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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah SWT menciptakan setiap makhluknya secara berpasang-

pasangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga antara keduanya akan 

timbul keinginan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kehadiran anak dalam sebuah 

keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan 

biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi juga merupakan naluri setiap 

pasangan suami dan istri. Sebab dengan adanya seorang anak maka lengkap 

sudah kebahagian pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi terkadang hal itu  

terbentur dengan kehendak Allah SWT yang belum mengizinkan mereka 

untuk memiliki anak.  

“Anak merupakan amanah sekaligus karumia Tuhan Ynag Maha Esa, 

bahkan anak di anggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan 

kekayaan harta benda lainnya”.
1
Oleh karena itu orang tua berkewajiaban 

untuk merawat, menjaga, mendidik serta membesarkannya hingga kelak 

sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam 

mencukupi kebutuhannya serta kelak mampu berganti membalas budi kepada 
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kedua orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan 

mengasihi ketika orang tua beranjak pada usia lanjut. 

Di Indonesia sendiri banyak kasus pembuangan dan penelantaran bayi 

dan anak. Mereka dengan tega membuang darah daging mereka tanpa rasa 

kasian. Hal tersebut di lakukan hannya karena untuk menutupi rasa malu 

mereka karena telah hamil di luar nikah. Bukan hanya hal tersebut yang 

membuat para orang tua membuang bayi mereka tetapi juga karena ekonomi. 

Padahal banyak orang tua di luar sana yang belum memiliki keturunan dan 

berharap memilikinya. Mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh 

keturunan baik itu dilakukan dengan jalan medis maupun pengangkatan anak 

melalui lembaga pengasuhan anak. 

Di Surakarta sendiri terdapat lembaga pengasuhan anak yang 

mendapatkan izin untuk  melaksanakan pengangkatan anak diantaranya 

adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati 

Surakarta. Awal berdirinya yayasan ini berawal dari keprihatianan dan 

keperdulian ibu-ibu terhadap kurangnya pengawasan orang tua terhadap 

anak-anak. Ketika itu  beberapa ibu-ibu pergi ke pasar  dan melihat seorang 

pedagang cabe yang membawa anak kecil, pada waktu itu pembeli sangat 

banyak sehingga pedagang tersebut kurang memperhatikan anaknya, sampai 

anak kecil yang baru dapat merangkat itu kejatuhan keranjang yang berisi 

cabe. Dengan kejadian itu ibu-ibu tersebut memiliki gagasan untuk 

mengadakan tempat penitipan anak atau bayi untuk menolong anak para 

pedagang yang berjualan di pasar.  
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Setelah beberapa kali musyawarah tercapailah suatu mufakat yaitu 

mendidirikan suatu tempat untuk penitipan anak atau bayi atau rumah 

penitipan bayi (RPB).  Beberapa ibu  tersebut antara lain Ibu Dak Imah Hadi 

Suharto, Ibu Soekanti Notodisuryo, Ibu Haryati Sutono. Selain diadakanya 

suatu penitipan bayi atau anak untuk menolong para pedagang yang berjualan 

di pasar, juga  mengadakan perawatan bayi atau anak terlantar (anak/bayi 

terlantar artinya anak/bayi yang ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan 

ayahnya ataupun keluarganya tidak mampu untuk merawatnya.  

Pada waktu Rumah Penitipan bayi (RPB) belum ada bayi  atau anak 

yang di tamping, maka ibu ketua mengambil langkah dengan cara anak titipan 

yang ada di rumah bersalin Ibu Dak Imah Hadi Soeharto, dipindahkan ke 

Rumah Penitipan Bayi sekaligu sebagian perawatnya. Sesudah berjalan 

sementara waktu, dengan sendirinya banyak bayi atau anak yang dititip di 

tempat tersebut.  

Setelah berjalan beberapa waktu Rumah Penitipan Bayi (RPB) 

menempatkan diri dibawah Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta dan  

pada tanggal 21 Desember 1955, berubah nama 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. “Persyaratan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan 

Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta mengacu pada peraturan 

menteri social Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang 

anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang 
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bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.”
2
  

Di Indonesia pengangkatan anak sendiri sudah ada sejak dahulu, 

tujuan dari pengankatan anak tersebut berbeda-beda setiap pasangan suami 

istri. Ada yang mengngkat anak dikarenakan rasa kemanusian, ada juga 

karena untuk menjamin kehidupan anak tersebut dan yang umum terjadi hal 

tersebut dikarenakan mereka belum memiliki ketururnan. Dikalangan 

masyarakat jawa sendiri hal ini disebut sebagai pancingan agar memperoleh 

anak. Namun lepas dari itu semua pengangkatan anak menurut Undang-

Undang 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. 

Dalam agama Islam memelihara anak yatim, anak terlantar, anak yang 

tidak mampu, miskin merupakan tanggungjawab setiap muslim. Hal ini harus 

dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan serta 

melanggar larang yang ada dalam ajaran Islam. Larangan dalam 

pengangkatan anak tersebut adalah tidak boleh memutuskan hubungan  nasab 

dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut juga sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial 
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Nomor 110/Huk/2009. Sehingga status anak angkat tidaklah sama dengan 

anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya. Hal ini 

terjadi karena didalam islam hukum kewarisan bagi anak angkat tidak 

berlaku.  

 Walaupun dengan adanya peraturan tersebut bukan menjamin bahwa 

masyarakat telah paham akan adanya prosedur pengangkatan anak. Hal ini 

dapat di lihat pada asumsi  yang berkembang di dalam masyarakat bila anak 

angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak 

kandung. 

 Dengan latar belakang permasalahan di atas penulis merasa tertarik 

untuk membahas tentang bagaimana proses pengangkatan anak serta akibat 

hukum dan perlindungan terhadap anak setelah pengangkatan anak. Sehingga 

penulis menyusun skripsi ini dengan judul : TINJAUAN YURIDIS 

TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) SERTA AKIBAT 

HUKUMNYA DI YAYASAN PEMELIHARA ANAK DAN BAYI (YPAB) 

SURAKARTA. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan 

yang akan di teliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih 

mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ; 

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

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

Permata Hati Surakarta?  
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2. Bagaimana akibat hukum setelah adanya perbuatan hukum pengangkatan 

anak terhadap anak yang telah diangkat? 

3. Bagaimana perlindungan anak setelah adannya perbuatan hukum 

pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh 

calon orang tua angkat pada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi 

(YPAB) Permata Hati Surakarta. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya perbuatan hukum 

pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat. 

3. Untuk mengetahui perlindungan anak setelah adannya perbuatan hukum 

pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat 

yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya 
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hukum perdata, terutama mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak 

dan akibat hukum terhadap anak setelah pengangkatan anak.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama ini.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan 

pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai proses 

pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap anak 

setelah pengangkatan anak 

E. Kerangka Pemikiran 

Perlindungan dan kesejahteraan anak dalam proses pengangkatan anak 

merupakan tujuan utuma yang harus tercapai. Pemahaman yang baik 

mengenai keberadaan dan kedudukan anak akan memberikan pemahaman 

yang benar tentang pengangkatan anak. Adanya hak dan kewajiban yang 

harus di penuhi anatara orang tua angkat dan anak angkat. Salah satu 

kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat antara lain memelihara, 

mendidik, merawat, memberikan kasih saying layaknya anak kandung dan 

mensejahterakannya. Namun dalam memenuhi kewajiban tersebut orang tua 

angkat tidak boleh menghapus nasab orang tua kandung si anak angkat serta 

memberitahu asal usulnya kelak saat anak tersebut telah dewasa nanti. 

Kewajiban anak angkat sendiri anatara lain menghargai serta menghormati 

orang tua angkat layaknya orang tua kandungnnya sendiri sehingga tercipta 

kehidupan keluarga yang harmonis.  
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Di Indonesia pengangkatan anak sendiri di atur dalam beberapa 

peraturan diantarannya 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 Sosoial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak, dengan adanya  peraturan tersebut 

diharapkan ada jaminan hukum terhadap pengangkatan anak dapat di 

laksanakan dengan baik shingga tujuan utama pengangkatan anak dan 

pelindungan kepentingan anak angkat dapat terlindungi. Pengangkatan anak 

dapat dilaksanakan melalui lembaga pengasuhan anak atau organisasi social 

yang telah mempunyai badan hukum serta memiliki izin dalam 

penyelenggaraan pengasuhan anak terlantar. Di Surakarta sendiri terdapat 

lembaga pengasuhan anak yang telah mendapat izin tersebut diantaranya 

yaitu Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

bagaimana penyelenggaraan pengangkatan anak dan akibat yang timbul 

setelah terjadinya perbuatan hukum pengangkatan anak serta perlindungan 

hukum terhadap anak angkat tersebut. 

F. Metode Penelitian 

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 
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menganalisanya.”
3
 Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian 

diatas, maka peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai 

sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu 

1. Metode Pendekatan 

“Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun 

penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum 

sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosilogis empiris, maka 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau 

masyarakat.” 
4

Sehingga di ketahui dan diperoleh kejelasan mengenai 

proses pengangkatan anak dan akibat hukum serta perlindungan hukum 

dengan adanya perbuatan hukum pengangkatan anak. 

2. Jenis Penelitian 

“Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Suatu 

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.”
5

Dengan jenis 

penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran dan analisa yang sejelas 

mugkin mengenai proses pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan 

Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta dan akibat hukum serta 

perlindungan hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum 

pengangkatan anak tersebut.  

 

                                                           
3
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 4. 
4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 52 

5
 Ibid, hlm 10 
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1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung 

dari lapangan baik dengan wawancara terhadap narasumber. Dalam 

hal ini peneliti memperoleh informasi dari Ibu Rahning Untari 

Nugroho selaku sekertaris I yang memiliki informasi secara 

langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

  Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri 

dari tiga bahan di antarannya meliputi ; 

1) Bahan Hukum Primer 

“Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.
6
 Di dalam 

peneliatian ini bahan hukum primer yang akan di gunakan 

adalah: 

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

Anak,  

b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 

sebagai pengganti SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang 

Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA, 

c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak,   
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 Marzuki, Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta;  Kencana, hlm 141 
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d) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/Huk/2009 tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak.  

e) Kompilasi Hukum Islam  

2) Bahan Hukum Sekunder 

  “Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum dan seterusnya.” 
7
 Bahan hukum sekunder ini nanti akan 

menjelaskan mengenai bahan hukum primer. 

2. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti lakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

“Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri 

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan 

informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.”
8
 Metode 

ini digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan dan sumber hukum lain yang terkait dengan 

penelitian ini serta data yang diperoleh dari Yayasan Pemelihara 

Anak dab Bayi Permata Hati Surakarta. 

b. Studi Lapangan 

“Yaitu menggunakan metode wawancara, wawancara 

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung 
                                                           
7
 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jarkarta; CV Raja Wali hlm 52 

8
 Burhan Asofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,hlm 59. 
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pada yang diwawancarai.”
9
 Disini peneliti melakukan wawancara 

dengan pihal yang terkait guna mendapatkan keterangan yang 

diperlukan. 

3. Tehnik Analisis Data 

Analisa yang digunakan  penulis dalam penelitian ini adalah 

analisa data secara kualitatif, penulis akan memadukan, peraturan, 

yurisprudensi tentang pengangkatan anak, dan literatur tentang 

pengangkatan anak. 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 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis  

uraikan  dalam  penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan  

pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka  

penulis menyusun  sistematika penulisan, yang terdir dari: 

BAB I PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah   

C. Tujuan Penelitian   

D. Manfaat Penelitian   

E. Kerangka Pemikiran   

F. Metode Penelitian   

                                                           
9
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 

1982, hlm. 108 
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G. Sistematika Penulisan   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

A. Pengertian Pengangkatan Anak   

1. Pengertian Anak   

2. Macam-macam Anak   

3. Pengertian Anak Angkat   

4. Pengertian Pengangkatan Anak  

B. Tujuan Pengangkatan Anak   

C. Syarat-Syarat  Pengangkatan Anak  

D. Jenis Pengangkatan Anak   

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia   

2. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia 

Dengan Warga Negara Asing   

E. Dasar Hukum Pengangkatan Anak   

F. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dengan Orang tua 

Angkat   

1. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua 

Angkat Menurut Hukum Adat   

2. Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua 

Angkat Menurut Hukum Islam   

3. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Yayasan Pemelihara 

Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta   

B. Syarat-Syarat Adopsi Pada Yayasan Pemelihara Anak Dan 

Bayi (Ypab) Permata Hati Surakarta   

1. Persyaratan Material   

2. Syarat Administratif   

C. Motivasi Calon Orang Tua Angkat Melakukan Pengangkatan 

Anak Pada Yayasan Pemelihara Anak Dan Bayi (YPAB) 

Permata Hati Surakarta   
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D. Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Motivasi Calon 

Orang Tua Angkat Melakukan Pengangkatan Anak Pada 

Yayasan Pemelihara Anak Dan Bayi (YPAB) Permata Hati 

Surakarta   

E. Akibat Yang Ditimbul Setelah Adanya Proses Pengangkatan 

Anak Terhadap Anak Yang di Angkat   

F. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan 

Warga Negara Asing   

G. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal  

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dengan Adanya 

Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak   

I. Hal-Hal Krusial Dalam Islam Tentang Anak Angkat  

BAB IV PENUTUP   

A. Kesimpulan   

B. Saran   

DAFTAR PUSTAKA   

 


