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B A B  

P E N D A H

1. Permasalahan Latar Belakang Dan Rumusannya

Tidak akan ada seorangpun yang menyangkal, bahwa 
anak yang eelalu merupakan buah hati, penghibur dan tumpu- 
an ha rapan bagi orang tua dan keluarga. Keinginan untuk 
mempunyal anak adalah naluri manusiawl dan alamiah, akan 
tetapi nftluriiiniikadang-kadang terbentur pada takdir Tu- 
han,~, dimana kehendak mempunyal anak tidak tercapai.

Tanpa anak, pakalsuktu keluarga yang Jaagftimaaapiux 
bahagiannya, pasti akan terasa adanya kekurangan, bahkan 
anak-anak merupakan generasi penerus bagi suatu keluarga 
raaupun bangsa, dan tidak pula berkelebihan apabllaAmenga- 
takan bahtoaaanak-anak^adalah bunga bangsa. Maka dari itu, 
apabila suatu keluarga tidak mempunyal anak maka mereka 
pasti akan berusaha dengan segala cara, baik secara media 
maupun secara yuridis, untuk berusaha memperoleh anak*

Dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang 
tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk meme- 
nuhi kebutuhan pokok anak dalam rangfea mewujudkan kese- 
jahteraan anak* Kenyataan yang demikian itu mengakibatkan 
anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun 
sosial*

Kesejahteraan anak adalah mewujudkan salah-satu

1

r;
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S u -
I

U L 1 I A N

^  l  t*.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DAN ADOPSI

AGUS PRAMUKTIO



usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak baik la- 
hir maupim batin. untuk memberikan pengertian tentang, pe
ngangkatan anak dan adopsi dapat dibedakan dari dua sudut 
pandangan yaitu pengertian secara etimologi (ilmu yang 
mempelajari asal usul kata) dan secara1 terminologi (ilmu 
yang mempelajari istilah)..

a. Secara Etimologi
Adopsi yang berarti pengangkatan anak. Pe

ngertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hu- 
kum berarti pengangkatan eeorang anak sebagai 
anak kandung sendiri. Jadi disini penekanannya 
pada persamaan status anak angkat hasil pe
ngangkatan anak sebagai anak kandung, ini adalah 
pengertian secara letterlijk. Sedangban dalam 
bahasa Indonesia berarti anak angkat atau me- 
ngangkat anak.

b* Secara Terminologi
Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai 

arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang fli- 
ambil dan yang disamakan dengan anaknya sendi-

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengada- 
kan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak

. < ^Poerwadarminta* WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
tsialai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 38.
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dilaksanakan untuk mendapatkan waris atau mendapatkan anak 
bagi orang tua yang tidak mempunyai anak*

Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ia- 
lah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status se
bagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewaji- 
bannya. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon 
orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar 
dapat menjamin kesejahteraan anak.

Bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang di- 
anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan 
resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tu- 
juan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan 
atas harta kekayaan rumah tangga.
Mengangkat anak adalah 6uatu perbuatan pengambilan 
anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian 
rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan 
anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluar- 
gaan yang sama, seperti yang^ada antara orang tua 
dan anak kandungnya sendiri.
Dari keterangan tersebut, maka istilah pengangkatan 

anak lebih ditekankan pada pengertian pengangkatan anak 
dengan tidak memberikan status yang sama penting dengan 
pengertian anak‘ kandung. Meskipun ada yang membedakan an
tara pengertian pengangkat&nuaJiak:: dengan pengertian anak 
angkat, tapi hal ini menurut hemat saya hanyalah dilihat 
da ri sudut etimologi dan sistea hukum negeri yang bersang- 
kutan.

Sedangkan istilah anakkaagkat adalah pengertian 
menurut hukum Adat, dalam hal ini masih mempunyai berma-

3

2Hilmani.Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, 
Bandung, 1983i 149•
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k

cam-macam isfcilah dan pengertian^ sesuai dengannkeanekara- 
gaman sistem peradatan di Indonesia.

Pengangkatan anak dilakukan oleh orang Bumi Putra 
menurut hukun Adatnya dan untuk golongan Timur Asing Tiong- 
hoa, diciptakan oleh pemerintah Belanda Staatsblad tahun 
1917 Nomor 129 yang bertujuan untuk memperoleh keturunan 
pria. Maka yang diadopsi hanya anak pria dan selanjutnya 
melalui yurisprudensi dilakukan pula terhadap anak wanita. 
Setelah berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, semakin 
banyak adopsi dilakukan oleh Warga Negarfcalndonesia terha- 
dapi-Warga Negara Asing terutama keturunan Tionghoa karena 
pasal 2 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958.

Begitu juga dengan diundangkannya Peraturan Pemerin
tah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Ne~ 
geri Sipil akan membengkak, lebih-lebih dengan pasatnya 
perkembangan tehnologi, komunikasi da n transportasi se- 
hingga berkembang pulalah pengangkatan anak Indonesia oleh 
orang asing.

Dari uraian tersebut timbullah permasalahan yang 
akan dibahas dalam skripsi ini ;

1. ingin mengetahui kedudukan anak angkat di dalam. 
masya'rakat menurut sifat kekeluargaannya yang 
ditinjau dari hukum PerdataC(B.W.) dan hukum 
Adat ;
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2. bagaimanakah pelaksanaan serta tata cara pe-
angkatan anak yang dilaksanakan oleh Warganegara 
Indonesia maupun Warganegara Asing.

2. Pen.jelasan Judul
Sebelum sampai pada pembahasan lebih lanjut dari 

skripsi saya yang berjudul Perbandingan Pengangkatan Anak 
Dan Adopsi maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti 
dan maksud dari Pengangkatan Anak Dan Adopsi sehingga tidak 
akan terjadi kesalahan pengertian, yaitu dengan cara me- 
ngemukakan pengertian Pengangkatan Anak dan Adopsi.

Pengangkatan Anak berarti anak yang diangkat tidak 
menjadi anak dari orang yang mengangkat tetapi tetap men
jadi anak dari orang tua kahdungnya sehingga tidak merau- 
tuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Adopsi 
berarti pengaB^H&tLn anak yang mengakibatkan menjadi anak 
yang diadopsi atau menjadi anak dari orang yang mengadopsi 
dan memutuskan hubungan hukum dengan orang?. tua kandungnya.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengam- 
bil anakkdari kalangan dari kalangan keluarga sendiri. £e- 
mudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak 
kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak 
orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan tempat 
penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang 
masih bersikap selektif.

Dari hal tersebut jelasiLah bahwa pengertian ; 
pengangkatan anak dan adopsi masih memerlukan penelitian
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6

lebih lanjut*
3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan saya memilih Judul ini, karena berda- 
sarkan pengangmataa.'.saya permasalahan pengangkatan anak 
dan adopsi menjadi topik serta berita yang menarik diber- 
bagai mass media, Dimana masih bersimpang siur ketentuan- 
ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak dan a- 
dopsi ini, maka dalam kenyataan sering menimbulkan keeuka- 
ran, lebih-lebih kalau perkaraayang diajukan ke Pengadiilan 
dimana sering menimbulkan status anak angkat ini seperti 
menyangkut masalah warisan dan lain-lain.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa yang. saogAt 
diperlukan adanya peraturan khusus yang berupa undang-un
dang baik tata cara dan akibat pengangkatan anak damik£fi|i* v 
5«ga terhadap anak yang diangkat.

Tu.iuan Penulisan
Dua tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan 

skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum yaitu untuk memenuhi tugas dan meleng- 

kapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
Tujuan khusus yaitu untuk memperdalam ilmu pengeta- 

huan yang tel&h saya terima dari Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, dengan membahas secara khusus masalah Pengangka-- ̂  
tan Anak dan Adopsi, serta untuk mengkaji dan menguraikan 
mengenai pengertian pengangkatan anak dan adopsi* Disamping 
akibat yang timbul maka perlu pula diketahui tatacara serta
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7

proses pengangkatan anak dan adopsi baik oleh Warganegara 
Indonesia maupun oleh Warganegara Asing.

Dari-dua.tujuan tersebut di atas, saya berusaha 
untuk mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang timbul 
karena belum adanya peraturan yang tetap tentang pengang
katan anfetk* Dengan- demikian masyarakat dapat lebih jelas 
serta mengerti fungsi dan tujuan pengangkatan anak dan 
adopsi. Dari hal-hal tersebut di atas diharapkan akan da*4 
pat pemikiran terutama yang berkecimpung dibidang hukum.
'  ̂ . f_ ,• I " «r-* ">f • • ’ • '
5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masaiah.
Pendekatan masalah melalui pendekatan Yuridis Sot-;.' 

siologis, yaitu selain berdasarkan pada peraturan-peratu- 
ran yang berlaku juga dikaitkan dengan praktek yang ter- 
jadi di Pengadilan Negeri Surabaya*

b. Sumber data*
Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bera*a 

dari'kepustakaan; ya)ag-dihubungkhnbden’gan kenyataan- 
kenyata&ii^yaiigiisda^dalaikamasyayaka&v lyaituldeiigaisameliliat 
prakteknya di pengadilan. Jadi datanya berasal dari kepus- 
takaan maupun lapangan*

c; £ros6ciur pengompulan dan pengolahan data*
Data dikumpulkan dengan jalan menbaca buku-buku

yang ada kaitannya dengan pembahasam pasalah ini dan wa-
wancara dengan beberapa orang instansi yang raemiliki ar-
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8

sip-arsip yang berhubungan dengan judul skripsi. Setelah 
data terkumpul baru keraudian diolah.

d. Analieis data.
Dari data yang sudah terkumpul, pertama-tama di-

♦

adakan penyusunan kemudian dianalieis* Dalam menganalisis
data ini diperlukan metode diskriptip analisie, yaitu de
ngan memperhatikan aspek yuridie mengenai pengangkatan a- 
nak dan adopsi, juga dengan memperhatika aspek sosiologis 
mengenai kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat.

6. Pertanggung.lawaban Sistematika
Pada awal sekali saya akan membahas secara umum apa 

saja yang menjadi permasalahan dan pengertian tentang 
pengangkatan anak dan adopsi dengan merumuskannya secara 
umum. Hal ini saya lakukan sebab tahap awal adalah tahap 
pengenalan secara umum dan menyeluruh dari iei pokok pem- 
bahasan selanjutnya. Dalam tahap ini saya juga mengemuka- 
kan dan memberi penjelasan tentang judul skripsi, alasan- 
alasan saya memilih judul tersebut, tujuan yang ingin saya 
capai dengan membahas masalah dalam skripsi ini, metode 
penulisan yang saya gunakan dan yang terakhir adalah mem- 
pertanggung^jawabkan sistematika pembahasan.-Pembahasan 
ini saya letakkan pada Bab I.

Dalam Bab II saya akan menjelaskan mengenai tujuan, 
akibatj hukum’,,daiM. pengangkatan anak dan adopsi menurut hu
kum Adat dan hukum Perdata (B.W.) maupun Staateblad tahun
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1917 llomor 129 tentang adopsi.
Berikutnya untuk membahas beberapa permasalahaa 

yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan adopsi, akan 
saya uraikan dalam Bab III dimana titik berat pembahasan- 
nya adalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pengang
katan anak oleh Warganegara Indonesia maupun oleh Warga
negara Asing.' Kemudian saya bahas pula mengenai pengang
katan anak yang ada di Pengadilan Uegeri Surabaya dikait- 
kan dengan hukum Adat dan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

Pada akhir pembahaean, saya akan membuat kesinpulan- 
kesimpulan dan saran-saran* Hal ini saya maksudkan untuk 
memberikan informasi baik kepada yang berwenang menerbit- 
kan peraturan maupun kepada anggota masyarakat, bahwa pada 
dasarnya ada perbedaan antara pengangkatan anak dan adopsi. 
Kesimpulan dan saran ini saya letakkan pada Bab penutup 
yaitu pada Bab XV.
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B A B  II

PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI
2 (DUA) SEGI HUKUM

!• Menurut Hukum Perdata (B.W.)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata..(KUHPperda- 
ta) atau B.W, tidak ditemukaoi satu ketentuan yang mengatur 
masalah pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan ten
tang pengakuan anak luar kawin, yaitu yang diatur dalam. bu- 
ku I B.W. bab XII bagian ketiga pasal, ;?;28,0 sarapai paaal 
289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan 
perdata yang merupakan bagian hukum keluarga, dengan demi- 
kian melxbatkan setiap persoalan yang berkaitan dengan hu
bungan antara manusia. Bagaimanapun juga lembaga pengang-*.̂  1 
katan an alt ini akan mengikuti porkembangan masyarakat itu 
sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan.

Dengan demikian, karena tuntutan^masyarakat ,walau- 
pun KUHPerdata tidak mengaturimasalah pengangkatan anak, 
oleh pemerintah Belanda dikeluarkan Staatsblad tahun 1917 
Nomor 129, khususnya pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur 
masalah adopsi untuk golongan Timur Asing Tionghoa.

Sejak itulah Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 menjadi 
ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan

10
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11

masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Ti
mur asing.

Ketentuan ini sobenamya didasari adat Tionghaa, 
bahwa anak prialah yang melanjutkan keturunan mereka dike- 
mudian hari. Disamping itu pula yang terpenting, bahwa a- 
nak pria yang, dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Oleh karena itu kebanyakan masyarakat Tionghoa tidak 
mau anak prianya diadopsi orang lain, kecuali apabila kelu
arga ini tidak mampu lagi memberikan keperluan hidup anak- 
anaknya*

2. Menurut Hukum Adat
Ketentuan hukum mengenai penganglkatan anak yang ter

pen ting dalam hukum Adat, berlaku bafei penduduk Bumi Putra. 
Berdasarkan pembagian hukum Adat di Indonesia mengenai pe- 
angkatan anak tidak terdapat keseragaman karena kaitannya 
yang langsung dengan hukum keluarga.

Di beberapa daerah yang mengenai adanya anak angkat, 
anak angkat ini pada hakekatnya mempunyai kedudukan hukum 
sebagai anak sah, Juga mengenai harta warisan. Juga dilain- 
lain daerah di Indonesia nampak kedudukan anak angkat dalam 
hal warisan tidak sama dengan kedudukan anak-anak sah.

Di daerah-daerah yang hubungannya mengikuti garis 
kebapakan (Patrilineal) antara lain di Tapanuli, Pulau Ni* • 
as, Lampung, Maluku dan sebagainya dan di Bali pada prin- 
sipnya pengangkatan anak hanya anak pria karena berfungsi
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S U R A B A Y A

sebagai penerus keluarga,

Sebagai penerus keluarga, agar mabtap mutlak artinya 
tidak ada keragu-raguan, maka haruslah anak angkat 
ini mempunyai tempat.dalam keluarga rumah tangga 
y&itu rumah tangga orang tua angkatnya. Untuk itu a- 
nak angkat harus lepas/putus dari keluarga orang tua 
kandungnya semenjak diadakan upacara memeras. Jadi 
perbuatan mengangkat anak berarti melepaskan ikatan 
anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua 
kandungnya, dan sekaligus memasukan anak itu kedalam 
keluarga yang, mengangkatnya. Karenanya anak angkat 
tidak,mempunyai hak waris terhadap orang tua kan*^. 
dung.5
Di daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (Ma- 

trilineai) terutama di Minangkabau pada prinsipnya tidak 
dikenal lembaga Adat tentang pengangkatan anak. Di daerah 
ini, sesudah perkawinan terjadi, maka suami turut berdiam 
di rumah isteri atau keluarganya. Akan tetapi suami tidak 
masuk menjadi keluarga isteri. Hanya anaknya yang lahir 
dari perkawinan itu saja yang masuk lingkungan keluarga i- 
bunya. Ayahnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-a- 
naknya dan mata pencahariannya seorang suami tidak akan 
diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara- 
saudaranya sekandung beserta turunan saudara wanitanya yang 
sekandung.

Di daerah-daerah yang mengikuti garis kebapak-ibuan 
(Parental) antara lain Jawa dan Sulawesi, pengangkatan a- 
nak pria atau wanita pada umumnya ditujukan kepada keponak- 
an sendiri berdasarkan alasan-alasan atau tujuan :

- untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan o-

^KRMH. Soeripto, hukum Adat Waris Bali. Fakultas 
Iiukura Universitas Negeri Jember, Jember, 1979, h. 87*
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rang tua angkat, anak yang diangkat ;
- untuk menolong anak yang diangkat atau alasan be- 
las kaeihan ;

- atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, 
kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendi- 
ri ;

- untuk membantu pekerjaan orang tua angkatnya.
Pengangkatan anak menurut hukum Adat mempunyal ting-

katan-tingkatan tertentu. Di Bali pengangkatan anafe menja- 
kan anak angkat menjadi anak sah sama sekali. Yang diangkat 
anak baik secara lahiriah maupun secara batiniah merupakan 
anak sendiri*

Di Pulau Jawa pengangkatan anak menjadikan sianak 
mempunyai kedudukan seperti anak kandung, perkawinan dila
kukan demi membentuk keluarga yang harmonis, terdiri dari 
ayah, ibu dan anak* Demikian suatu haknya baru sempurna bi- 
la ketiga unsur itu ada, dengan cara yang demikian orang 
Indonesia mengangkat anak.

Dengan dasar mengasihi atau menyayangi anak yang ter- 
lantar, atau karena ingin membantu orang tua yang tidak mam- 
pu mendidik sendiri anak-anakny^ dengan mengangkat anak.

Sedangkan menurut hukum Islam yang direcipiir keda- 
lam hukum Adat, pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila 
dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

“ tidak memutuskan hubuflgan darah antara anak yang
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diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- anak angkat tidak berkedudukdn sebagai waris 
orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai wa
ris orang tua kandungnya, demikian juga orang 
tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai waris 
dari anak angkatnya- ;

r~
- anak angkaj: tidak boleh mempergunakan nama orang 

tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar se
bagai tanda pengenal ;

- orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai 
wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya*

Bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Is
lam adalah bersifat pengambilan anak dengan tujuan agar se- 
orang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam per- 
tumbuhan dan perkembangannya* Serta memberikan bantuan,per-
lindungan dan penghidupan untuk kesejahteraan anak* 

t
Pengangkatan anak dalam hukum Islam bersumber pa- 

wahyu Illahi yang tersurat dalam Al?quran yaitu pada surat 
Al-ahzab, yang maksudnya bahwa menurut hukum Islam anak 
angkat bukan anak kandung. Hubungan darah tidak pernah 
terputus antara ayah kandung dan anak kandung* Oleh karena 
itu seharusnyalah sianak dipanggil menurut nama bapak kan- 
dungnya. Dan oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada 
halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dan 
anak angkat*
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Pengangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat 
di Indonesia mempunyai tujuan beraneka ragam, tujuan itu 
antara lain untuk :

a. melanjutkan keturunan ;
b. pemeliharaan ;
c. memindahan harta waris keluarga.

Ad.a, Melanjutkan Keturunan
Pengangkatan anak bertujuan menjadikan anak angkat 

tersebut sebagai anak sendiri, merupakan penerus keluarga 
serta sebagai pengganti keturunan agar tidak punah.

Anak angkat berfungsi sebagai penerus keluarga orang
tua angkatnya.^

Ad.b. Pemeliharaan
Disini pengangkatan anak bertujuan membantu anak 

tersebut terutama mereka yang terlantar, karena orang tua- 
nya tidak mampu. Anak bisa menikmati keuntungan dari kehi- 
dupan keluarga yang dapat memberikan kasih sayang9 asuhan, 
perlindungan dan kesempatan untuk perkembangan menyal dan 
sosialnya sebagaimana dalam" suatu keluarga yang normal.

Berlainan dengan mengangkat anak dengan tujuan pe
nerus keturunan, karena pemeliharaan hanya memberikan bia- 
ya hidup serta .mendidik anak tersebut agar tidak terlantar 
serta hidupnya terlunta-lunta, karena sifatnya hanya meme- 
lihara, maka tidak ada hubungan hukum antara anak yang di
angkat dengan orang tua angkatnya, angk angkat itui tidak

~ ^Soeripto* op.cit.. h. 146*
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mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya •
Ad.c. Memindahkan Harta Waris Keluarga

Dapat dikatakan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang 
menganut sistBm pewarisan mayorat (anak tertua’ disebut ma
yorat pria atau anak tertua wanita disebut mayorat wanita), 
akan mewaris kekayaan inti*

Apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak pria 
atau wanita maka ia akan mengangkat anak sebagai pelanjut 
keluarga. Hal pengangkatan anak adalah merupakan upaya dari 
pihak tertua (sesepuh) agar harta warisan keluarga dapat 
dipertahankan serta dikuasai oleh keturunannya.

Misalnya pengambilan anak wanita oleh suku Semendo 
di Sumatera Selatan, oleh suku Dayak Landak dan Dayak Tayan 
bertujuan mempunyai seorang wanita yang tetap dapat mengu- 
rusi kekayaan in*ti: tersebut.

Disamping pengangkatan anak disebabkan melanjutkan 
keturunan, pemeliharaan dan memindahkan harta warisan dapat 
pula oleh sebab-sebab lain. Oleh karena tujuan pengangkatan 
anak adalah untuk kesejahteraan anak yang diangkat, .maka se- 
bab-sebab lain adalah :

- It arena belas kasihan kepada anak tersebut, disebab
kan orang tua sianak tidak mampu raemberikan biaya 
hidup kepadanya. Hal ini merupakan cara yang posi- 
tif, karena disamping membantu sianak guna masa de- 
pannya juga membantu beban orang tua kandungnya
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sendiri ;
- karena belas kasihan, disebabkan anak yang ber-

sangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4>

Hal ini adalah ^uatu kewajiban moral bagi orang 
yang mampu;

- sebagaiinpemancing bagi yang tidak mempunyai anak 
untuk bisa mempunyai anak kandung. Cara ini erat 
hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada se- 
mentara masyarakat;

- dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat 
pendidikan yang baik. Cara ini juga erat hubungan
nya dengan misi kemanusiaan;

- karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini disamping 
motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak 
kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam 
rangka untuk mengambil berkah atau tuah baik bagi 
orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang ' 
diangkat, demi untuk kejiidupan bertambah baik;

- diharap anak angkat dapat menolong dihari tua ke- 
lak. Darisini terjadi motivasi timbal balik anta
ra kepentingan sianak dan jaminan masa tua bagi 
orang tua angkat ;

- ada juga karena merasa kasihan a’tas nasib anak 
yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak teru- 
rus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi
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karena tidak mampu atau. 'tidak bertanggung jawab 
sehingga anak-anaknya menjadi terlantar bahkan bi- 
sa saja suatu keluarga yang tidak mempunyai anak 
atau memang sudah mempunyai anak, mengangkat anak 
lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini;

r

- untuk mempercepat hubungan keluarga. Disini ter- 
dapat misi untuk mempererat pertalian keluarga 
dengan orang tua sianak angkat. Misalnya hal ini 
terjadi karena berbagai macam latar belakang yang 
dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses 
saling menjauhkannya suatunkeiuarga, maka diper- 
lukan suatu pengangkatan anak semacam ini dalam 
rangka mempererat lagi hubungan keluarga;

- karena anak kandung sering penyakitan atau selalu 
meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan sianak 
diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau 
orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak ' 
dengan harapan anak yang bersangkutan akab selalu 
sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terli- 
hat ada unsur kepercayaan dari masyarakat pada 
umumnya;

- adanya hubungan keluarga, dimana ofcang tua kan
dung sianak menyerahkan pada suatu keluarga ter- 
but supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga 
mengandung misi kepercayaan.
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B A B  III

PENGANGKATAN ANAK OLEH W, KGA NEGARA INDONESIA 
DAN OLEH WARGA SGARA ASIRG

i; Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia
1

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian sepe- 
nuhnya dari masyarakat dan pemerintah adalah tidak adanya 
ketentuan mengenai kedudukan hukum anak-anak terlantar. 
Anak-anak terlantar kian hari kian bertambah banyak jum- 
lahnya yang tidak mendapat penampungan semestinya.

Menurut' pasal 3k UUD 19̂ -5 bahwa fakir miskin dan 
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi ternya- 
ta pelaksanaannya tidak dilakukan secara mutlak. Dan tidak 
diterangkan selanjutnya bagaimana kedudukan hukum anak- 
anak terlantar yang dipelihara oleh Negara.

Orang-orang yang hendak mengangkat anak terlantar 
seringkali menarik kembali maksuk mereka, karena mengeta- 
hui bahwa tidak ada hukum yang memberikan kepastian me
ngenai tfaminah,hak-hak orang tua angkat terhadap anak 
angkat, karena menurut hukum Adat mengangkat anak tidak 
memerlukan acara tertentu sehingga tiap kali dapat terja- 
di pengangkatan terhadap sahnya pengangkatan anak.

Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak hendaknya 
ditentukan dengan jelas. Sebelum mengajukan permohonan 
pengangkatan anak maka perlu diketahui syarat-syarat un-

19
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tuk mendapat ijin terlebih dahulu didalam pengangkatan
anak sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri.

Adapun syarat-syarat untuk mendapat ijin bagi pe- 
angkatan anak antar Warganegara Indonesia sebagai beri- 
kut ;

1. calon orang tua angkat ;
a. beretatus kawin dan 'berumur minimal 25 tahun atau 

maksimal berumur k5 tahun ;
b. selisih antara calon orang tua angkat dengan calon 

anak angkat minimal 25 tahun ;
c. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak 

sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan me- 
ngutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
- tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat kete- 
rangan dari dokter kebidanan/dokter ahli) ;

- belum mempunyai anak ;
*ompmp$myai<;anak-kandyng seorang ;
- mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai 
anak kandung ;

d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat kete- 
rangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendah- 
nya Lurah/Kepala Desa setempat ;

e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari 
Kepolisian Republik Indonesia ;

f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan 
surat keterangan dari dokter pemerintah ;
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g. mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengabgkatan 
anak semata-mata untuk keperitiftganrkesejahteraan 
anak.

2. calon anak angkat :
- berada dalam asuhan Qrganesasi Sosial.

3. laporan sosial :
- adalah suatu dokumen yang memuat ke.tferaogan tentang 
identitas dan latar belakang kehidupan dan penghi- 
dupan calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Selanjutnya saya uraikan tentang tata cara permo-
*

honan untuk mendapat ijin :
1. permohonan ijin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Sosial seten̂ pat dengan ketentuan sebagai 
berikut ;
a* diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai 

cukup ;
b. ditanda tangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. memenuhi segala persyaratan ;

2. surat permohonan ;
3* tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri 

Sosial dan Organisasi di mana calon anak angkat terse
but berada ;

4. Kepala Kantor Wilay&h- Departemen Sosial setempat dalam 
mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu-
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oleh sebuech Tin yang anggotanya terdiri dari wakil- 
wakil :
a. Pemerintah Daerah ;
b. Kepolisian ;
c. Kantor wilayah Departemen Kehakiman ;
d. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ;
e. Kantor Wilayah Departemen Agama ; 
f* Organisasi Soeial ;

5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berda- 
earkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut 
harus memberikan jawaban terulie ;

6. Surat keputusan pemberian/penolakan ijin.^
Tentang permohonan pengesahan/pengangkatan anak an- 

tar Warganegara Indonesia. Dalam hal menerima, kemudian 
memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan pengangkatan 
anak antar Warganegara Indonesia harus diperhatikan hal- 
hal sebagai berikut ;
1. eyarat-syarat dan bentuk surat permohonan :

- permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila 
telah ada urgensi yang memadai ;

- permohonan dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau

^Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung R.I, 
Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung H«I._(SEMA) Th. 1979-
12^5, Jakarta, 1985, b. 347-367.
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£eJ?feioh6tiati secara tertulis.
- dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon 

sendiri atau kuasanya ;
- di bubuhi meterai secukupnya ;
- di alamatka kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili 
anak yang akan diangkat.

2. Isi surat permohonan ;
- dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut 
secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) 
diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak 
tersebut ;

- juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan pe- 
angkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepen- 
tingan calon anak yang bersangkutan, dan digambar- 
kan kemungkinan kehidupan hari depan si anak sete- 
lah pengangkatan anak terjadi ;

- isi petitum bersifat tunggal.
yakni tidak disertai petitum yang lain.

3* Pemeriksaan di rengadilan.

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung :
- calon orang tua angkat (suami-isteri, orang yang 
belum menikahj sedapat mungkin juga anggota kelu
arga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua 
angkat yang telah besarj ;
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Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hu- 
bungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat 
Warganegara Indonesia atau yang karena status so- 
sialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pe- 
ngaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Umpa- 
manya Ketua Adat setempat, RT atau Lurah ;

- orang tua yang sah/walinya yang sah/ keluarganya 
yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesar- 
kan anak tersebut ;

- badan/yayasan sosial yang telah mendapat ijin dari 
Departemen Sosial/l><sj&bttfciIfi6fcan&ic?fldsi&ltsetempat 
untuk bergerak di bidang kegiatanv£engangkatan 
anak, kalau anak angkat Warganegara Indonesia ter- 
but berasal dari Badan/Yayasan Sosial, bukan dari 
perseorangan.;

- seorang petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat 
yang akan memberikan penjelasan tentabg latar bela- 
kang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohon 
untuk diangkat kalau anak angkat Warfegnegara Indo
nesia tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial 
bukan dari perseorangan.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat 
bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau 
pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai 
berikut :
Surat-surat bukti.
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- surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain- 
lainnya :
- akte kelahiran, akte kenal lahir jsang ditanda 

tangani oleh Bupati dan Walikota sefcempat ;
- akte-akta, surat resmi pejabat lainnya yang di- 
perlukan Surat Ijin Departemea Sosial*

- akte notaris, surat-surat dibawah tangan (Korespon- 
densi-korespodensi) ;

- surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan- 
pernyataan ;

- surat keterangan dari ftepolisian tentang calon 
orang tua angkat dan calon anak angkat,

c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di Persi-
dangan :
- untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang 
lat^r belakang/motif dari .pihak-pihak yang akan 
melepaskan anak (termasuk Badan/Yayasan Sosial 
dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang 
akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak 
angkat ;

- untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah 
tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) 
serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah 
pihak calon orang tua angkat tersebut ;

- untuk menilai bagaimana anggapan anggota keluarga 
yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari
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kedua belah pihak orang tua tersebut ;
- untuk mengadakan peraeriksaan setempat dimana calon 
anak angkat itu berada.^
Dengan demikian setiap pengangkatan anak haruslah 

berdasarkan pengutamaan kepentingan kesejahteraan dan ke- 
cerdasan anak. Disamping itu juga harus berdasarkan kesa- 
daran dan tanggung jawab sosial sesama Warganegara, serta 
sesuai dengan pengembangan nilai-nilai Adat sebagai bagian 
budaya bangsa.

Untuk lebih jelasnya saya berikan euatu contoh ka- 
sus Nuryuliatiningsih yang duduk perkaranya sebagai beri- 
kut :

Perkawinan Siti Andayani dan Soewarno tidafclah.;se- 
bahagia apa yang dicita-citakan keduanya, karena setelah 
Siti Andayani mulai hamil kelihatan sekali bahwa soewarno 
mulai bosan kepada isterinya Siti Andayani, bahkan ketika 
Siti Andayani hamil 2 (dua) bulan Soewarno telah pergi me- 
ninggalkannya dan tidak pernah kembali.

Sementara kandungan Siti Andayani semakin lama se- 
makin besar dan tepat pada tanggal 2 September 1983 telah 
lahir dengan selamat dan diberi nama Nuryuliatiningsih.

Oleh karena kehidupan Siti Andayani yang beralamat 
di jalan Kertajaya V/34 Surabaya, selama ini sangat keku- 
rangan maka Siti Andayani berkehendak akan menyerahkan

^H. Budiarto, Pengangkatan. Anak Ditin.jau Dari Segi 
Hukum, Akademika Preksindo, Jakarta, 1985* h.^l-73»
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bayinya yang baru dia lahirkan tersebut kepada suami iste
ri Husni Taufik dan Ardiati agar dapat terawat dengan baik.

Suami-isteri Husni Taufik dan Ardiati telah berse- 
dia menerima pen’yefcahaniianak tkaridung-Siti Andayani yang 
merasa kasihah karena dalam keadaan/kurang terawat dan 
keadaan ekonomi yang serba kekurangan*

Sedangkan Husni Taufik dan isterinya Ardiati yang 
beralamat sementara di jalan Pandegiling No. 1/fl—l Sura
baya, sebagai suami isteri beberapa lama yaitu sejak 
tanggal 9 Januari 1981 sampai dengan tanggal 10 Mei 1985 
baru dikaruniai seorang putera/anak*

Penyerahan anak kandung Siti Andayani untuk dijadi- 
kan anak angkat suami isteri Husni Taufik dan Ardiati te
lah disahkan deng&n/surato&kte.NotarisCHadennSoebiono Da- 
noesastro di Surabaya dalam akte Nomor kh tanggal 7 Qkto- 
ber 1983*

Oleh karena Ardiati mempunyai keluarga di J2alikpa- 
pan serta Ardiati sendiri bekerja sebagai guru SD Negeri 
012 Karang P.ejo Balikpapan serta Husni Taufik suaminya 
juga sebagai pegawai PT. Total Indonesia bagian Fire & Sa
fety Balikpapan, maka disamping disahkan dengan akte Nota- 
ris Raden Soebiono Danoesastro di Surabaya, diadakan pula 
upacara pengangkatan anak Nuryuliatiningsih menjadi anak 
kandung secara Adat dengan disaksikan oleh keluarga, te- 
tangga dekat, diketahui oleh KSfcua .JJTiKepalauKampun&nserta 
Camat Balikpapan Barat Kodya Balikpapan Kalimantan Timur
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dan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1983*
Disamping itu diajukan pula dengan surat permohonan 

tanggal 5 November 1985* yang didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 1985* 
terdaftar dibawah Nomor l608/Pdt.P/l985j maka sahlah 
pengangkatan anak Nuryuliatiningsih menjadi anak kandung 
suami isteri Husni Taufik dan Ardiati yang disak«ik;m Ibu 
kandung Nuryuliatiningsih Siti Andayani serta orang tua 
Siti Andayani di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kasus ini dianalisu menurut hukum Adat serta pera
turan yang menyangkut pengangkatan anak.

Peraturan Yang:'Dapat .Diterapkan s ■* :
Di beberapa daerah yang mengenai anak angkat ini, 

pada hakekatnya mempunyai kedudukan sebagai anak turunan 
juga mengenai harta warisan. Sedangkan pengangkatan anak 
untuk golongan Bumi Patera berlaku hukum Adat yang berbeda- 
beda untuk tiap daerah, hal tersebut sesuai menurut pemba- 
gian hukum Adat.

Untuk golongan Timur Asing lain halnya, karena telah 
ada peraturan yang mengatur tentang pengahgkatan anak de
ngan St&atsblad tahujrl917 Nom6r 129 y^ng memfcatasi .adopsi 
hanya anak pria saja*

Hukum Adat tidak mengenai pengangkatan anak melalui 
akte Notaris* Sedangkan golongan Timur Asing Tionghoa me- 
ngenalnya karena telah diatur didalam Staafcsblad tahun
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19X7 Nomor 129 pasal 10 ayat 1 yang telah menegaskan bah
wa pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte Notaris.

Hukum Adat tidak membedakan antara pengangkatan a- 
nak wanita maupun pria, sedangkan golongan Timur Asing Ti- 
onghoa dapat mengangkat anak pria saja pasal 6 Staatsblad 
tahun 1917 Nomor 129. Hukum Adat hanya mengwnal pengangkat
an anak melalui upacara-upacara Adat (Rites de passage) 
yang dihadiri oleh Kepala Adat dan disaksikan oleh pihak 
keluarga baik orang tua kandung maupun orang tua angkat*

Hal ini, apa yang dilaksanakan suami isteri Husni 
Taufik dan Ardiati dengan upacara Adat 'pengangkatan anak 
Nuryuliatiningsih pada tanggal 17 Oktober 1983 yang disak
sikan oleh keluarga dekat, tetangga dan Ketua RT serta Ke
pala Kampung dan disaksikan oleh Camat Balikpapan Barat Ko- 
dya Balikpapan Kalimantan Timur, merupakan perbuatan yang 
sah sehingga pengangkatan anak Nuryuliatiningsih adalah sah 
dan dibenarkan oleh hukum.

Sedangkan adopsi yang dilaksanakan akte Notaris yang 
terdapat dalam Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 pasal 10 a- 
yat 1 dimana diterangkan adopsi hanya' dilakukan'dengan ak
te Notaris, hal tersebut diperuntukan kepada golongan Ti
mur Asing Tionghoa, dan pengangkatan anak ole|j golongan 
Bumi Putera melalui upacara Adat dan tidak mengenai mela
lui akte Notaris.

Sehingga pengangkatan anak Nuryuliatiningsih oleh

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DAN ADOPSI

AGUS PRAMUKTIO



30

suami isteri Husni Taufik dan Ardiati yang telah dilaksana
kan didepan Notaris Raden Soebiono Danoesastro adalah meru
pakan penyimx>angan dari hiikiun Adat, oleh karena tidak diha- 
ruskannya pengangkatan anak golongan Bumi Putera dengan ak- 
te Notaris.

Penetapan Pengadilan Negeri atas pengangkatan anak 
Nuryuliatiningsih merupakan kepastian hukum untuk mengesah- 
kan anak angkat menjadi anak kandung dari segi yuridisnya.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa lapangan hu
kum Perdata pada sisi lembaga pengangkatan anak pada saat 
ini hendaknya lebih diperhatikan mengingat peraturan dan 
perundang-undangan tentang masalah pengangkatan anak masih 
bersimpang siur, jauh dari lengkap dan sempurna.

Keadaan demikian sering menimbulkan kesukaran teru- 
tama yang menyangkut status anak angkat dalam hal warisan 
dan lain-lainnya jika perkara diajukan di pengadilan.

Dalam kaitan ini, perlu dipercepat langkah-langkah 
kearah lahirnya undang-undang tentang pengangkatan anak 
dan terbentuknya sebuah lembaga nasional itu. Tercatat be- 
berapa upaya yang melahirkan hasil-hasil nyata dalam rang- 
ka pengadaan peraturan disekitar pengangkatan anak, antara 
lain dikemukakan:

1. Surat Keputusan Menteri'Sosial Nomor 10-28-47/ 
3347, Tentang Pedoman Asuhan Keluarga dan berupa 
petunjuk tentang bagaimana pengasuhan anak dalam
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keluarga termasuk anak angkat;
2. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewar- 

ganegaraan Republik Indonesia dalam pasal 2 ayat 
lnya menyatakan anak asing yang belum lerumur li
ma tahun yang diambil sebagai anak angkat oleh 
seorang warganegara Indonesia memperoleh Kewar- 
ganegaraan Republik Indonesia apanila pengangkat
an anak itu disaksikan Pengadilan Negeri dari tem- 
pat tinggal orang tua yang mengangkat;

3* Surat Keputusan Gubernur DKI Jaya tentang Keten
tuan Pokok dari Biro Pengangkatan Anak untuk wi- 
layahnya dan penetapan Yayasan Sayap Ibu sebagai 
Biro Pengangkatan Anak DKI Jaya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil galam pasal 16 ayat 2 
dan ayat 3 dinyatak^n kepada pegawai negeri sipil 
yang mempunyai anak atau anak angkat kurang dari 
18 tahun belum pernah kawin,ttidak^mempunyai peng- 
hasilan sendiri diberi tunjangan anak sebanyak- 
banyaknya tiga orang termasuk satu orang anak 
angkat dan sebesar Z% dari gaji pokok untuk tiap- 
tiap anak ;

5# Surat Edaran Kepala Direktur BISPA Direktorat 
Jendral Bina Tuna Warga Departemen Keflakiman No
mor D3TU.9/2/1977, menyatakan pengangkatan orang
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dewasa sebagai anak angkat yang diproses lewat 
Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan ditandatanga- 
ni oleh Balai Bispa, Disini lebih banyak diatur 
persyaTatan administrasi sehubungan dengan proses 
pemasyarakatan dari seorang tuna warga yang akan 
diambil sebagai anak angkat;

6. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129> tentang Pengang
katan Anak Golongan Timur Asing keturunan Tiong
hoa;

7- Surat Edaran Direktorat Jendral Hukum dan Perun- 
dang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 24 Feb- 
ruari 1978 Nomor JHA/l/l/2, tentang pengangkatan 
anak memberikan petunjuk tehnis bagi Pengadilan 
Umum dalam menangani ..soal pengangkatan anak War
ganegara Indonesia oleh Orang Asing dan dilakukan 
dengan surat penetapan Pengadilan;

8. Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor HUK.3-1-58/ 
78, tanggal 7 Desember 1978* tentang petunjuk se
men tara dalam Adopsi Internasional dan memberikan 
rekomendasi kepada Pengadilan yang akan menetap- 
kan pengangkatan anak;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 
tentang kesejahteraan anahj

1&«' UridaAg-undattg Nomor if tahun 1979 > tentang kese- 
jahteraan anak. (LN. 1979 NO.32) ;
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11, Surat Edaran Mahkahmah Agung RI Nomor 2 l&hu^ 
1979, tentang penyempurnaan pemeriksaan permolion- 
an pengesahan/pengangkatan anak;

12, Keputuean Menteri Sosial RI Nomor z+l/HUK/KEP/VIl/ 
I984, tentang Petunjuft Pelaksanaan Perijinan Pe
ngangkatan anak,

Kalau saya siraak berbagai ketentuan diatas, tampaknya 
belum ada peraturan yang mengatur masalah pengangkatan a- 
nak secara nasional yang dapat mengatur semua golongan dan 
tidak terkotak-kotak oleh peratucan-peraturan pengangkatan 
an&k yang berlainan. Maka demi kepastian hukum pengangkatan 
anak harus dilakukan pelalui pengadilan, sedangkan pengang
katan anak yang dilakukan menurut hukum Adat tetap diperbo- 
lehkan. Untuk kekuatan pembuktian dan kepastian hukumnya 
dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut hemat saya dengan adanya dua kekuatah hukum 
didalam pengangkatan anak Nuryuliatiningsih yaitu antara 
Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 khususnya pasal 10 ayat 1 
yang menefaskan adopsi hanya dapat dilakukan dengan akte 
Notaris dan menurut hukum Adat yang menyatakan bahwa peng
angkatan anak melalui upacara-upacara Adat hal ini dapat 
menjjmbulkan kebingungan, baik oleh suami isteri Husni Tau
fik dan Ardiati juga oleh masyarakat yang akan mengangkat 
anak lainnya, oleh karena itu sangatlah diperlukan undang- 
undang pengangkatan anak secara Nasional yang dapat menga-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DAN ADOPSI

AGUS PRAMUKTIO



f; . .
.. •

' S

tur seluruh golongan dan tidak terkotak-kotak ole# pera- 
turan-peraturan pengangkatan anak yang berlainan.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indone
sia Nomor 6 tahun 1983> adalah merupakan faktor utama dima- 
na unifikasi pengajuan pengangkatan anak, melalui pengadil
an merupakan suatu upaya terakhir didalam kepastian hukum 
dari pengangkatan anak adalah merupakan alat bukti bahwa 
pengadilan lebih berperab daripada akte Notaris dan hukum 
Adat •

2. Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing .
Dalam masalah pengangkatan anak oleh orang asing a- 

tau warga negara asing ini dapat dikatakan bahwa Indonesia 
belum mempunyai suatu peraturan yang mmigaturnya.

Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undang- 
an yang ada dibidang pengangkatan anak warganegara Indonee 
sia oleh warganegara Asing tidak.imencukupi.

Pengangkatan anak warganegara Indonesia oleh orang 
asing harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri, tidak ha- 
nya dengan akte Notaris. Calon orang tua angkat harus men
dapat pwrsetujuan Menteri Sosial Republik Indonesia serta 
mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang dari ne- 
garanya untuk mengangkat anak. Disampimg itu calon orang 
tua angkat harus berada di Indonesia pada waktu melakukan 
pengangkatan anak dan harus menghadap sendiri dipersidang- 
an pengadilan.

1 IV
34
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Selanjutnya hariis ditentukan batas usia maximum bagi 
anak yang diangkat, sert& calon orang tua angkat harus di- 
nilai sehat jasrpahi maupun rohaninya dan mampu mengangkat 
anak ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. Demikian juga 
harus ditentukan juga beda usia maximum antara anak angkat 
dan orang tua angkat.

Haruslah dipahami benar bahwa anak yang demikian se- 
gera setelah dibawa keluar negeri akan lepas dari jangkau- 
an pemerintah Republik Indonesia, dan bpakah benar-benar 
ia akan memperoleh hari depan yang lebih cerah daripada di
tan ah air sendiri belum dipastikan.

Bagaitoana negara baru akan menerimanya,:<apakah ia a- 
kan mendapatkan kesempatan yang sama seperti warganegara 
yang asli di .negara barunya dalam menuntut ilmu, dalam men- 
cari pekerjaan dan dalam membentuk keluarga, masih merupa
kan teka-teki karena sesungguhnya pengangkatan anak antar 
negara masih merupakan experimen yang belum diketahui ha- 
silnfca.

Oleh’karena-itu b&dan-badan sosial yang bergerak di- 
bidang ini harus mempunyai.t.tanggung jawab yang besar. dalam 
mengambil keputusan dapat tidaknya seorang anak diserahkan 
pada calon orang tua angkat. Juga ketika mengajukanraasalah 
di Pengadilan dan membantu dalam menentukan putusannya ba- 
dan sosial ijtu sungguh-sungguy berusaha secara jujur agar 
Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa pemohonvbsnar-bena£*
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mampu dan cakap menjadi orang tua angkat,
Dari apa yang telah saya uraikan diatas dapat dita- 

rik kesimpulan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
calon orang tua angkat warganegara Asing jauh lebih berat 
daripada untuk calon orang tua angkat warganegara Indonesi-
a, karena memang seharusnya seorang anak baru boleh diangk 
kat sebagai anak oleh warganegara Asing apabila tidak ada 
orang warganegara Indonesia yang mau mengangkatnya.

Dengan demikian sambil menunggundikeluarkannya un
dang-undang pengangkatan anak, dapatlah diharapkan bahwa 
pengangkatan anak an tar negara, ..lebih-lebih karena keputus- 
an pengadilan akan merupakan dasar bagi pihak eksekutif i- 
jin keluar anak digtfigfcat tersebut keluar negeri, dapat ber- 
jalan dengan baik sehi^gga tujuan memberi hari depan yang 
baik dapat dijamin bagi bayi-bayi dan anak-ansk kita dita- 
nah ait yang baru.

Untuk pengangkatan anak Indonesia oleh orang asing 
hendaknya diadakan pembatasan-pembatasan sedemikian rupa 
disamping itu persyaratan-persyaratan dan peraturan-peratu- 
ran yang ketat sehihgga tidak dengan mudah setiap orang 
asing dapat mengangkat anak Indonesia,

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan ijin bagi 
pengangkatan anak Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Calon orang tua angkat ;

a. berstatus kawin dan berumur minimal .25-tahun atau
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maksimal /+5 tahun ;
b. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak 

sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan me- 
ngutamakan yang keadaannya sebagai berikut ;
- tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat kete

rangan dokter kebidanan/dokter ahli)..;
- belum mempunyai anak ;
- mempunyai anak kandung seorang ;
- mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai 
ansk kandung*

c* dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosiai.i.b'erda- t
sarkan smrat keterangan dari Negara asal pemohon ;

d. persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal 
pemohon ;

e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari 
Kepolisian Republik Indinesia ;

f* dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan 
surat keterangan dari dokter Pemerintah Republik 
Indonesia ; ,

g* telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia se- 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang serendah- 
rendahnya Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II setempat ;

h. telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan
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sekurang-kurangnya :
- 6 (enam) bulan untuk anak dibawah umur 3 (tiga) 

tahun ;
- 1 (satu) bulan untuk anak umur 3 (tiga) sampai 5 

(lima) tahun ;
1. mengajukan permohonan tertulis bahwa pengangkajtan 

anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan 
anak ;

2. calon anak angkat ;
- berumur kurang^'dari 5 (lima) tahun ;
- berada dalam asuhan Organisasi Sosial ;
- persetujuan dari orang tua/wali (apabila dike- 

tahui masih ada)•
3« laporan sosial :

- adalah suatu dokumen yang memuat keterangan 
tentang identitas dan latar belakang kehidupan 
dan penghidupan calon orang tua angkat dan ca
lon anak angkat.

Selanjutnya saya uraikan tara untuk mendapatkan ••
ijin :
1. permohonan ijin diajukan kepada Menteri Sosial/Pejabat 

yang ditunjuk dengan ketentuan seabagai berikut :
a. diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai 

cukup ;
b, ditanda tangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan
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peraturan p e run dan g-un dan gan yang berlaku ;
c. memenuhi syarat ;

2. surat permohonan ;
3# tembusan surat permohonan disampaikan kepada Organisasi 

Sosial dimana calon anak angkat tersebut berada ; 
if. Menteri Sosial/Pejabat yang ditunjuk dalam mengadakan 

penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan se- 
buah Tim yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil : 
a* Kantor Menteri Koordinator.BIdangrKesejahteraan 

Rakyat ;
b. Departemen Dalam Negeri ;
c. Departemen Luar Negeri ; 
d« Departemen Kehakiman ;
e. Departemen Kesehatan ;
f. Kepolisian ;
g. Deparfeemen Agam$ ^
h. Organisasi Sosial ;

5. Menteri Sosial/Pejabat yang^ditunjuk berdasarkan hasil 
penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bu- 
lan sejak diterimanya permohonan tersebut harus membe
rikan jawaban secara tertulis ;

6* Surat Keputusan Pemberian/Penolakan.'
Tentang permohonan pengesahan/pengangkatan anak 

angkat warganegara Indonesia yang diangkat warganegara

i in'Direktorat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung R.I, 
Loc« cit«
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asing. Dalam hal menerima,'kemudian memeriksa dan mengadi- 
li permohonan pengesahan pengangkatan anak warganegara 
Indonesia yang diangkat oleh warganegara asing harus di- 
perhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. syarat-syarat dan bentuk permohonan :
- seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan 

seperti ini dapat dilakukan secara lisan.sesuai de
ngan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri 
atau permohonan secara tertulis ;

- dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sen
diri atau kuasanya. Disamping itu dapat juga didam- 
pingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam pa- 
sal 123 RID). Dalam hal didampingi/dibantu maka hal 
ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap ha
rus hadir dalam pemeriksaan'*. di - persidangan. Begitu 
juga meskipun pemohon memakai seseorang kuasa, namun 
ia wajib hadir dalam periksaan sidang Pengadilan 
Negeri ;

- dibubuhi meterai secukupnya ;
- di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak 
warganegara Indonesia yang akan diangkat ;

2. isi surat permohonan ;
- dalam bagian dasar hukum dari permohonan'tersebut 

secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif)
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diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak ter
sebut ;

- juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pe
ngangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepen- 
tongan calon anak angkat warganegara Indonesia yang
bersangkutan;, dan digambarkan kemungkinan kehidiipan

i
hari depan si anak setelah pengangkatan,anak terjadi;

- isi petitum bersifat tunggal.
Yakni : tidak disertai petitum yang lain ;

syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak wargane
gara Indonesia oleh warganegara Asing.
a. syarat-syarat bagi orang tua angkat warganegara

asing (pemohon) :
- harue telah berdomisili dan bekerja tetap di Indo
nesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun ;

- harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau 
Pej&bat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat 
warganegara asing memperoleh ijin untuk mengajukan 
permohonan pengangkatan anak seorang warganegara 
Indonesia ;

- pengangkatan anak warganegara Indonesia harus di
lakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki 
Ijin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut 
telah di ijinkan bergerak dibidang kegiatan pe
ngangkatan anak, sehingga pengangkatan anak warga-
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negara Indonesia langsung dilakukan antara orang 
tua kandung warganegara Indonesia dan calon orang 
tua angkat warganegara asing tidak diperbolehkan.

b. syarat-syarat bagi calon anak angkat warganegara In
donesia yang diangkat :
- usia calon anak angkat harus belura mencapai umur 

5 (lima) tahun ;
- disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial 
atau pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat 
warganegara Indonesia yang bersangkutan diijinkan 
untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon c: 
orang tua angkat warganegara asing yang bersangku
tan.

L(# Peraeriksaan di persidangan.
a. Pengadilan Negeri mendenggrilangsung :

- calon orang tua angkat warganwgara asing (suami 
isteri) dan orang tua kandung warganegara Indone
sia ;

- Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat ijin dari 
Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk 
bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak ter
sebut ;

- seorang petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat 
yang akan memberikan penjelasan tentang latar be- 
lakang kehidupan sosial ekonomi anak warganegara
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Indonesia yang dimohonkan untuk diangkat oleh 
orang tua angkat warganegara asing ;

- calon anak angkat warganegara Indonesia kalau me
nurut umurnya sudah dapat diajak bicara ;

- petugas/pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada 
pejabat Imigrasi disuatu daerah, Petugas/Pejabat 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk mem
berikan penjelasan tfehtang status^Imigratur dari 
calon anak angkat warganegara Indonesia dan atau 
calon orang tua angkat waeganegara asing.

b. Pengadilan Negeri raemeriksa dan meneliti alat-alat
bukti lain yang dapat menjadi bukti permohonan atau-
pun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain se
bagai berikut :
- surat-surat resmi tentang kelahiran anak-anak 
angkat warganegara Indonesia dan lain-lain ;

- akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda 
tangani oleh Bupati atau Walikotamadya seterapat ;

- akte-akte* surat resmi pejabat lainnya yang diper- 
lukan (surat ijin Departemen Sosial) ;

- akte Notaris, surat-surat dibawah tangan (kores- 
pondensi-korespodensi) ;

- surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pemyata*- 
an-pernyataan ;

- surat keterangan dari Kepolisian tentang calon
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orang tua angkat warganegara asing, termasuk bahwa 
calon orang tua angkat warganegara asing, tersebut 
telah berada dan bekerja tetap di Indonesia seku- 
rang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan calon anak war
ganegara Indonesia tersebut ;
surat-surat resmi tentang calon pribadi orang tua 
angkat warganegara asing-
- surat nikah calon orang tua angkat ;
- surat lahir mereka
- surat keterangan kesehatan ;
- surat ketrangan pekerjaan dan penghasilan calon 
orang tua angkat (suami isteri) ;

persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi 
Indonesia dari Instansi yang berwenang dari negara 
asal orang tua angkat ;
surat keteraqgan''atas :dasar..penelitfan: piskerja so-

L
sial dari Instansi/Lerabaga Sosial yang berwenang 
dari negara asal calon orang tua angkat warganega
ra asing ;
surat pernyataan calon orang tua angkat warganega
ra asing bahwa mereka tetap berhubungan dengan De- 
partemen Luar Negeri/P^rWa&il&n.Republik Indonesia 
setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh 
kewarga-negaraan orang tua angkat warganegara a- 
singnya*
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Catatan ;
Surat-surat nikah calon orang tua angkat, surat la- 

hir mereka, surat keterangan kesehatan, surat keterangan 
pekerjaan dan penghasilan, persetujuan atau ijin untuk 
mengangkat anak/bayi Indonesia dari Instansi yang berwe- 
nang dari negara asal, surat keterangan atas dasar peneli
tian pekerja sosial serta surat pernyataan calon orang tua 
angkat warganegara asing harus telah didaftarkan dan dile- 
galisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan Republik 
Indonesia di negara asal calon orang tua angkat warganega
ra asing tersebut.

- surat-surat yang tersebut yaitu syarat-syarat bagi 
bagi perbuatan pengangkatan anak warganegara asing 
diperlukan juga.

c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persi-
dangan.
- Untuk memperoleh gambaran yanfc sebenarnya tentang 
latar belakang/motif ^arikpihak-pihak yang akan 
melepas anak angkat warganegara'Indonesia terraasuk 
Badan/Yayasan Sosial dari mana anak angkat warga-. 
negara Indonesia tensebut berasal, ataupun pihak 
orang tua angkat warganegara asing.

- Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam 
kesungguhan, ketulusan dan kesadaran ke dua belah 
pihak.
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- Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah 
tangga (kerukunan, kescrasian, kehidupan keluarga) 
ser&a cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon 
orang tua angkat tersebut*

- Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga 
yang tersebut (anak-anak yang telah besar) dari ke
dua orang tua angkat warganegara asing tersebut.

- Untuk mengadakan pemeriksaan setempat diraana calon 
anak angkat warganegara Indonesia itu berada.

Catatan :
- Terutama dalam pengamgkatan seorang anak warganegara In
donesia oleh orang' tua angkat warganegara asing diperlu- 
kan adanya jaminan dan kepastian yang menyakinkan bahwa 
hari kemudian dari anate yang akan diangkat tersebut k̂an. 
lebih cerah dari pada keadaan sekarang.

- Jangan dilupakan harus diteliti bahwa calon anak angkat 
harus berumufc dibawah 5 (lima) tahun/belum berumur 5(li~ 
ma) tahun sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 17 sub 
d Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 
62 tahun 1958.

- Disamping itu kepastian dan martabat bangsa jangan diru- 
gikan karena pengangkatan anak tersebut.8

Demikianlah tata cata serta syarat-syarat pengangkat
an anak Indonesia oleh warganegara asing ser&a tata cara 
& 4

Q
M*. Budiarto, Loc. cit*
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permohonan ijin untuk pengangkat anak.
Disamping pengangkatan anak Indonesia oleh warga ne

gara asing, pengangkatan anak asing oleh warganegara Indo
nesia juga sama syafcat-syaratnya,dan tata caranya serta 
permohonan ijin harus melalui' Departemen Sosial dan menga- 
jukan permohonan melalui Badan/Yayasan Sosial yang menam- 
pung anak tersebut, disamping itu mengajukan ke Pengadilan 
Negeri setempat untuk mengesahkannya.

Dengan demikian getiap ,pengangkatan.anak haruslah 
berdasarkan pengutamaan kepentingan kesejahteraan dan ke- 
cerdasan anak. Disamping itu juga harus berdasarkan kesada- 
ran dan tanggung jawab sosial sesama warganegara serta se- 
suai dengan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa.
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P E N U T U P

1- K-esimpulan
a. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang 

sering terjadi, bahkan merupakan suatu kebutuhan masya- 
rakat di Indonesia ini dengan berbagai motivasi dan a- 
kibat hukum yang beraneka ragam, dengan beraneka ragam 
golongan masyarakat dalam sistem lingkaran daerah hu- 
kumnya.

b. Sebagai suatu perbuatan hukum, maka eksistensi pengang
katan anak sering pula melahirkan suatu persoalan kema- 
syarakatan.

c. Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 
masalah pengangkatan anak di, Indonesia pada pokoknya 
dalam dua sistem hukum yaitu menurut hukum Perdata B.W. 
dan hukum Adat.

d. Para ahli hukum yang menghendaki adanya kodifikasi ser
ta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu, maka lem- 
baga pengangkatan anak dikehendaki untuk dikodifisir 
berdasarkan ketentuan hukum masyarakat untuk mencipta- 
kan hukum Perdata Nasional.

2. ftaran
a* Setiap anak yang belum mempunyai kemampuan untuk berdiri 

sendiri baik secara jasmani, rohani atau sosial adalah

B A B  IV

48

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DAN ADOPSI

AGUS PRAMUKTIO



49

menjadi kewajiban orang tua kandungnya/orang tua angkat
nya dan Yayasan Sosial untuk mengayomi serta menjamin 
kepentingan sianak sebagai generasi yang akan mewarisi*
masa depan bangsa baik menurut pandangan agama adat mau
pun perundang-undangan negara.

b. Dalam rangka penyusunan undang-undang tentang pengang-^ 
katan ansk dengan raengambil norma-norma hukum Adat, ma
ka yang perlu diperhatikan :
- norma-norma yang benar dan prinsipal dalam hukum Adat 

dan fak-tor-faktor yang membolehkan dalam aturan Adat.
- ifelevansinya dengan kebutuhan masyarakat itu wajib di- 
atur dalam pasal-pasal tertentu. Diadakan jalan keluar 
positif dan memenuhi motivasi dari berbagai pihak ma- 
nakala terdapat persilangan perbelaan prinsipal anta
ra norma dalam hukum Adat dengan hukum lainnya, teru- 
tama yang mrnyangkut masalah pewarisan dan perkawinan.

- perlu dipertegas pengertian pengangkatan anak dan'a* 
dopsi sehingga diterimay^ksistensinya di Indonesia 
menurut pandangan hukum Adat .

c. Dan sebelum terwujudnya lembaga pengangkatan anak, pe- 
merintah sebaiknya menyediakan langkah-langkah yang kon- 
krit untuk mehgamankan terhadap berbagai usaha dari pi- 
hak-pihak tertentu yang mengeksploitasi bayi atau anak- 
anak terlantar sehingga masa depan mereka lebih terja- 
min.
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