seperti halnya pada 

pengangkatan anak, di mana untuk masyarakat yang beragama Islam 

diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan untuk 

Warga Negara Asing yang tidak beragama Islam dan masyarakat 
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Indonesia yang beragama non Islam wajib mengajukan permohonan 

pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Agar sistem hukum ini berlaku 

efektif maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pelaksanaannya, dilakukan sosialisasi serta penegakan hukum atau  

pengadilan yang tidak berwenang berhak menolak permohonan adopsi 

sehingga diharapkan pelaksanaan adopsi dapat lebih dipantau oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai muara pencatatan 

administrasi kependudukan. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan: 

1. Perlu adanya regulasi sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan 

anak khususnya pasca adopsi dilakukan. Seperti dibuatnya beberapa 

Lembaga Swadaya Masyarakat atau badan hukum seperti Yayasan yang 

memang berfungsi khusus mengawasi  anak pasca adopsi minimal hingga 

anak tersebut dapat dikatakan dewasa yaitu setelah menikah atau setelah 

berumur lebih dari 17 tahun. 

2. Segera dibentuk  model hukum baru khususnya pasca adopsi dilakukan, 

karena sangat dimungkinkan bagi anak yang telah diadopsi kemudian 

diterlantarkan oleh orang tua angkatnya. Model hukum baru ini berkaitan 

dengan penyelesaian sengketa atau masalah yang timbul pasca adopsi. 

Model penyelesaian terhadap penelantaran anak angkat yang diadopsi oleh 

orang tua angkatnya melalui model penyelesaian alternatif, yaitu melalui 

jalur mediasi maupun negosiasi. 
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3. Agar Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan putusan/penetapan 

pengadilan terkait permohonan pengangkatan anak (adopsi), selain 

berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung, juga memperhatikan 

dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 

tentang pengangkatan anak (adopsi) yaitu antara lain Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  

Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang 

mensyaratkan adanya izin dari menteri dan/atau instansi sosial sebelum 

diproses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapatkan putusan/penetapan 

pengadilan, yang mana sampai dengan saat ini mekanisme seperti ini 

belum dilaksanakan di Kabupaten Boyolali. 

4. Perlu adanya keseragaman (unifikasi) ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) 

dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum. 

5. Supaya masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu 

mengemban amanah untuk tergerak hatinya membantu anak-anak yang 

miskin, terlantar, dan kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, 

kasih sayang dan belas kasihan dengan jalan mengangkat anak.  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Afandi Ali. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 
 
Ahmad Azhar Basyir, 1980. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas 

Hukum UII.  
 
Ahmad Kamil. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. 

Jakarta: Rajawali Pers 
 
Arif Gosita. 1998. Masalah perlindungan Anak. Akademi Presindo: Jakarta 
 
Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2007. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif 

Islam.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group 
 
Bastian Taufal, 2001. Pengangkatan Anak menurut Adat dan Akibat Hukumnya. 

Jakarta: Rajawali Pres 
 
Daliyo. 1995. Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: 

Gramedia 
 
Darwan Praist. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 
 
Djaja S. Meliala. 2007. Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan 

Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia 
 
Endang Sumiarni. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum 

Keluarga. Universitas Atmajaya Yogyakarta.  
 
HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS 

Press. 
 
Hilman Hadikusuma. 1987. Sejarah Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni 
 
Hartono Suryopratiknyo, 1985. Hukum Waris Tanpa Wasiat, cet 2, Yogyakarta: 

Fakultas Hukum UGM 
 
Lexy Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitiatif. Penerbit Rosda Karya 
 

 



20 
 

 

Lili Rasyidi.2001. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya 
Bhakti 

 
Mochtar Kusumaatmaja. 2000. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. 

Binacipta.  
 
Muderis Zaini. 2002. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Semarang: 

Sinar Grafika 
 
Musthofa Sy. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. 

Jakarta: Kencana Prenada Group 
 
P.Soepomo. 1983. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, 

Jakarta: Pradnya Paramita.  
 
R. Soepomo. 1992. Alih Bahasa Nani Soewondo, Hukum Perdata Adat Jawa 

Barat. Jakarta: Jambata 
 
Satrio J. 2000. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-

Undang. Bandung: Citra aditya Bhakti 
 
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 
 
Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: 

Airlangga University Press   
 
Soepomo. 1992. Alih Bahasa Nani Soewondo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat. 

Jakarta: Jambatan  
 
Surdjono Wignjodipuro. 2000. Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Penerbit 

Alumni 
 
Soedharyo Soiman. 2000. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. 

Semarang: Sinar Grafika 
 
Terhaar Bzn. 1974. Alih Bahasa K.Ng. Soebekti Poesponoto, Azas-Azas dan 

Susunan Hukum Adat.  Jakarta: Pradnya Paramita 
 
Wirjono Projodikoro. 1999. Hukum Waris Indonesia. Cetakan II Bandung: Sumur 
 
 




