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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai 

konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi 

lebih dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri 

setiap manusia.Akan tetapi terkadang naluri ingin mempunyai anak terbentur 

oleh takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anaktidak tercapai.Maka tak 

heran jika jalan pengangkatan anak (adopsi) biasanya dilakukan orang yang 

dalam perkawinanya tidak menghasilkan keturunan.
1
Didalam ilmu hukum kita 

mengenal pengangkatan anak atau adopsi (adoptie, adoption, atau adoption) 

sebagai suatu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak 

akibatnya bernilai yuridis.
2
Pengangkatan anak bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan para calon orang tua angkat, namun lebih pada kepentingan calon 

anak angkat terhadap jaminan atas kepastian, keamanan,keselamatan dan 

pemeliharaan serta pertumbuhan anak. 

Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak dengan 

bertujuan melindungi dan mensejahterakananak diatur diantaranya dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, 
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2. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 atas perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak, 

3. SEMA No. 6 Tahun 1983 sebagai penganti SEMA No. 2 Tahun 

1979 tentang Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA, 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di 

Indonesia. Sejakzaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara 

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

hukum yang hidup serta berkembang didaerah yang bersangkutan. 

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum maka pengagkatan 

anak harus melalui proses hukum, dengan adanya penetapan hakim di 

pengadilan, diharapkan pengangkatan anak dikemudian hari memiliki adanya 

kepastian hukum bagi anak agkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik 

pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah 

berkembang baik dilingkungan peradilan Negeri maupun Peradilan Agama 

bagi mereka yang beragama Islam.
3
 

Pengangkatan anak menurut Islam hanyalah boleh mengasuh anak 

orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah seperti memberikan anak 

tersebut hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran serta memberikan 

kasih sayang penuh sama halnya dengan anak kandung tanpa memisahkan 
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nasab dari bapak ibu kandungnya.
4
 Pernyataan mengenai pengangkatan anak 

tidak memutuskan hubungan nasab antara anak agkat dengan orang tua 

kandungnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya: 

1. Pasal 39 Ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak  

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang 

tua kandungnya. 

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pengangkatan Anak 

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara 

anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”,  

3. Pasal 2 Ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 

110/Huk/2009 “pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan 

darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. 

Putusan-putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak yang 

berhasil dikumpulkan dari pengadilan pengadilan negeri seluruh Indonesia 

diperoleh gambaran bahwa apabila dijumlahkan maka seluruh pengangkatan 

anak yang sampai pada Pengadilan Negeri (setidaknya yang disampaikan 

kepada Mahkamah Agung) jumlahnya lebih banyak yang berasal dari 

yayasan-yayasan dari pada dari orangtua kandung.
5
 Tujuan dari lembaga 
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pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, 

manakalah didalam suatu perkawinan tidak memperolehketurunan.
6
 

Lembaga pengasuhan anak yang mendapatkan izin untuk 

melaksanakan pengangkatan anakdi Surakarta adalah Yayasan Pemeliharaan 

Anak dan Bayi(YPAB) Permata Hati Surakarta. Berdirinya yayasan ini 

berawal dari keprihatianan dan keperdulian ibu-ibu terhadap kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap anak-anak, beberapa ibu antara lain Ibu Dak 

Imah Hadi Suharto, Ibu Soekanti Notodisuryo, Ibu Haryati Sutono, 

mendirikan suatu Rumah Penitipan Bayi (RPB). Seiring berjalannya waktu, 

Rumah Penitipan Bayi (RPB) menempatkan diri dibawah Dinas Sosial 

Kotamadya Dati II Surakarta selanjutnya tepatnya pada tanggal 21 Desember 

1955, berubah sebagai Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) 

Surakarta dengan Akte Pendirian No. 25 oleh Notaries R.Soegondo 

Notodisurya dengan ketua Ibu Dak Imah Hadi Suharto. Sejauh ini jumlah anak 

yang berada di bawah asuhanYayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata 

Hati Surakarta selama lima tahun terahkirsebanyak 81 anak terdiri dari 42 

anak adalah anak titipan dan 36 anak adalah anak terlantar. Mengenai 

persyaratan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan 

Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta syarat pengangkatan anak hanya 

mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak.
7
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Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha 

Esayang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, 

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak-hak dan peningkatan 

kesejahteraan anak terlantar yaitu  memberikan kesempatan bagi orang tua 

yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan 

Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan 

terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan 

perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dan motif untuk 

mengangkat seorang anak adalah karna belum mempunyai anak, adanya 

harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak 

atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dari anak yang lain jenis 

dari anak yang telah di punyai, untuk dipakai sebagai teman untuk anak 

tunggal yang sudah ada, karna belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin 

atau anak yatim dan sebagainya.
8
 

Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara 

Indonesia (Domestik Adoption) terdiri dari pengangkatan anak antar warga 

negara Indonesia melalui lembaga, pengangkatan anak secara langsung (Privat 

Adoption), pengangkatan anak oleh orangtua tunggal (Single Parent) dan 

pengangkatan anak menurut hukum Adat.Dalam praktiknya pengangkatan 
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anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam tujuan 

atau motivasi, untuk menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi 

komersial, perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya 

yangdi anggap bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak,maka 

proses pengangkatan anak harus melalui proses yang legal yaitu dengan 

penetapan pengadilan, dengan begitu hak yang dimiliki oleh anak adopsi dan 

orang tua angkat sama sama terjamin. Selain itu pengangkatan anak juga harus 

memperhatikan budaya dan akidah masyarakat Indonesia yaitu tidak 

memutuskan hubungan nasab antara anak yang akan diangkat dengan orangtua 

kandungnya. 

Pengangkatan anak menimbulkan adanya hubungan baru antara orang 

tua angkat dengan anak agkat, dengan adanya hubungan baru tersebut 

kemudiantimbul permasalahan yang sangat seriusmengenai kedudukan anak 

agkat terhadap pembagian warisan dari orang tuaangkatnya, mirisnya sampai 

saat ini hal tersebutmasih menjadi persoalan yang tak dapat 

dihindarkan.Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara 

khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pengangkatan Anak yang merupakan petunjuk teknis Undang-

UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejauh ini kedua 

peraturan ini telah menjadi payung hukum pengangkatan anak di Indonesia, 

akan tetapi walaupun aturan tersebut sudah baik yang menjadi kendala saat ini 

adalah peraturan mengenai pengangkatan anak belum sepenuhnya 

tersosialisasi dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya banyak kasus 
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pengadopsian anak yang tidak melalui prosedur yang telah di tetapkan.Untuk 

itulah diperlukan penanganan yang lebih serius mengenai pengangkatan anak 

dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai 

prosedur pengangkatan anak. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menyusun dalam sebuah penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS PROSES PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI YAYASAN 

PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI (YPAB) PERMATA HATI 

SURAKARTA.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan masalah untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang akan 

diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk dapat mengkaji secara rinci. 

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan olehcalon 

orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi (YPAB) 

Permata Hati Surakarta? 

2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan setelah adanya perbuatan hukum 

pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti.Tujuan penelitian ini diperlukan untuk dapat memberikan arahan bagi 
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peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh calon 

orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi(YPAB) 

Permata Hati Surakarta. 

2. Mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah adanya perbuatan hukum 

pengangkatan anak terhadap anak angkat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah salah satu hal penting yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang 

dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutamamengenai proses 

pengangkatan anakpada khususnya. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan bahan referensi dan dapat menambah 

literatur mengenai proses pengangkatan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola 

pikir yang dinamis penulis. 



9 

 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan 

pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai pengangkatan 

anak (adopsi). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan sejumlah 

peraturan yang berkeenan dengan pengangkatan anak di antaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA No.6 

Tahun 1983 sebagai pengganti SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Prosedur 

Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri SosoialRepublik 

Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, 

dengan adanya peraturan mengenai pengangkatan anak ini diharapkan ada 

jaminan terhadap pelaksanaan pengagkatan anak sehingga dapat dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin agar kepentingan anak terlindungi. 

Lembaga pengasuhan anak merupakan lembaga atau organisasi sosial 

yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar 

yang telah mendapatkan izin. Satu dari banyaknya lembaga pengasuhan anak 

di Surakarta yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan proses 

pengangkatan anak hanya Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) 

Permata Hati Surakarta. Jenis Pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh 

lembaga pengasuhan anak YPAB Permata Hati Surakarta hanyalah jenis 
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pengangkatan anak antar warga Indonesia (Domestic Adoption), hal ini di 

lakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati 

Surakarta berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

No.460/008 Tanggal 20 April 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Proses 

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.Maraknya pengangkatan 

anak yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Surakarta mendorong 

peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyelenggaraan 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan 

Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, selain itu peneliti juga akan meneliti 

sekaligus menguraikan mengenai akibat yang timbul setelah terjadi perbuatan 

hukum pengagkatan anak terhadap anak yang diangkat tersebut. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat 

peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun 

penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 

sosiologis yaitu suatu penelitian yang pada awalnya akan meneliti data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer dilapangan atau terhadap masyarakat.
9
 Dengan pendekatan ini 

peneliti ingin mengetahui dan memperoleh kejelasan mengenai proses 
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pengangkatan anak serta akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya 

perbuatan hukum pengangkatan anak. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif.Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala 

lainya.
10

 Dengan jenis penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran 

sejelas mugkin mengenai proses pengangkatan anak pada Yayasan 

Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta dan akibat-akibat 

yang ditimbulkan dari perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan 

Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Alasan pemilihan tempat tersebut 

karena lembaga pengasuhan anakdi Kota Surakarta yang melaksanakan 

proses adopsi hanyalah lembaga tersebut, selain itu lokasi penelitian yang 

mudah diaskes oleh peneliti lebih memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

baik dengan wawancara terhadap narasumber.Dalam hal ini penulis 

memperoleh informasi dari Ibu Ira selaku Pengurus Yayasan 
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Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta dan Ibu Rahning 

Untari Nugroho selaku Sekertaris I yang memiliki informasi secara 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Terdiri dari tiga bahan yaitu: 

1) Bahan hukum primer, meliputi: 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,  

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak,  

c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, 

d) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 

sebagai pengganti SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang 

Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA,  

e) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak,  

f) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/Huk/2009 tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak. 

g) Kompilasi Hukum Islam 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Tinjauan 
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Yuridis Proses Pengangkatan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak 

dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagi pelengkap 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti 

kamus, website atau internet yang berkaitan dengan proses 

pengangkatan anak. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini adalah dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, 

mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

sumber hukum lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini serta 

arsip yang diperoleh dari Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi 

Permata Hati Surakarta. Selain itu peneliti juga mempelajari bahan-

bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu menggunakan metode wawancara, Wawancara 

digunakan untuk meperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat 

diperoleh melalui pengamatan.
11

 Peneliti melakukan wawancara 

denganproses tanya jawab secralisan antara dua pihak atau lebih yang 
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mempunyai kaitan dengan masalah yangakan diteliti guna 

mendapatkan keterangan yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus 

Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. 

6. Metode Analisis Data 

Pada penyusunan penulisan skripsi ini, peneliti mengunakan 

penulisan deskriptif, maka metode analisis data yang sesuai dengan 

penulisan ini adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu 

merupakansuatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan 

arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan 

merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, 

sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang 

keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini literatur yang ada hubunganya 

dengan pengangkatan anak dipadukan dengan hasil penelitian dilapangan 

yang kemudian akan dilakukan analisis secara kualitatif dan selanjutnya 

akan ditarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah skripsi atau 

penulisan hukum ini, maka garis besar sistematika skripsi atau penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama adalah bab pendahuluan, didalamnya berisi latar belakang 

yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan 
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yang akan dibahas, perumusan masalah yang hendak dipecahkan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi ini. 

Bab Kedua adalah uraian mengenai tinjauan pustaka yang akan 

memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak diteliti di 

antaranyaTinajuan umum mengenai anak dan tinjauan umum mengenai 

pengangkatan anak. 

Bab Ketiga adalah uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

prihal gambaran umum pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak 

dan Bayi YPAB Permata Hati Surakarta, Proses pengangkatan anak pada 

Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta serta 

akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan hukum pengangkatan anak 

terhadap anak angkat.  

Bab Keempat yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran 

terhadap penelitian yang telah dilakukan. 

 


