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ABSTRAK 

Tambunan, Fransiska Hildawati. 2013. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). 

Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I, Dian Latifiani, S.H., M.H., Pembimbing II, Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.  

 

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Intercountry Adoption, Lembaga 

Pengasuhan Anak. 

 

 Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimimpikan oleh 

setiap pasangan. Pasangan yang tidak mempunyai keturunan biasanya melakukan 

pengangkatan anak dengan tujuan melanjutkan garis keturunannya dan 

mempertahankan perkawinannya. Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia 

adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) dan 

pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption). 

Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh 

Warga Negara Asing dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kedua peraturan 

tersebut tidak terlepas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut perlu diteliti bagaimana 

proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing  

dan akibat hukum bagi anak Warga Negara Indonesia setelah adanya putusan 

pengadilan. 

Dengan mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode yuridis 

normatif, dengan tetap melakukan penelitian di Yayasan Sayap Ibu Cabang 

Jakarta dan Pengadilan Negeri Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui data primer yang berupa wawancara dan data sekunder berupa 

studi dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan pengangkatan anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga 

Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, Calon Orang 

Tua Angkat harus memenuhi semua persyaratan baik material maupun 

administatif, serta telah mendapat Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial c.q. 

Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan anak ini 

menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak. 

Disarankan kepada Pemerintah untuk lebih selektif dalam pemberian ijin 

pengangkatan anak kepada Warga Negara Asing, perlu adanya Lembaga 

Pengawasan Anak untuk memantau perkembangan anak angkat, serta perlunya 

diadakan sosialisasi tentang prosedur dan akibat hukum yang terjadi setelah 

dilakukannya pengangkatan anak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan, sama halnya 

dengan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia diciptakan untuk 

saling melengkapi, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak 

dapat hidup sendiri dan memerlukan keberadaan manusia lain.  

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling berpasang-

pasangan, dengan naluri tersebut manusia menginginkan sebuah komunitas kecil 

yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan untuk 

membentuk komunitas tersebut.  

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada 

umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan 

seorang anak (keturunan) yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. 

Dengan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunan akan diharapkan dapat 

menambah kebahagiaan pasangan suami isteri dalam komunitas kecilnya.  Alasan 

memperoleh keturunan ini yang sering dijadikan alasan utama mengapa seorang 
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pria dengan seorang wanita memutuskan untuk membentuk keluarga. Meskipun 

memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya alasan membentuk perkawinan 

namun pada praktik ketidakhadiran seorang anak (keturunan) menjadi alasan 

ketidaksempuraan sebuah keluarga, dan sering menjadi alasan putusnya sebuah 

perkawinan (perceraian). Untuk mencegah putusnya perkawinan karena 

ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak.  

Kehadiran anak bagi sebagian keluarga adalah merupakan salah satu hal 

yang terpenting seperti yang diuraikan diatas, akan tetapi tidak jarang bagi 

sebagian orang kehadiran anak justru tidak diharapkan. Hal inilah yang kita sering 

lihat diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa tidak 

jarang anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Pembuangan anak yang terjadi 

di Indonesia harusnya menyadarkan kita bahwa mereka juga memiliki hak untuk 

hidup dan dipelihara. Atas kesadaran inilah banyak keluarga yang tidak memiliki 

anak memutuskan melakukan pengangkatan anak untuk membantu memelihara 

anak tersebut dan juga untuk melengkapi keluarganya dengan kehadiran anak.   

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak zaman 

dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang 

berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang 

bersangkutan. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah 

anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali 

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua 
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angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dan dalam Pasal 1 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa “Pengangkatan Anak adalah 

suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 

kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan 

keluarga orangtua angkat”. 

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus 

melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan 

anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari 

anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap 

anak-anak di kalangan keluarga. Dan timbul hubungan hukum antara orang tua 

angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orangtua dengan anak 

kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan 

seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat 

tersebut. 

Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak 

dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi 

keluarga yang tidak memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut untuk memelihara 

fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi salah satu tugas dari pemerintah. Ini 

telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi 

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Salah satu upaya 

menciptakan kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-
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Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu melalui lembaga 

adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut 

diatur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang 

dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

Pengangkatan anak biasa dilakukan antar warga negara Indonesia, akan 

tetapi karena kesempatan bergaul dengan orang asing lebih terbuka maka hal ini 

menimbulkan niat bagi Warga Negara Asing untuk mengangkat Warga Negara 

Indonesia, walaupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Asing 

merupakan suatu upaya terakhir (ultimum remidium) tetapi tidak mengurungkan 

niat para warga negara Asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia. 

 Pengangkatan anak yang terjadi sering kita ketahui dilakukan sesuai 

peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan illegal 

yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang kita lihat di berbagai media massa. 

Jenis pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 Pasal (7) yang menyebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas 

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan pengangkatan anak antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. 

Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan 

orang-orang Asing maka semakin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan 

anak Indonesia oleh orang-orang Asing yang menimbulkan permasalahan 

pengangkatan anak antar negara (intercountry adoption) dan semuanya 

dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan. Pengangkatan anak yang 
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dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Proses 

pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) tidaklah 

sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. 

Pengangkatan anak antar warga negara bisa diakukan berdasarkan hukum adat 

yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap 

memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di 

kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia 

oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan 

Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan 

Intercountry Adoption. 

Pengangkatan anak dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan diatur 

dalam ketentuan umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 

40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa 

“Organisasi Sosial/Lembaga Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang 

berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas 

Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara 

pengangkatan anak”. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan 

proses pengkatan anak antar warga negara yang bisa dilakukan berdasarkan 

kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat 

proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua 

angkat dengan anak angkat. 

Setiap perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum. Demikian terhadap 

pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru. 
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Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses 

pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh 

warga negara Asing yang lebih dikenal dengan Intercounty Adoption ini memiliki 

proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada 

umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan 

kata lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh 

diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak. Sehingga berdasarkan 

permasalahan yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) sangatlah menarik untuk 

diteliti lebih jauh berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan proses secara 

langsung di lapangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka 

judul yang penulis kaji dalam penulisan karya tulis skripsi ini adalah 

“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA 

INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (INTERCOUNTRY 

ADOPTION)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Ada perbedaan pengangkatan anak antara warga negara dengan pengangkatan 

anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing yang ditetapkan 

Undang-Undang. 
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2) Ada akibat hukum terhadap anak angkat yang terjadi setelah ada perbuatan 

hukum pengangkatan anak. 

3) Ada peranan Yayasan yang diberi izin Menteri Sosial untuk melaksanakan 

proses pengangkatan anak. 

4) Ada upaya perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh warga negara Asing. 

1.3 Pembatasan  Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah 

dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat 

lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya. 

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada proses pengangkatan anak 

warga negara Indonesia oleh warga Negara Asing sampai adanya putusan 

pengadilan dan akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan. 

1.4 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia 

oleh warga negara Asing (Intercountry Adoption) di Indonesia? 

2) Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing tersebut? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek 

tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia 

oleh warga Negara Asing (Intercountry Adoption) di Indonesia. 

2) Mengetahui akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak angkat setelah 

adanya proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang ingin 

mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengangkatan anak antar warga negara 

Indonesia dengan warga negara asing.  

1.5.2.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam hal 

ilmiah tentang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara 

Asing, serta akibat hukum terhadap anak angkat. 

1.5.2.2 Manfaat praktis 

Bagi setiap orang yang ingin mengangkat seorang anak khususnya kepada 

warga negara Asing atau suami isteri yang tidak memiliki anak yang berkeinginan 

untuk  mengangkat anak warga negara Indonesia, dapat memberikan informasi 

dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang bertujuan 

untuk kepentingan anak. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas 

akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah: 

1) Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran. 

2) Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti 

pengertian anak angkat dan pengangkatan anak, pengertian orang tua angkat, 

tujuan dan motif pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak, pengangkatan 

anak pada umumnya meliputi pengangkatan anak menurut adat, pengangkatan 

anak menurut peraturan perundang-undangan, serta persyaratan bagi calon anak 

angkat dan calon orang tua angkat, lembaga pengasuhan anak,  Tim pertimbangan 

pemberian ijin pengangkatan anak, serta kerangka berpikir. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang: metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan 

penelitian lapangan. Dalam bab ini dijelaskan tentang proses pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption) di 

Indonesia dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing 

BAB 5 PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembahasan yang diuraikan di atas. 

3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lapiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 



1 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak 

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan kepada setiap pasangan 

suami isteri yang telah menikah. Anak menjadi salah satu alasan setiap orang 

memutuskan untuk menikah, karena dengan kehadiran seorang anak maka sebuah 

keluarga dianggap lengkap dan diharapkan anak tersebut dapat melanjutkan garis 

keturunan dari orangtuanya. 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KBBI 1976:31)  mengartikan anak 

angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara 

hukum sebagai anak sendiri.  

Dalam kamus hukum Drs. Sudarsono (2007:32), anak angkat adalah 

seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan 

diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri. 

Menurut Ensiklopedia Umum, anak angkat adalah suatu cara untuk 

mengadakan suatu hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam 

perundang-undangan. 

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  Pasal 1 

ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: “Anak angkat adalah anak yang 

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, 

atau orang lain yang bertanggung jawab atas  perawatan, pendidikan dan 
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membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orangtua angkatnya 

berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. 

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dikutip dalam buku „Adopsi Suatu 

Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum‟ oleh Muderis Zaini, SH. (2002:5) 

menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai 

anak sendiri oleh orangtua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat 

setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau 

pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya”. 

Menurut Surojo Wignodipuro dalam buku „Adopsi Suatu Tinjauan dari 

Tiga Sistem Hukum‟ oleh Muderis Zaini, SH. (2002:5) memberi batasan bahwa 

“Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam 

keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat 

anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, 

seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri”. 

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata (1990:34), anak angkat 

adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak 

dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan 

sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya 

sendiri. 

Beberapa definisi serta batasan dari beberapa sarjana yang telah 

dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat 

adalah upaya mengalihkan hak dan kewajiban anak yang berasal bukan dari 
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keturunan asli untuk dijadikan sebagai anggota keluarga sendiri, sehingga hak dan 

kewajibannya beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak kandung. 

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata pengangkatan anak berasal dari 

bahasa Belanda “Adoptie” atau  adoption (bahasa Inggris) yang berarti 

pengangkatan anak, mengangkat anak. 

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti 

„pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandung sendiri‟. Jadi di disini 

penekanannya pada persamaan status anak angkat hasil pengangkatan anak 

sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu adopsi diover ke 

dalam bahasa Indonesia berarti anak angka atau mengangkat anak (Zaini 2002:4). 

Dalam Ensiklopedia Umum yang dikutip dalam buku „Adopsi Suatu 

Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum‟ oleh Muderis Zaini, SH. (2002:5)  

menyebutkan: 

      “Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan 

hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam  peraturan 

perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk 

mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua 

yang tidak mempunyai anak. Pengangkatan anak menyebabkan 

anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak 

kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum 

melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi 

syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan anak”. 

 

Kamus hukum  karya Drs. Sudarsono menjelaskan  adopsi adalah 

pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. 

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 

ayat (2) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: “Pengangkatan anak adalah 

suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 
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kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkat”. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan 

anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak 

kandung sendiri. 

2.2 Pengertian Orang Tua Angkat 

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, 

walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, 

sehingga anak menjadi anak terlantar dan anak tidak memiliki orang tua lagi.  

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan 

pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, 

atau ayah dan/atau ibu angkat. 

Dari penjelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai 

orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, 

ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang 

tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.  

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan 

Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua 

angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua 

Angkat. 

Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, 

menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk 
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merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan adat kebiasaan. 

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam Domestic Adoption adalah 

pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia, dan janda dengan status 

kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009).  

Calon orang tua angkat yang dimaksud dalam Intercountry Adoption 

adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Asing, Warga Negara 

Indonesia yang salah satu pasangannya Warga Negara Asing, serta Warga Negara 

Indonesia yang mengangkat calon anak dari Warga Negara Asing (BAB VI dan 

BAB VII Permensos 101 Tahun 2009). 

Sebelumnya dalam hal perkawinan campuran, Pasal 2 Undang-Undang 

No. 3 Tahun 1946 disebutkan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan 

turut kewarganegaraan suaminya. Dan diperjelas dalam Undang-Undang No. 62 

Tahun 1958, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menentukan kesatuan 

kewarganegaraan itu adalah suami. Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan 

suami menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada 

warganegara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya (Kansil 1996: 115). 

2.3 Tujuan dan Motif Pengangkatan Anak 

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk melanjutkan 

dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak 

mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan 

sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman dan masyarakat, 

tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantul 
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dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat dan 

kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 disebutkan Pengangkatan Anak 

bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat 

kebisasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Muderis Zaini dalam bukunya Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem 

Hukum menyebutkan beberapa motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia 

yang telah diringkas sebagai berikut (2002:15): 

a. Karena tidak mempunyai anak; 

b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si 

anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak; 

c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

mempunyai orangtua (yatim piatu); 

d. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka 

diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya; 

e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat 

mempunyai anak kandung; 

f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga; 

g. Karena unsur kepercayaan; 

h. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan  regenerasi bagi 

yang tidak mempunyai anak kandung; 

i. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan 

menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak; 

j. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus; 

k. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka 

diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga 

untuk dijadikan anak angkat; 

l. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan; 

m. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, 

maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang 

lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan 

selalu sehat dan panjang umur. 
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 Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin 

kesejahteraan hidup bersama, seperti dengan membantu mengurangi anak-anak 

terlantar, membantu usaha badan-badan pantai asuhan dan mengurangi jumlah 

gelandangan. Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga 

Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau memang tidak 

dapat menurunkan keturunan sendiri. 

2.4 Jenis Pengangkatan Anak  

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri 

atas: 

2.4.1 Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;  

a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan; 

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu 

pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata 

masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan 

b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui 

pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. 
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2.4.2 Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga 

Negara Asing (Intercountry Adoption) 

Pengangkatan anak  Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

adalah pengangkatan anak yang bersifat ultimum remidium, yang artinya 

pengangkatan anak ini adalah sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah pengangkatan anak yang harus 

melalui Lembaga Pengasuhan Anak.  

Pengangkatan anak yang dimaksud di atas meliputi pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, dan pengangkatan anak 

Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Pengangkatan 

anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan (Pasal 11, PP No. 54 Tahun 

2007). Apabila putusan tidak melalui pengadilan, maka pengangkatan anak 

dapat dibatalkan. 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

harus dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah No. 54 Tahun 2007,  yaitu Pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah 

Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus 

dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan. 

2.5 Pengangkatan Anak Secara Umum 

Pengangkatan anak dalam praktek dapat terjadi antar warga negara 

Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orangtua angkatnya adalah Warga 

Negara Indonesia (WNI). Atau antara warga negara asing dengan warga negara 
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Indonesia, misalnya anak warga negara Indonesia sedangkan orangtua angkatnya 

Warga Negara Asing, atau sebaliknya anak Warga Negara Asing sedangkan 

orangtua angkatnya Warga Negara Indonesia. 

Antara orangtua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat 

selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk itu setiap orang dewasa yang 

dapat mengangkat anak. Apabila calon orangtua dalam perkawinan, maka usia 

perkawinan orangtua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, 

sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orangtua angkat dengan usia 

calon anak angkat minimal lima tahun (Darwan 2003:97). 

2.5.1 Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan 

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke 

dalam keluarga sendiri semikian rupa, sehingga antara orang yang memungut 

anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan 

yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandung sendiri. 

Perbuatan mengangkat anak demikian ini adalah merupakan gejala yang umum 

dengan negara Indonesia (Surojo 2010:117). 

Menurut Prof. R. Supomo dalam bukunya Hukum Perdata Adat Jawa 

Barat (Amir 1990:21), menyatakan bahwa:  

 “Pengangkatan anak dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh 

orang tuanya kepada yang mengangkat, tanpa disaksikan oleh 

orang-orang yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa 

upacara, tanpa surat. Pendek kata, tanpa bentuk apapun, tetapi 

pengangkatan anak itu akan segera diketahui oleh para tetangga.” 

 

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini merupakan 

pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. 
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Pengangkatan anak yang dilakukan biasanya mengambil anak dari yang bukan 

keluarga, yaitu anak  berasal bukan dari keluarga sendiri yang diangkat menjadi 

anak angkat dan menjadi bagian dari keluarga itu. Biasanya tindakan ini disertai 

dengan penyerahan barang-barang atau sejumlah uang kepada keluarga anak 

semula. Anak yang diangkat juga bisa berasal dari kalangan keluarga, serta 

berasal dari kalangan keponakan-keponakan.  

Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya lebih sering terjadi, 

banyak alasan-alasan yang menjadi pendorong melakukan pengangkatan anak dari 

kalangan keponakan (Surojo 2010: 119), diantaranya: 

 Pertama : karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga 

memungut keponakan tersebut, merupakan jalan 

untuk mendapat keturunan. 

 Kedua :   karena belum dikarunia anak, sehingga dengan 

memungut keponakan ini diharapkan akan 

mempercepat kemungkinan mendapat anak. 

 Ketiga :  terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan 

yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya 

kurang terurus dan lain sebagainya. 

 

Di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki 

(kebapakan) seperti di Tapanuli, Lampung, Bali, dimana pengangkatan anak 

hanya dilakukan terhadap anak laki-laki saja, dengan tujuan adalah untuk 

meneruskan garis keturunan dari pihak bapak. Demikian juga dengan daerah yang 

mengikuti garis keturunan dari pihak ibu (keibuan) terutama Minangkabau. 

Daerah Minangkabau pihak perempuan tidak mendesak untuk melakukan 

pengangkatan anak karena yang mewarisi adalah anak-anak dari saudaranya yang 

perempuan. 
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Pengangakatan anak secara adat kebiasaan juga diuraikan dalam 

Permensos RI No. 110 Tahun 2009 Pasal 17 yang menyatakan bahwa 

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat 

kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa kepala instansi sosial 

propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan 

pendokumentasian terhadap pengangkatan anak. 

2.5.2 Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam 

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Zaini 2002:54) : 

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga. 

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak 

berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3.  Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda 

pengenal/alamat.  

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya.  

 

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak 

menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar 

seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya (Zaini 2002:55). 

Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U-

335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya‟ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangai oleh 

Ketua Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut: 
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1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-

lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud 

adalah boleh saja menurut hukum Islam. 

2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak 

angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, 

agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara. 

3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan 

hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. 

Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hal waris/wali 

mewalii, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan 

memerikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan 

pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa. 

4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah: 

- Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya 

Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk 

agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan 

pemimpin agama itu, 

- Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa 

dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang 

seperti tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha 

untuk menutup adopsi. 

 

2.5.3 Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang adalah pengangkatan anak 

yang dilakukan berdasarkan proses hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, 

yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu. 

Dalam Permensos No. 110 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengangkatan 

anak berdasarkan undang-undang dalam dilakukan secara langsung dan melalui 

lembaga pengasuhan anak. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa “Pengangkatan 

Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA 

terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung”. 

Sedangkan pengangkatan anak melalui Lembaha Pengasuhan Anak dijelaskan 

dalam Pasal 1 ayat (9) yaitu, “Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan 
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Anak adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang 

berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri”. 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak, berbunyi “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan 

dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Di dalam ayat (3) 

menyebutkan “pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.  

Didalam hukum tertulis tidak terdapat aturan mengenai lembaga 

pengangkatan anak. Namun bagi golongan Tionghoa yang tunduk pada B.W ada 

pengaturannya secara tertulis dalam Stb. 1917 No. 129. Staatblaad ini mengatur 

tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain 

memungkinkan pengangkatan anak oleh mereka yang terikat perkawinan, juga 

bagi yang pernah terikat perkawinan (janda). 

 Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami 

meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka 

janda tersebut tidak dapat melakukannya (Syafii 2007: 52). Menurut peraturan 

adopsi Staatblad 1917 No. 129 hanya anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai 

anak. Tetapi sudah diputuskan bahwa sekarang anak perempuan sudah dapat 

diadopsi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 

Tentang Pengangkatan Anak.  

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengangkatan anak semata-mata 

hanyalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak saja. Yang 

dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam 
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semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik 

bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama (YLBHI dan PSHK 2009 : 

123). 

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam 

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: 

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak 

yang diangkat dan orang tua kandungnya. 

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 

oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, 

maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk 

setempat. 

4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir. 

5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 

mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan 

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 

6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. 

 

Undang-Undang Perlindungan Anak di atas menyatakan pengangkatan anak 

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Juga diatur, calon orang tua angkat harus seagama 

dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan dalam hal asal usul 

anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 

penduduk setempat. Karena itu perlulah pengawasan dari pemerintah dalam 

pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. 
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2.6 Persyaratan Calon  Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang 

Tua Angkat (COTA) 

Proses pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undang. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud 

meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Persyarat 

yang dimaksud dikemukakan dalam Bab III Pasal 12 s/d Pasal 18, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

Syarat terhadap calon anak angkat dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu: 

1) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang dimaksud 

mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu,  

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, menjadi prioritas utama;  

b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia12 (dua belas) 

tahun, sepanjang ada alasan mendesak, misalnya anak korban bencana, 

anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan 

terbaik bagi anak;  

c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. 

Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlidungan khusus adalah 

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 

dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
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adiktif  lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, 

perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak 

yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran. 

2) Anak merupakan anak terlantar atau diterlantarkan; 

3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; 

4) Memerlukan perlindungan khusus. 

Bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak juga 

harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan 

Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana 

syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 

1) Sehat jasmani dan rohani; 

2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh 

lima) tahun; 

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak 

kejahatan; 

5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 

6) Tidak merupakan pasangan sejenis; 

7)  Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; 

8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 
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10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 

11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial; 

12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin 

pengasuhan diberikan, dan 

13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. 

Persyaratan calon orang tua angkat sebagaimana yang disebutkan di atas, 

perlu diperhatikan bahwa calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling 

banyak 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat 2 (dua) tahun (Balaati 2013: 138). 

Dimana jarak waktu pengangkatan anak yang kedua dapat dikecualikan bagi anak 

penyandang cacat. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan 

anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua 

angkat. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

 Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu harus adanya izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon 

melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, harus 

memperoleh izin tertulis dari Menteri, serta harus melalui lembaga pengasuhan 

anak. Persyarat di atas dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 54 

Tahun 2007 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 
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2.7 Lembaga Pengangkatan Anak 

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 

2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

“pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung 

dalam pengasuhan orangtua kandung. 

Sedangkan yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga 

pengangkatan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon 

orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga 

pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. 

Organisasi atau Lembaga sosial yang mendapat izin Menteri Sosial untuk 

melaksanakan proses pengangkatan anak: 

a. Propinsi DKI Jakarta terdiri dari: 1) Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, jalan 

Barito II/55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan 

Menteri Sosial RI No.23/HUK/KM/V/1982, dan 2) Yayasan Tiara Putra 

Jakarta, Jalan Margaguna No. 1 Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan 

Keputusan Menteri Sosial RI No. 21/HUK/IV/1984. 

b. Propinsi Jawa Barat, yaitu: Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda, Jalan Imam 

Bonjol No. 14 Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 

18/HUK/KM/IV/1983. 

c. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Yayasan Sayap Ibu cabang 

Yogyakarta, Jalan Pringwulung Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta, 

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.37/HUK/SK/V/1982. 
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d. Propinsi Jawa Tengah, yaitu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi, Jalan 

Kolonel Sutarto 150 Surakarta, Solo, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial 

RI No. 42/HUK/SK/V/1982. 

e. Propinsi Jawa Timur, yaitu Yayasan Balai Keselamatan Matahari Terbit, 

Surabaya, Jalan Kombes Duriat 10-12 Surabaya, berdasarkan Keputusan 

Menteri Sosial RI No.62/HUK/KM/VII/1982. 

f. Propinsi Kalimantan Barat, yaitu Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Jalan 

Jenderal Ahmad Yani 5, Pontianak, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI 

No.27/HUK/1990. 

g. Propinsi Riau, yaitu Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda cabang Batam, Jalan 

Marta Dinata Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI 

No.70/HUK/1996. 

Ketujuh organisasi tersebut di atas yang diakui oleh Pemerintah sebagai 

organisasi sosial yang dapat melaksanakan pengangkatan anak apabila ada 

organisasi sosial lainnya dari ketujuh organisasi dimaksud, maka pengangkatan 

anak tersebut dapat dibatalkan melalui permohonan Departemen Sosial ke 

Pengadilan Negeri. 

2.8 Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak PUSAT 

(Tim PIPA PUSAT) 

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut 

Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas secara komprehensif 

dan terpadu guna memberikan pertimbangan izin pengangkatan anak (Pasal 1 
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Permensos No.37/HUK/2010 tentang Tim Perimbangan Peizinan Pengangkatan 

Anak Pusat). 

Tim PIPA ada 2 (dua) yaitu Tim Perimbangan Perizinan Pengangkatan 

Anak Pusat yang selanjutnya disebut Tim PIPA Pusat, dan Tim Perimbangan 

Perizinan Pengangkatan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Tim PIPA Daerah. 

 Tim PIPA Pusat adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada 

Menteri dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau penangkatan anak 

yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atau pengangkatan 

anak oleh orang tua tunggal. Sedangkan, Tim PIPA Daerah adalah Tim yang 

memberikan perimbangan kepada gubernur, kepada instansi sosial dalam 

memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara 

Indonesia. Perjelasan di atas terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 

37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Peizinan Pengangkatan Anak Pusat. 

2.8.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Tim PIPA 

 Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Tim PIPA dijelaskan dalam BAB 

II Pasal 2 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/2010 Tentang 

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.  

Tim PIPA Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. Dan Tim PIPA Daerah berkedudukan di 

ibukota provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur c.q. kepala instansi 

sosial. 
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Tim PIPA Pusat mempunyai tugas membantu Menteri memberikan 

pertimbangan dalam permberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, pengangkatan anak oleh 

orang tua tunggal atau pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua 

Angkat Warga Negara Asing. Tugas Tim PIPA daerah hampir sama dengan tugas 

Tim PIPA Pusat, yaitu membantu gubernur c.q. kepala instansi sosial memberikan 

pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian 

rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat 

Warga Negara Asing. 

Tim PIPA dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki fungsi yang juga 

harus diselenggarakan, yaitu: 

1) Mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan 

atas permohonan izin pengagkatan anak; 

2) Memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-

tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan; 

3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk Tim PIPA Pusat 

kepada Menteri dan untuk Tim PIPA Daerah kepada gubernur c.q. kepala 

instansi; 

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan 

pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2.8.2 Keanggotaan Tim PIPA 

Keanggotaan Tim PIPA diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan 

Anak Pusat, BAB III Pasal 6 sampai Pasal 10. Tim PIPA terdiri dari ketua, 

sekretaris, dan anggota. Ketua Tim PIPA Pusat dijabat oleh Direktur Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; dan Sekretaris Tim PIPA 

Pusat oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial. Keanggotaan Tim 

PIPA terdiri atas unsur Instansi/Lembaga yang terkait yaitu: 

a. Kementerian Sosial 

b. Kementerian Koordinatir bidang kesejahteraan rakyat; 

c. Kementerian Luar Negeri; 

d. Kementerian Hukum dan HAM; 

e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; 

f. Kementerian Kesehatan; 

g. Markas Besar Polri; 

h. Kementerian Dalam Negeri; 

i. Kementerian Agama; 

j. Komisi Perlidungan Anak Indonesia; 

k. Komisi Nasional Perlindungan Anak; dan  

l. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. 

Anggota Tim PIPA Pusat melaksanakan tugas dan peran sebagai anggota 

Tim PIPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Tugas 

anggota-anggota Tim PIPA akan dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Kementerian Sosial 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak; 

2) Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen 

persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA; 

3) Menelaah permohonan ijin pengangkatan anak oleh COTA; 

4) Memeriksa hasil kunjungan rumah pertama (home visit I) keluarga 

COTA; 

5) Meneliti keabsahan Surat Keputusan Ijin Asuhan yang ditandatangani 

oleh Pejabat Eselon II yang menangani bidang pengangkatan anak; 

6) Memeriksa hasil kunjungan rumah kedua (hom visit II) keluarga 

COTA setelah 6 (enam) bulan dalam asuhan keluarga COTA; 

7) Menyelenggarakan sidang Tim PIPA; dan 

8) Meneruskan rekomendasi hadil sidang Tim PIPA kepada Menteri. 

b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Tugasnya adalah meneliti dan memeriksa keabsahan serta 

kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh 

COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain: meneliti dan 

memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak 

angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan 

kebutuhan anak. 
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c. Kementerian Hukum dan HAM 

1) Meneliti dan memeriksaan keabsahan dokumen COTA, antara lain 

Paspor suami isteri, ijin tinggal suami dan/atau isteri pemegang 

KITAS/KITAP, dan dokumen status kewarganegaraan; 

2) Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk mengajukan 

permohonan ke Direktur Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang 

dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya; 

3) Meneliti legalitas tandatangan pejabat pemerintah dan pejabat umum 

yang diangkat oleh pemerintah, terhadap dokumen yang akan 

dipergunakan di Negara lain; dan pejabat Kementerian Luar Negeri 

terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia. 

d. Kementerian Luar Negeri 

1) Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, antara lain: 

 Surat pernyataan kesamaan status dan hak anak angkat dengan 

anak kandung; 

 Surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diketahui oleh 

perwakilan asing asal COTA; 

 Copy akta kelahiran suami dan isteri yang disahkan oleh Notaris 

dan Perwakilan RI Indonesia di negara COTA berasal; 

 Paspor dan keterangan ijin tinggal suami dan isteri; 

 Surat keterangan penghasilan suami dan isteri yang disahkan oleh 

perwakilan RI di negara COTA berasal; 
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 Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga isteri yang 

disahkan oleh Notaris dan perwakilan RI di negara COTA berasal; 

 Surat kelayakan untuk mengangkat anak dari perwakilan asing asal 

COTA dan instansi yang berwenang dari negara yang 

bersangkutan; dan 

 Surat pernyataan akan menghubungi perwakilan RI dimana COTA 

tinggal. 

2) Melegalisasi pengesahan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum 

dan HAM; 

3) Melegalisasi pengesahan dokumen yang berasal dari luar negeri oleh 

KBRI dan KJRI untuk kemudian dibawa ke Indonesia; 

4) Dokumen disahkan oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar 

Negeri; 

5) Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan 

koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia melalui 

Kementerian Luar Negeri untuk kunjungan rumah kepada keluarga 

COTA di negara asal COTA yang dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang pada perwakilan RI di luar negeri. 

e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Tugasnya adalah meneliti dan memeriksa keabsahan serta 

kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh 

COTA sesuai dengan lingkup tugasnya. 

f. Kementerian Kesehatan 
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Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan 

kesehatan COTA, yaitu lampiran yang berupa hasil pemeriksaan 

laboratorium, pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan pemeriksaan 

kesehatan jiwa. 

g. Markas Besar Polri 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA yang 

berkaitan dengan persyaratan administasi penerbitan Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

h. Kementerian Dalam Negeri 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA 

sesuai dengan tugas dengan perannya, yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu 

Tanda Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing 

pemegang KITAS, Akta Pencatatan Sipil, dan Surat Keterangan 

kependudukan lainnya. 

i. Kementerian Agama 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan 

dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, 

meliputi Surat Nikah atau Akta Nikah, Surat Keterangan mengenai hibah 

harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan 

kesamaan agama COTA dan CAA. 
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j. Komisi Nasionel Perlindungan Anak 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan 

dokumen persyaratan-persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh 

COTA, yang meliputi: 

1) Memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan 

materil dan formil COTA dan CAA; 

2) Memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan kesediaan anak untuk 

diangkat oleh COTA; 

3) Memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan COTA untuk 

mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak; dan 

4) Memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait 

mengenai status anak. 

k. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan 

dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang 

meliputi: 

1) Menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan 

pengangkatan anak; 

2) Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan 

3) Memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan 

anak. 
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l. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia 

Tugasnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan 

dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang 

meliputi: 

1) Menelaah kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi informasi pada 

laporan sosial yang dibuat pekerja sosial; 

2) Memastikan bahwa informasi yang telah ditelaah tersebut 

menunjukkan kelayakan COTA untu mengangkat anak demi 

kepentingan terbaik bagi anak; 

3) Memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial 

dari pekerja sosial dapat terpenuhi. 

Penelitian dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan 

anak akan disampaikan oleh Tim PIPA Pusat berupa bentuk laporan kepada 

Menteri Sosial. Menteri Sosial dapat memberikan atau menolak izin permohonan 

pengangkatan anak berdasarkan laporan dan pertimbangan dari Tim PIPA Pusat. 

Sehingga, Tim PIPA Pusat adalah Tim yang sangat penting dalam pemberian izin 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. 

2.8.3 Mekanisme Kerja Tim PIPA 

Mekanisme kerja Tim PIPA Pusat diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 15 

Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/2010, yang dijelaskan sebagai berikut: 

 Tim PIPA Pusat mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan penelitian 

dan pengkajian terhadap kelengkapan persyaratan pengangkatan anak, 

diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. 
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Penelitian dan pengkajian oleh Tim PIPA Pusat ini dilakukan oleh anggota Tim 

dimaksud sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Setelah melakukan 

rapat koordinasi, Tim PIPA Pusat menyampaikan laporan dan pertimbangan izin 

pengangkatan anak kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial dapat memberikan atau 

menolak izin permohonan pengangkatan anak berdasarkan laporan dan 

pertimbangan dari Tim PIPA Pusat.  

Tim PIPA Pusat dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah 

baik Pusat maupun Daerah melalui tim koordinasi Program Kesejahteraan Sosial 

Anak pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain 

yang dipandang perlu. Tim PIPA dalam melaksanakan tugasnya harus 

mempertimbangkan pendapat dari Lembaga Pengasuhan Anak yang memfasilitasi 

dan/atau membantu Calon Orang Tua Angkat dalam mengajukan permohonan 

pengangkatan anak. 
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2.9 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang 

terjadi di Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang dibuat untuk membatasi 

dan mengatur tentang proses pengangkatan anak. Penulis menggunakan 

peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak yang ada di Indonesia khususnya 

yang berkaitan dengan Intercountry Adoption.  

Intercountry Adoption 

Lembaga Pengasuhan Anak 

(Yayasan Sayap Ibu Jakarta) 

Proses Pengangkatan Anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing melalui Lembaga 

Pengasuhan Anak 

Akibat Hukum  

Terhadap Anak  

Angkat 

1. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

3. Keputusan Menteri Sosial No. 58/HUK/1985 Tentang Tim 

Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara 

Indonesia dan Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) 
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Peraturan hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini diantaranya 

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak. Serta Keputusan Menteri Sosial No. 

58/HUK/1985 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antara 

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). 

Ketiga peraturan ini menjadi dasar pengangkatan anak di Indonesia.  

Peraturan yang disebutkan di atas mengatur tentang pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dimana pengangkatan 

anak yang demikian hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, 

khusus di Indonesia hanya Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta yang memiliki izin 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, dengan 

adanya Keputusan Menteri Sosial No. 65/HUK/2010 Tentang Pemberian Izin 

Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Proses 

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara 

Asing. 

Dalam skripsi ini Peneliti meneliti tentang Proses pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui Lembaga Pengasuhan 

Anak. Lembaga Pengasuhan Anak yang dimaksud adalah Yayasan Sayap Ibu 

Cabang Jakarta. Proses yang dimaksud adalah proses pengangkatan anak dari 

Yayasan, sampai pada keluarnya Surat Keputusan Pengadilan Negeri (SKPN). 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak 

yang terkait dalam proses pengangkatan anak, yaitu Yayasan Sayap Ibu Cabang 
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Jakarta. Hasil penelitian akan diolah dan digabungkan dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku di Indonesia tentang Pengangkatan Anak.  

Keluarnya SKPN membuktikan bahwa pengangkatan anak telah terlaksana 

dengan sah dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sejak keluarnya SKPN maka 

akan menimbulkan akibat hukum yang baru terhadap anak angkat. Akibat hukum 

yang akan terjadi terhadap anak angkat akan teliti dengan melakukan wawancara 

dengan pihak yang mengetahui akibat hukum apa saja yang mungkin terjadi 

kepada anak angkat setelah adanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metodelogi memiliki beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian 

ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari 

prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa 

metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten 

(Zainuddin 2009:17). 

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data 

dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah metode yang 

dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat 

menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya 

dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara 

utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi 

kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu 

kesatuan yang utuh (Moleong 2004 : 3). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, karena 

dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat secara langsung bertanya 

kepada informan, dengan demikian penulis akan mendapatkan informasi dan 

data-data yang valid.  
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3.1 Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa penelitian hukum bertujuan 

untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai 

suatu masalah tertentu, dengan melakukan kegiatan studi dokumen, serta metode 

wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta 

sebagai Lembaga Pengasuhan Anak yang diberi ijin untuk melaksanakan 

intercountry adoption dan Pengadilan Negeri yang memutus pengangkatan anak 

secara sah sebagai data penunjang dari data primer yang diperoleh di lapangan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu menentukan data 

yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan 

informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah: 

1. Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu Jakarta yang beralamat di Jalan Barito II 

No. 55, Kabayoran baru, Jakarta Selatan, dimana alasan dipilihnya lokasi 

adalah: 

1) Yayasan Sayap Ibu adalah Yayasan yang mendapat ijin oleh Menteri 

Sosial untuk melakukan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing. 

2) Yayasan Sayap Ibu adalah mitra kerja Departemen Sosial dalam 

Pengangkatan anak. 

2. Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 512, 

Semarang, dimana alasan memilih lokasi adalah: 
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1) Putusan Pengadilan Negeri adalah hal terpenting dalam proses 

pengangkatan anak Warga Negera Indonesia oleh Warga Negara 

Asing. 

2)  Pengadilan Negeri Semarang dekat dengan tempat tinggal Penulis, 

sehingga penelitian lebih mudah dilakukan. 

3) Proses permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh 

Warga Negara Asing di setiap Pengadilan Negeri sama. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam 

penelitian ini adalah 

1) Bagaimana proses pelaksanaan dan syarat pengangkatan anak warga negara 

Indonesia oleh warga negara asing di Indonesia. 

2) Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat dari proses 

pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong 2004:157). 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara /interview 

secara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan 
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sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan. 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang berwenang dalam 

proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, 

di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, sebagai Lembaga Pengasuhan Anak yang 

ditunjuk oleh Menteri Sosial serta Pengadilan Negeri sebagai pemberi putusan 

pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk 

mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan 

para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh 

informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui nafkah resmi yang 

ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. 

Bahan primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak; 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI; 

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 
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5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979  Tentang Kesejahteraan Anak; 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. 

7. Surat Edaran Mahkamah Agung  No. 3 Tahun 2005 Tentang 

Pengangkatan Anak; 

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 37/HUK/2010 Tentang 

Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti 

buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas 

pertanyaan itu (Moleong 2007:186). 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dari pihak 

yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang 

berhubungan dangan data-data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapatkan 

data primer.  
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2) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis. Dokumen yang digunakan sebagai sarana pengumpulan data 

peneliti adalah data yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian yang ada di 

Yayasan tempat penelitian dan Pengadilan Negeri Semarang. 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong 2007:280).  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh 

dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan 

adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, 

yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian 

dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data 

yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek 

permasalahan.  
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Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari 

pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat 

ditemukan hukum di dalam kenyataannya.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

4.1.1.1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta 

Penulis melakukan pengumpulan dokumen gambaran lokasi penelitian 

mengenai Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta di alamat website 

http://www.sayapibujakarta.org yang diunduh pada hari Senin tanggal 13 Mei 

2013. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta beralamat di Jalan Barito II Nomor 55 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yayasan Sayap Ibu adalah Lembaga Independen 

yang mengasuh, merawat, mendidik serta memberikan masa depan bagi anak-

anak terlantar atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga.  

Yayasan Sayap Ibu didirikan pada tanggal 30 September 1955 oleh ibu Hj. 

Sulistina Sutomo, isteri dari Bung Tomo yang pada saat itu menjabat sebagai 

Menteri Sosial. Niat mendirikan suatu yayasan ini dilatarbelakangi saat melihat 

ibu-ibu yang berjualan di Pasar Mayestik banyak yang membawa anak-anak 

mereka yang masih kecil. Atas keprihatinannya melihat kondisi anak-anak balita 

yang terlantar maka timbullah gagasan dari Ibu Sutomo untuk mendirikan 

Yayasan Sayap Ibu. Pada awalnya kegiatan Yayasan Sayap Ibu lebih berfungsi 

sebagai day care bagi anak-anak pedagang di Pasar Mayestik.  

Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ini memiliki visi dan misi. Visi 

Yayasan Sayap Ibu adalah anak sebagai amanah yang berhak atas perawatan dan 

http://www.sayapibujakarta.org/
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perlindungan sejak semasa dalam kandungan dan sesudah dilahirkan. Sedangkan, 

Misi Yayasan Sayap Ibu adalah melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang 

Holistik Terpadu dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya yang 

bertujuan menolong anak-anak balita yang tidak ada orang tua/wali yang 

merawatnya, tidak diketahui orang tuanya atau kerabatnya, orang tua/wali tidak 

mau merawat atau terlantar, dan karena sebab-sebab lain yang patut diberi 

pertolongan. 

Lembaga ini diserahkan di bawah pengawasan BKKKS (Badan Koordinasi 

Kegiatan Kesejahteraan Sosial) yang diketuai oleh Ibu Nasution. Dalam 

kepengurusan baru, Ibu Nasution menjabat sebagai Pembina, sedangkan Ketua 

dijabat oleh Ibu Ciptaningsuh Utaryo. Pada tahun 1968, Yayasan Sayap Ibu 

berkembang menjadi Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogya dan Cabang Jakarta 

Raya, dibawah pengawasan Yayasan Sayap Ibu Pusat. Nama Yayasan Sayap Ibu 

diambil dari bahasa Belanda “order moeder’s vleguels” yang artinya adalah “di 

bawah sayap ibu” yang menggambarkan betapa besar tekat seorang ibu dalam 

melindungi anaknya, seperti induk ayam yang menggunakan sayapnya untuk 

melindungi anak-anaknya dari bahaya”. Selain membawa misi kemanusiaan, 

Yayasan Sayap Ibu juga mengemban misi nasional yaitu berusaha mewujudkan 

kesejahteraan sosial. Untuk menjalankan misi ini Yayasan Sayap Ibu bekerja 

sama dengan pemerintah untuk memberikan layanan seperti pengangkatan anak 

asuh, hak perwalian atau orang tua asuh. Saat ini Yayasan Sayap Ibu telah 

menjadi anggota Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). 
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Dua cabangnya di Jakarta dan Yogyakarta merupakan Badan Koordinasi Kegiatan 

Kesejahteraan Sosial (BKKKS). 

Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta terbuka untuk para pengunjung, 

kunjungan ke Yayasan dapat dilakukan setiap hari dari senin s/d minggu, pagi dari 

jam 09.00 – 12.00 WIB, dan sore dari 15.30 – 18.00 WIB.  

Kunjungan ke Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta harus melalui prosedur 

kunjungan, adapun prosedur kunjungan adalah: 

1. Untuk berkunjung biasa, harus disesuaikan dengan jam berkunjung; 

2. Untuk acara ulang tahun dan sejenisnya, harus membuat janji terlebih 

dahulu; 

3. Untuk acara formal; kantor, baksos dan sejenisnya dapat mengirim fax atau 

email terlebih dahulu. 

Kegiatan yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta ada 

kegiaatan rutin dan kegiatan non-rutin.  

1. Kegiatan Rutin 

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta 

adalah kegiatan pelayanan dan kegiatan pendidikan. 

1) Kegiatan Pelayanan 

(1) Penyelenggaraan Panti Anak Balita Terlantar 

Kegiatan penyelenggaraan panti anak balita terlantar yang 

dimaksud adalah: 

a. Perawatan dan pengasuhan balita terlantar termasuk korban 

kasus perdagangan anak. 
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b. Perawatan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dengan 

tingkat kecerdasan rendah, berupa Terapi Wicara / Speech 

Teraphy, Terapi Gerak / Fisik, Terapi Occupational, Terapi 

Behavior , dan Terapi Otak. 

c. Pendidikan tumbuh kembang anak asuh. 

d. Anak asuh usia sekolah, yang sudah bersekolah di luar yaitu 

TK Satu Atap, SLB Kharisna Murni dan TK Nurul Falah. 

(2) Pengentasan Anak 

Pengentasan Anak yang dimaksud adalah melakukan kegiatan-

kegiatan berikut: 

a. Kembali ke keluarga. 

b. Program asuhan keluarga. 

c. Pengangkatan anak, konsultasi dan bantuan hukum Yayasan 

Sayap Ibu memberikan layanan pengangkatan anak dengan 

dasar keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/KM/1982 dan 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

No. DIII.7817/a/8/1976 baik domestik maupun intercountry. 

d. Program rujukan ke panti asuhan dengan adanya undang-

undang perlindungan anak, dimana upaya rujukan dilakukan 

tidak semudah masa lampau. 
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(3) Pelayanan Masyarakat 

a. Penyuluhan dan bimbingan baik bagi perorangan maupun 

kelompok mengenai undang-undang kesejahteraan anak dan 

pengangkatan anak. 

b. Sosialisasi berbagai perundang-undnagan/peraturan berkaitan 

dengan usaha kesejahteraan anak dan Konvensi PBB tentang 

hak-hak anak. 

c. Bimbingan konsultasi untuk mahasiswa yang mengadakan 

penelitian untuk mempersiapkan skripsi mengenai asuhan 

balita terlantar, upaya pengangkatan anak domestik dan 

intercountry/antar negara. 

d. Tayangan di media massa maupun elektronik mengenai 

pelayanan anak balita terlantar. 

e. Pertemuan dengan para stakeholders sebagai rekan kerja. 

f. Bhakti kerja membantu masyarakat kurang mampu. 

(4) Peningkatan Sumber Daya Manusia 

a. Memberi kesempatan pada karyawan untuk meningkatkan 

kemampuannya, dapat melalui kursus-kursus atau meneruskan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

b. Memberikan pelatihan bagi para pengasuh secara rutin. 

2) Kegiatan Pendidikan 

(1) Taman Anak Sejahtera/TPA; usia 3 – 4 Tahun, dan usia 4 – 5 

tahun. 
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(2) Pendidikan bagi pengasuh/pramubalita. 

(3) Bimbingan bagi mahasiswa-mahasiswa S1, S2 dan AKPER. 

(4) Pelatihan untuk anak-anak sekolah dalam program bakti sosial. 

2. Kegiatan Non-rutin 

1) Menyelenggarakan seminar bagi masyarakat. 

2) Mengadakan bakti sosial untuk berbagi dengan para korban banjir, 

kebakaran dan keluarga miskin. 

3) Mengadakan kerjasama dengan media melalui tayangan, artikel serta 

himbauan kerjasama dengan pelayanan balita terlantar. 

4) Memberikan penyuluhan mengenai balita terlantar, 

peraturan/perundang-undangan usaha kesejahteraan anak dan konvensi 

PBB tentang hak anak. 

Susunan Kepengurusan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta tahun 2012 – 

2017, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan Yayasan Sayap Ibu Cab. Jakarta 

Jabatan Nama 

Ketua Umum Ny. Tjondrowati Subiyanto 

Ketua I Ny. Rien Tjipto Winoto 

Ketua II Ny. Soemarmi Marjono 

Sekretaris Umum Ny. Dra. Heliyanti Jaswin, Apt. 

Sekretaris Ny. Rima MD. Indraputra, S. Sn.  

Bendahara Umum Ny. dr. Ken Martati 

Bendahara Ny. Trisnawati Handayani, SE.  

Bidang Pengentasan Anak Ny. Viviani Kartadjoemena 

Humas Ny. Bambang Subianto 

Humas Ny. Ir. Meliza Musa Rusli, MBA.  

Humas Ny. Tri M. Yuhanita 

Humas Bapak Djoko Utojo, SH. 
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Logistik Ny. Wiwiek Suryo Pugiarto 

Pengembangan dan Perencanaan Panti Ny. Ir. Inewati Hamijaya 

Panti Ny. Carolina E. Dodds  

Keperawatan Ny. Ir. Andayani Wibowo, M. Si.  

Kepengasuhan Ny. Beppy Awuy 

Kesehatan Ny. dr. Endang Siti Mulani 

Kesehatan Ny. drg. Anggia P. R. Soediro  

Pendidikan Ny. Rini Soeroso 

TAS I Ny. Kristivana Ridwan, SH 

TAS II Ny. Ir. Ani Setiawati Daryatno 

TAS II Ny. Atiek Sitawati 

TAS II Ny. Lusi Handayani 

Personalia Ny. Ajeng Dian Andari, SH.  

Personalia Ny. Bettalita Hendro 

 

Sumber:  http://www.sayapibujakarta.org 

Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta memiliki 2 unit yang berada di tempat 

yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda juga, yaitu: 

1. Unit Menteng Wadas 

Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Unit Menteng Wadas adalah rumah 

wakaf Menteng Wadas yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kesejahteraan 

sosial, antara lain: 

1) Pendidikan Anak Usia Dini. 

2) Taman Bacaan Anak (Perpustakaan Anak). 

3) Pelayanan Kesehatan. 

4) Penyuluhan tentang tumbuh kembang anak. 

5) Pelatihan SDM dibidang pelayanan anak. 

6) Peningkatan usaha ekonomi produktif. 
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2. Unit Cirendeu 

Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Unit Cirendeu adalah unit yang 

mengasuh anak usia sekolah yang belum mendapat orang tua angkat, yang akan 

dibesarkan sendiri oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan menempatkan 

anak-anak tersebut di rumah wakaf Cirendeu. Anak-anak usia sekolah akan 

belajar di beberapa sekolah yaitu: SLB Santi Rama, SLB A Lebak Bulus, SLB A 

Rawinala, SDN 12 Kirai (Sekolah Inklusi). 

Penghuni Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta tidaklah terlalu banyak tiap 

tahunnya jumlah anak-anak yang berumur 0-10 tahun tidak pernah mencapai lebih 

dari 50 (lima puluh anak), berikut jumlah penghuni Yayasan Sayap Ibu dalam 

kurung watu 5 (lima) tahun terakhir. 

Tabel 4.2 Jumlah Penghuni Yayasan 

Tahun Laki-Laki Perempuan 

2008 28 11 

2009 24 10 

2010 23 11 

2011 17 14 

2012 18 9 

Sumber data: Yayasan Sayap Ibu Cab. Jakarta 

4.1.1.2 Pengadilan Negeri Semarang 

Penulis melakukan pengumpulan dokumen gambaran lokasi penelitian 

mengenai Pengadilan Negeri Semarang di alamat website http://www.pn-

semarangkota.go.id yang diunduh pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013. 

Pengadilan Negeri Semarang terletak di Jalan Siliwangi No. 512, Semarang. 
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Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. 

Pengadilan Negeri Semarang selain memiliki tugas pokok yang telah 

disebutkan di atas, juga memiliki visi dan misi.  

Visi Pengadilan Negeri Semarang adalah mewujudkan supremasi hukum 

melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan 

kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang 

berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu 

menjawab panggilan pelayanan publik.  

Misi Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, 

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur 

tangan pihak lain; 

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarat; 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; 

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta 

dihormat; 
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6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 

transparan. 

4.1.2 Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga 

Negara Asing di Indonesia 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

dengan Ny. Viviani Kartadjoemena, Ketua Bidang Pengentasan Anak di Yayasan 

Sayap Ibu Cabang Jakarta pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 pukul 14.00 

WIB.  Dalam wawancara dijelaskan bahwa jenis pengangkatan anak yang 

dilakukan di Yayasan Sayap Ibu sebagai Lembaga Pengasuhan Anak adalah  

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption) dan 

pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

(Intercountry Adoption).  

Ny. Viviani menjelaskan  Intercountry adoption adalah pengangkatan 

anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, bukan 

Warga Negara Asing yang ada di luar Indonesia. Biasanya yang melakukan 

Intercountry adoption ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan campur, 

yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana keduanya 

tinggal di Indonesia, atau pasangan yang keduanya Warga Negara Asing tetapi 

tinggal dan bekerja di Indonesia. Sedangkan perkawinan antara Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Indonesia walaupun tinggal di luar negeri, tetapi 

masih memiliki paspor Indonesia atau masih tetap menjadi Warga Negara 

Indonesia, maka apabila melakukan pengangkatan anak maka Yayasan Sayap Ibu 
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akan membantu dan tetap memakai proses domestic adoption bukan intercountry 

adoption, walaupun proses pengangkatan anaknya jauh lebih sulit. 

Intercountry adoption yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu sudah 

berlangsung sejak Yayasan berdiri. Tercatat sejak tahun 1958 s/d 2012 jumlahnya 

719 pemohon dari Amerika, Afrika Selatan, Australia, Austria, Belanda, Belgia, 

Canada, Colombia, Portugis, Denmark, Filipina, India, Inggris, Irlandia, Italia, 

Jepang, Jerman, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Perancis, Singapura, 

Spayol, Swedia, Swiss, Syria, dan Tunisia.  

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Viviani sebagai Koordinator 

Pengentasan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, proses pengangkatan 

anak intercountry hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, di 

Indonesia untuk saat ini hanya melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 65/HUK/2010 

Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk 

Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia 

dengan Warga Negara Asing. Sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri 

Sosial Republik Indonesia No. 23/HUK/KM/V/1982 tentang Pemberian Izin 

Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk menyelenggarakan Usaha 

Penyantunan Anak Terlantar di daerah khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Proses Intercountry Adoption pada umumnya hampir sama dengan 

Domestic Adoption, akan tetapi syarat dan pengumpulan dokumennya lebih 

banyak, lebih sulit, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Berdasarkan 
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penelitian oleh Penulis proses intercountry adoption dijelaskan dengan bagan 

berikut: 

Bagan 4.1 Proses Pengangkatan Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan bagan pengangkatan anak di atas maka dijelaskan oleh Ny. 

Viviani melalui wawancara pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 di Yayasan 

Sayap Ibu Cabang Jakarta,  proses pengangkatan anak sebagai berikut: 

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengunjungi Kementerian Sosial atau 

Yayasan yang diberi ijin oleh Kementerian Sosial untuk proses pengangkatan 

Calon Orang Tua 

Angkat 

Kementerian Sosial/ 

Yayasan Sayap Ibu 

 

Yayasan Sayap Ibu 

Cabang Jakarta 

Wawancara 

 

Pengumpulan Surat/ 

Dokumen 

 

Kunjungan Rumah I 

 

Penempatan Anak 

(Asuhan Keluarga) 

+ 6 bulan 

 

Kunjungan Rumah II 

 
Sidang Tim PIPA 

 

Ijin Pengangkatan 

Anak 

 

Sidang Pengangkatan 

Anak 

 

Surat Putusan 

Pengadilan  

Pencatatan Pengangkatan Anak di Dukcapil Pusat 

oleh Orang Tua Angkat 

 

1 2 

7 
8 

 

3      

6 

 

9 

4 5 

10 11 

12 
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anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Apabila 

COTA datang ke Yayasan terlebih dahulu, maka pihak Yayasan akan 

memberitahukan bahwa sebelum proses pengangkatan anak diproses, maka 

COTA harus datang ke Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial hanya 

mengajukan pertanyaan yang bersifat basic saja, tahap ini dilakukan agar 

pemerintah juga tahu bahwa adanya proses pengangkatan anak yang akan 

dilakukan terhadap anak Warga Negara Indonesia.  Dalam hal ini 

Kementerian Sosial harus mengetahui motivasi pengangangkatan anak dari 

COTA secara langsung. 

2. COTA yang sudah memenuhi syarat, kembali datang ke Yayasan untuk 

proses lebih lanjut. COTA dalam hal ini harus membawa dokumen seperti 

Surat Permohonan, Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami – Istri dan 

Paspor Suami – Istri. Dalam hal ini Kementerian Sosial cq Direktorat 

Kesejahteraan Sosial Anak membuat permohonan kepada Menteri Sosial 

untuk menyetujui COTA mengangkat anak.  

3. Pihak Yayasan yang diberi wewenang yaitu Yayasan Sayap Ibu Cabang 

Jakarta, akan menjelaskan dan/atau memberi keterangan, tentang cara-cara 

pengangkatan anak dan dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi. 

Pihak Yayasan akan melakukan wawancara yang lebih mendalam untuk 

mengetahui motivasi dari COTA agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.  

4. Pengumpulan surat dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses 

pengangkatan anak dapat dilakukan setelah COTA melakukan 
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konsultasi/wawancara dengan pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, yaitu 

Ny. Viviani sebagai Koordinator Bidang Pengentasan Anak. COTA harus 

mengirimkan fotocopy dokumen kepada Kementerian Sosial Republik 

Indonesia. Hal ini bertujuan agar Menteri Sosial dapat memberi disposisi 

untuk menyetujui proses pengangkatan anak. 

5.  Setelah surat dan/atau dokumen sudah lengkap, maka Pihak Yayasan akan 

memohon kepada Pihak Kementerian Sosial untuk mengadakan kunjungan 

rumah pertama (Home Visit). Direktorat Pelayanan Sosial Anak akan 

membuat surat tertulis kepada Yayasan Sayap Ibu untuk home visit I. 

Kunjungan rumah pertama ini, Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Pekerja 

Sosial Yayasan akan membuat Laporan Sosial COTA dengan diketahui oleh 

pejabat Kementerian dan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta. Laporan Sosial 

COTA yang telah dibuat oleh Pekerja Sosial ini menjadi dasar diberikannya 

Surat Ijin Asuhan  yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan telah 

ditandatangani oleh Direktur Kesejahteraan Sosial Anak.  

6. Setelah Ijin Pengasuhan diberikan oleh Kementerian Sosial, maka Pihak 

Yayasan akan melakukan Foster Care (Asuhan Anak) dan Penyerahan anak 

kepada COTA. Ijin Asuhan Sementara akan dicabut apabila COTA 

melalaikan kewajibannya dan anak akan ditarik kembali untuk diserahkan ke 

Yayasan atau Panti Asuhan Balita. Asuhan anak akan dilakukan oleh COTA, 

lebih kurang 6 (enam) bulan. Selama 6 (enam) bulan, Calon Anak Angkat 

(CAA) akan diasuh dan dipelihara oleh Calon Orang Tua Angkatnya.  
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7. Setelah lebih kurang 6 (enam) bulan diasuh, maka akan dilakukan kunjungan 

rumah kedua (home visit II) oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan 

Pekerja Sosial Yayasan. Akan tetapi, sebelum dilakukannya kunjungan rumah 

kedua ini, Pihak Yayasan akan mengajukan permohonan kunjungan rumah 

kedua kepada Kementerian Sosial, dan apabila diijinkan, maka Pihak 

Yayasan dapat melakukan kunjungan rumah kedua. Kunjungan rumah kedua 

akan dilakukan oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Pekerja Sosial 

Yayasan. Pihak Pekerja Sosial akan mengunjungi calon anak angkat yang 

sudah diasuh selama 6 (enam) bulan oleh Calon Orang Tua Angkat. Pekerja 

Sosial akan membuat suatu laporan setelah melakukan kunjungan rumah 

kedua. Laporan kunjungan rumah kedua ini adalah Laporan Perkembangan 

Anak.  

8. Laporan hasil kunjungan rumah kedua tersebut menjadi dasar untuk 

diadakannya sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan 

Anak), yang akan dihadiri oleh instansi-instansi yang terkait. Sidang Tim 

PIPA dilaksanakan untuk mendengar tanggapan dari seluruh anggota sesuai 

dengan TUPOKSI masing-masing berkas COTA. Maksudnya adalah anggota 

sidang Tim PIPA akan memberi tanggapan sesuai dengan bidang masing-

masing, berdasarkan dengan hasil Laporan Sosial COTA dan Laporan 

Perkembangan Anak. 

9. Sidang Tim PIPA akan menentukan apakah proses pengangkatan anak 

disetujui oleh Tim atau tidak. Apabila proses pengangkatan anak disetujui 

oleh Tim, maka Pihak Kementerian Sosial akan mengeluarkan Surat 
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Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak yang akan 

menjadi dasar Menteri Sosial memberi ijin pengangkatan anak dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Sosial.Surat Keputusan Menteri 

Sosial tersebut menjadi surat rekomendasi pengangkatan anak ketika COTA 

akan mengajukan proses pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan keinginan COTA.  

10. Berdasarkan permohonan proses pengangkatan, maka akan diadakan sidang 

pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan untuk mendapatkan Putusan 

Pengadilan. Surat Putusan yang telah dikeluarkan setelah sidang, harus 

dicatatkan di Kementerian Sosial. Sehingga, pihak Kementerian Sosial 

mengetahui bahwa anak telah sah menjadi anak angkat. 

11. Setelah keluarnya putusan pengadilan maka COTA harus melakukan 

pencatatan Akta Kelahiran Pengangkatan Anak (Catatan Pinggir) di DUK 

CAPIL Pusat. Apabila COTA ingin membawa anak ke negara asalnya, maka 

COTA akan membuat Paspor untuk Anak Angkat dengan didampingi oleh 

Yayasan Sayap Ibu. 

Ny. Viviani menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon 

Orang Tua Angkat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 

110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang disebutkan satu 

persatu sebagai berikut: 

1) Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental; 

2) Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan 

paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat COTA mengajukan 

permohonan pengangkatan anak; 

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 
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4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan; 

5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; 

6) Tidak merupakan pasangan sejenis; 

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang 

anak; 

8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; 

9) Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu 

menyampaikan pendapatnya; 

10)  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan 

terbaik bagi anak; 

11) Membuat pernyataan tertulis akan bersedia melaporkan 

perkembangan anak ke Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan 

Republik Indonesia setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 

(delapan belas) tahun; 

12) Dalam hal CAA yang akan dibawa ke luat negeri, COTA harus 

melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan Republik 

Indonesia terdekat dimana mereka tinggal setelah tiba di negara 

tersebut; 

13) COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia 

setempat guna melihat perkambangan anak sampai anak berusia 18 

(delapan belas) tahun; 

14) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui 

kedutaan atau perwakilan negara COTA; 

15) Salah satu COTA yang Warga Negara Asing tidak harus tinggal di 

Indonesia 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tetapi harus memiliki 

dokumen keimigrasian berupa KITAS (Kartu Identitas). Adapun 

KITAS dapat diperoleh berdasarkan dukungan dari Suami/Istri 

Warga Negara Indonesia; 

16) COTA telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) 

bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan; 

17) Calon Anak Angkat harus berada di Lembaga Pengasuhan Anak; 

18) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi 

dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak. 

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Viviani syarat-syarat yang telah 

disebutkan di atas juga disertai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh 

COTA Warga Negara Asing, yang dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Sosial 

No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu: 

1) Permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial; 

2) Surat Keterangan Sehat (Suami dan Isteri); 
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3) Surat Keterangan dari dr. Kejiwaan (Suami dan Isteri); 

4) Surat Keterangan Ginekologi; 

5) Surat Kelahiran (Suami dan Isteri); 

6) Paspor dan Kitas (Suami dan Isteri); 

7) Identitas orangtua kandung Calon Anak Angkat; 

8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Suami dan Isteri); 

9) Surat Menikah; 

10) Surat Keterangan Penghasilan Suami; 

11) Surat Pernyataan Persetujuan Orang tua kandung Calon Anak 

Angkat; 

12) Surat Motivasi; 

13) Surat Pernyataan akan melaporkan perkembangn anak dan bersedia 

dikunjungi oleh Pihak KBRI, dimana mereka tinggal nanti sampai 

anak berumur 18 tahun; 

14) Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial dan 

Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan, apabila anak di bawa 

keluar negeri dimana mereka tinggal; 

15) Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara 

anak kandung dan anak angkat; 

16) Surat Pernyataan yang akan memberitahukan kepada anak angkatnya 

mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan 

memperhatikan kesiapan anak; 

17) Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat 

menikah; 

18) Surat Pernyataan akan memberikan hibah; 

19) Surat Pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan 

pendidikan; 

20) Surat Pernyataan akan memberi kebebasan kepada anak ketika anak 

berusia 18 (delapan belas) tahun untuk memilih kewarganegaraan; 

21) Surat Ijin Pengangkatan anak dari Kedutaan atau negara asal COTA; 

22) Surat Domisili dari Kedutaan asal COTA; 

23) Surat Domisili dari PEMDA (Suami dan Isteri); 

24) Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari keluarga (Suami dan 

Isteri); 

25) Laporan Sosial Calon Anak Angkat; 

26) Berita Acara Penyerahan anak dari Ibu Kandung kepada Pihak 

Kepala Dinas/Instransi Propinsi; 

27) Berita Acara Penyerahan anak dari Kepala Dinas/Instansi Propinsi 

kepada Pihak Yayasan/Lembaga Pengasuhan Anak; 

28) Laporan Calon Orang Tua Angkat; 

29) Surat Ijin Pengasuhan Anak dari Direktur Kesejahteraan Sosial 

Anak, Kementerian Sosial; 

30) Surat Perjanjian Pengasuhan dari Yayasan; 

31) Surat Penyerahan Anak dari Yayasan; 

32) Laporan Perkembangan Anak; 

33) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat; 
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34) Surat Pernyataan akan memberikan dua kewarganegaraan terhadap 

calon anak angkat sampai anak berumur 18 tahun, sesuai dengan 

Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan; 

35) Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.  

Syarat-syarat yang disebutkan di atas menurut penjelasan Ny. Viviani 

harus seluruhnya dipenuhi, namun apabila COTA beragama Islam maka ada 2 

(dua) syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Surat Pernyataan bahwa COTA tidak akan menjadi wali apabila anak 

angkatnya akan menikah, apabila calon anak angkatnya berjenis kelamin 

perempuan. 

2) Surat Pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya. 

Persyaratan administratif COTA yang berupa lembaran fotocopy harus 

dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya. 

Semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk dokumen 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terlebih 

dahulu harus dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah itu oleh 

Kementerian Luar Negeri, begitu juga dengan dokumen asing yang akan 

dipergunakan di Indonesia yang harus dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri, 

setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Permohonan Legalisasi Surat/Dokumen di Kementerin Hukum dan HAM 

serta Kementerian Luar Negeri, menurut penjelasan Ny. Viviani, adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengajukan permohonan legalisasi disertai alasan, peruntukan, surat, dan 

dokumen tersebut di luar negeri; 
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2) Terjemahan surat dan/atau dokumen oleh penerjemah resmi kedalam bahasa 

negera yang dituju; 

3) Melampirkan materai secukupnya. 

Pengangkatan anak yang telah diputus oleh pengadilan akan menyebabkan 

sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Walaupun 

proses pengangkatan dilakukan di Indonesia, bukan berarti setelah adanya putusan 

pengadilan COTA akan tetap tinggal di Indonesia.  

Ny. Viviani menjelaskan apabila COTA akan kembali ke negara asalnya 

maka COTA harus melakukan beberapa hal, yaitu: 

1) Melegalisasi putusan pengadilan di Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal asal negara 

COTA. 

2) Melegalisasi Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang 

Pemberian Ijin Pengangkatan Anak di Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal asal negara 

COTA. 

3) Melaporkan keberangkatan CAA oleh COTA dengan melampirkan bukti tiket 

ke Kementerian Luar Negeri. 

Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing di Indonesia benar-benar menjadi perhatian khusus bagi para pihak yang 

terkait di dalamnya, terutama Kementerian Sosial dan Yayasan yang ditunjuk 

untuk melakukan pengangkatan anak. Ny. Viviani menjelaskan dalam wawancara 

pada hari Jum‟at, 19 April 2013, bahwa pengangkatan anak Warga Negara 
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Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) semakin lama 

semakin berkurang, ini disebabkan bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di 

Indonesia juga semakin berkurang.  

Ny. Viviani menjelaskan bahwa berkurangnya intercountry adoption tidak 

menimbulkan dampak pada pengangkatan anak, karena pada dasarnya 

intercountry adoption merupakan ultimum remidium (pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya 

terakhir) di Indonesia. Pada awal Yayasan mendapat ijin Pengangkatan Anak oleh 

Menteri Sosial, pengangkatan anak lebih banyak dilakukan oleh Warga Negara 

Asing, tetapi beberapa tahun belakangan ini Warga Negara Indonesia semakin 

banyak melakukan permohonan pengangkatan anak. Permohonan pengangkatan 

anak yang banyak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia pada sekarang ini 

disebabkan karena alasan Warga Negara Indonesia melakukan pengangkatan anak 

sudah sama dengan alasan Warga Negara Asing mengajukan proses pengangkatan 

anak. Hal ini dilihat bahwa pada saat melakukan wawancara dengan Pihak 

Yayasan, alasan-alasan yang diungkapkan oleh para COTA baik Warga Negara 

Indonesia maupun Warga Negara Asing sudah banyak kesamaan. 

Alasan pengangkatan anak yang diungkapkan oleh COTA Warga Negara 

Indonesia pada awalnya adalah alasan-alasan yang sulit diterima oleh para pihak 

Yayasan, misalnya banyaknya COTA yang mengatakan alasan mereka 

mengangkat anak adalah “ingin memancing anak”, mungkin alasan ini menjadi 

faktor dalam pengangkatan anak,  akan tetapi dalam proses wawancara tidak perlu 

diungkapkan.  
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Alasan dan/atau motivasi yang diungkapkan dalam proses wawancara 

adalah poin penting dalam proses permohonan pengangkatan anak dapat 

dilanjutkan atau tidak. Namun, sekarang motivasi pengangkatana anak yang 

diungkapkan adalah bertujuan untuk kepentingan anak, baik dari kelangsungan 

hidup, pendidikan, atau alasan yang lain. Alasan ini lebih sering diungkapkan oleh 

Warga Negara Asing, dimana alasan dan/atau motivasi mereka mengangkat anak 

semua demi kepentingan anak.  

Menurut Ny. Viviani, berdasarkan motivasi-motivasi yang diungkapkan 

dalam wawancara dengan COTA Warga Negara Indonesia dan/atau COTA Warga 

Negara Asing, lebih baik anak-anak Indonesia diperlihara atau diangkat oleh 

Warga Negara Asing, akan tetapi pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing di 

Indonesia tetaplah menjadi upaya terakhir (ultimum remidium), karena berkaitan 

dengan perlindungan anak. 

Sejak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta berdiri sampai tahun 2012 

jumlah pengangkatan anak yang sudah terselesaikan adalah 1.574 kasus. Jumlah 

tersebut termasuk pengangkatan anak yang COTA Warga Negara Indonesia 

sebanyak 855 kasus dan COTA Warga Negara Asing sebanyak 719, dimana 

antara kedua proses pengangkatan anak tersebut jumlah pemohon tidak jauh 

berbeda.  

Dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir ini jumlah pemohon asal Indonesia 

jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemohon yang berasal dari luar negeri. 

Proses pengangkatan anak dari tahun 2007 sampai dengan 2012 hanya tercatat 

151 kasus, dimana lebih setengahnya pemohon berwarganegara Indonesia. 
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Tabel 4.3 Daftar Dokumen Pengangkatan Anak Tahun 2007 – 2012   

NO. NEGARA ASAL COTA JUMLAH 

PENGANGKATAN 

1. Indonesia  106 

2. Amerika 19 

3. Australia 13 

4. Belanda 3 

5. Jerman 4 

6. Mexico 1 

7. New Zealand 1 

8. Perancis 2 

9. Swiss 2 

Sumber: Yayasan Sayap Ibu Cab. Jakarta 

Intercountry Adoption di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1958 

sampai saat ini. Intercountry Adoption di Indonesia ini dilakukan oleh Warga 

Negara Asing yang berasal dari Amerika, Afrika Selatan, Australia, Austria, 

Belanda, Belgia, Canada, Colombia, Portugis, Denmark, Filipina, India, Inggris, 

Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, 

Perancis, Singapura, Spayol, Swedia, Swiss, Syria, dan Tunisia. Permohonan 

Intercountry Adoption yang sudah mendapat putusan dari pengadilan sampai 

tahun 2012 tercatat di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebanyak 719 kasus.  

Berdasarkan penjelasan dari Ny. Viviani sebagai pengurus pengentasan 

anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, intercountry adoption dibatasi setiap 

tahunnya, paling banyak Yayasan akan membantu kurang lebih 20 (dua puluh) 

permohonan intercountry adoption. Hal ini disebabkan karena intercountry 

adoption memang merupakan ultimum remidium, serta intercountry adoption 

berdampak bukan hanya pada anak tetapi juga pada kewarganegaraan. 

Berdasarkan informasi yang didapat penulis bahwa intercountry adoption dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir jumlah pemohon menurun, bukan karena 
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intercountry adoption adalah ultimum remidium tetapi memang karena jumlah 

Warga Negara Asing di Indonesia memang berkurang. 

Tabel 4.4 Daftar Dokumen Intercountry Adoption 2007 – 2012  

No.  Negara Asal COTA Jumlah Pengangkatan Anak 

1. Amerika 19 

2. Australia 13 

3. Belanda 3 

4. Jerman 4 

5. Mexico 1 

6. New Zealand 1 

7. Perancis 2 

8. Swiss 2 

Sumber: Yayasan Sayap Ibu Cab. Jakarta 

Daftar Dokumen Pengangkatan Anak Domestic dan Intercountry yang 

tidak memiliki jumlah yang jauh berbeda ini menyimpulkan bahwa COTA Warga 

Negara Indonesia dan COTA Warga Negara Asing memiliki keinginan atau 

motivasi yang sama dalam hal permohonan pengangkatan anak.  

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis juga melakukan 

wawancara kepada Bapak Ali Nuryahya, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata di 

Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 pukul 08.30 

WIB. Dalam wawancara dijelaskan bahwa sampai saat ini Intercountry Adoption 

belum pernah ada di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini mungkin dikarenakan 

anak yang akan diangkat tidak berasal dari Semarang, karena penetapan hanya 

dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat domisili calon anak angkat, yang 

dijelaskan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 jo. SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang 

Pengangkatan Anak. Selanjutnya, Pak Ali menjelaskan bahwa proses 

pengangkatan anak di muka persidangan itu secara umum sama. Hanya saja dalam 
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pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, 

pemeriksaan dokumen-dokumen adalah hal yang terpenting. 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

hanya dapat dilakukan dengan suatu pengesahan di Pengadilan tempat domisili 

anak. Pak Ali menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan dapat dilakukan 

secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau 

permohonan tertulis. Permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh 

Pemohon sendiri atau kuasanya. Pemohon dapat juga didampingi atau dibantu 

seseorang. Dalam hal didampingi ini, pemohon harus tetap hadir di pemeriksaan 

persidangan. Begitu juga kalau pemohon memakai seorang kuasa, ia wajib hadir 

dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.  

Pak Ali menjelaskan bahwa dalam permohonan pengangkatan anak Warga 

Negara Asing, permohonan harus dilakukan tertulis, karena sebelum mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Negeri banyak persyaratan yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu. Permohonan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri, akan 

diproses di muka persidangan. Permohonan yang sudah ditandatangani oleh 

pemohon harus diberi materai secukupnya. Permohonan yang masuk akan 

diproses, dan dilakukan penunjukan Hakim. Hakim menentukan hari sidang, yang 

kemudian diberitahukan kepada pemohon. Sama dengan proses persidangan 

perdata pada umumnya, sidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh 

Warga Negara Asing juga proses persidangannya sama. Akan tetapi pemeriksaan 

dokumen, dan saksi-saksi yang lebih banyak. Apabila dokumen-dokumen sudah 

diperiksa dan sama dengan aslinya, serta saksi-saksi tidak ada yang yang 
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menyampaikan keberatan di muka persidangan, maka bisa langsung diputuskan 

oleh Hakim. Putusan Pengadilan Negeri ini akan membuktikan bahwa 

pengangkatan anak telah sah dilakukan.  

Pak Ali menjelaskan bahwa putusan Pengadilan adalah syarat utama bagi 

permohonan intercountry adoption. Di samping itu sering dilupakan bahwa dalam 

hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negera Asing, 

kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik 

dan budaya, sehingga pengangkatan anak semacam ini seharusnya merupakan 

Ultimum Remidium.   

Intercountry Adoption dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Dalam 

menerima kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Pak Ali 

menjelaskan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Pengadilan Negeri harus mendengar langsung penjelasan dari; 

1) Calon orang tua angkat Warga Negara Asing (baik suami maupun isteri), 

dan orang tua kandung (jika ada); 

2) Badan/Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Kementerian Sosial atau 

Menteri Sosial dalam hal pengangkatan anak; 

3) Seorang Pejabat Instansi Sosial yang akan menjelaskan tentang 

kehidupan sosial calon anak angkat; 

4) Calon anak angkat Warga Negara Indonesia, kalau bisa diajak bicara; 

5) Pejabat imigrasi, untuk menjelaskan tentang status Imigratur dari calon 

orang tua angkat Warga Negara Asing; 
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6) Pihak kepolisian setempat. 

2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang menjadi 

bahan permohonan atau pertimbangan putusan, diantaranya: 

1) Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat Warga Negara Asing, 

seperti akta lahir, dan akta-akta lain yang diperlukan; 

2) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pertanyaan-pertanyaan, yang 

sudah ada sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri; 

3)  Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga 

Negara Asing tersebut telah berada dan bekerja di Indonesia sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan calon anak angkat Warga Negara Indonesia 

tersebut. 

4) Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat Warga Negara 

Asing, surat yang dimaksud meliputi: 

a) Surat nikah calon orang tua angkat; 

b) Surat lahir calon orang tua angkat; 

c) Surat keterangan kesehatan; 

d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat 

(suami – isteri); 

e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak Indonesia dari instansi 

yang berwenang dari negara asal orang tua angkat; 

f) Surat keterangan atas dasar penelitian Social Worker dari 

Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari negara asal calon 

orang tua angkat Warga Negara Asing; 
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g) Surat pernyataan calon orang tua angkat Warga Negara Asing bahwa 

mereka tetap berhubungan dengan Kementerian Luar 

Negeri/Perwakilan RI setempat walaupun anak tersebut telah 

memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat Warga Negara 

Asing-nya. 

Dalam hal pemeriksaan barang bukti ini, surat-surat resmi tentang pribadi 

orang tua angkat Warga Negara Asing harus telah didaftarkan dan dilegalisir oleh 

Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia tempat negara asal 

calon orang tua angkat Warga Negara Asing tersebut. 

Pak Ali menjelaskan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi calon 

orang tua angkat untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, 

sama hal nya dengan proses permohonan mendapat ijin pengangkatan anak dari 

Menteri Sosial atau dari Lembaga Pengangkatan Anak. Pak Ali menjelaskan 

syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1. Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Pemohon) 

1) Harus disertai keterangan domisili dan bekerja tetap di Indonesia 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 

2) Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, 

bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin 

untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga 

Negara Indonesia; 

3) Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak 

yang memiliki ijin dalam kegiatan pengangkatan anak, sehingga 
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pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dan 

calon orang tua angkat (private adoption) tidak diperbolehkan; 

4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang tidak terikat 

perkawinan yang sah atau belum menikah (single parent adoption), tidak 

diperbolehkan. 

2. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia 

1) Usia  calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun; 

2) Disertai penjelasan tertulis Menteri Sosial bahwa calon anak angkat 

Warga Negara Indonesia tersebut diijinkan untuk diangkat oleh calon 

orang tua angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan. 

4.1.3 Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Ny. Viviani  

Kartadjoemena, Ketua Bidang Pengentasan Anak di Yayasan Sayap Ibu Cabang 

Jakarta pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013 pukul 14.00 WIB, dijelaskan 

bahwa:   

 “akibat hukum yang terjadi terhadap anak banyak setelah 

menjadi anak angkat orang asing. Diantaranya, anak menjadi memiliki 

2 (dua) kewarganegaraan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun, 

yaitu Warga Negara Indonesia dan warga negara orang tua angkatnya, 

dan anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung 

(apabila ada) dalam hal waris, kedudukannya sama”. 

 

Berdasarkan penjelasan Ny. Viviani akibat hukum yang terjadi terhadap 

anak ada 2 (dua) yaitu: 
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1. Anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan 

Indonesia dan kewarganegaraan orang tua angkatnya, sampai anak berusia 18 

(delapan belas) tahun. 

2. Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, dimana 

kedudukan keduanya sama dalam hal kewarisan. 

Penulis juga melakukan wawancara kepada Pak Ali Nuryahya, Panitera 

Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 

tentang akibat hukum pengangkatan anak yang menjelaskan bahwa: 

 “setelah adanya putusan pengadilan, ada hal-hal baru yang timbul 

terhadap anak, baik dalam hal status hubungan keluarga ataupun 

kewarisannya, juga termasuk kewarganegaraannya apabila anak 

diangkat orang asing. Kalau status hubungan keluarga, jelas bahwa 

anak sudah tidak memiliki hubungan dengan orang tua biologis, sejak 

putusan dibacakan status anak berubah menjadi anak kandung dari 

orang tua angkatnya. Berbedadengan putusan di Pengadilan Agama, 

kalau di Pengadilan Agama status anak tetap menjadi anak kandung 

orang tuanya, dan orang tua angkat hanya sebagai pemelihara saja. 

Kewarisan terhadap anak angkat juga begitu, apabila diputus di 

Pengadilan Negeri maka hak waris anak angkat sama dengan hak waris 

anak kandung, sedangkan di Pengadilan Agama, anak angkat hanya 

mendapat 1/3 dari hak anak kandung, apabila orang tua angkat ingin 

membagi dengan hak yang sama maka orang tua angkat harus 

memberikan hibah kepada anak angkat. Sedangkan kewarganegaraan 

anak yang diangkat oleh orang asing, anak memiliki 2 (dua) 

kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan 

kewarganegaraan orang tua angkat sampai si anak berusia 18 (delapan 

belas) tahun. Tetapi dalam hal waris orang tua angkat bisa mewaris 

berdasarkan hukum negaranya”. 

 

Berdasarkan penjelasan Pak Ali, bahwa setelah adanya putusan 

pengadilan, ada hal-hal baru yang timbul terhadap anak, baik dalam hal status 

hubungan keluarga ataupun kewarisannya. Berikut akibat hukum yang bisa 

timbul: 
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1. Status Kewarganegaraan 

Anak angkat Warga Negara Indonesia, akan memiliki 2 (dua) 

kewarganegaraan. Sebelum anak angkat mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun, anak angkat dapat berstatus kewarganegaraan Indonesia dan 

kewarganegaraan asing asal negara orang tua angkatnya. Tetapi setelah 

berusia 18 (delapan belas) tahun, anak angkat bisa memilih kewarganegaraan 

yang diinginkannya.  

2. Kewarisan 

1) Apabila anak angkat dan orang tua angkat beragama Islam, serta 

diputuskan di Pengadilan Agama, maka kewarisannya memakai hukum 

Islam. Jelas ditentukan dalam Hukum Islam bahwa anak angkat hanya 

berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari hak waris anak kandung. Sehingga 

dalam hal ini, kebijakan dari orang tua angkat untuk membagi warisnya 

agar memiliki hak sama adalah dengan pemberian hibah.  

2) Apabila  anak angkat dan orang tua angkat beragama Non-Islam, serta 

putusan berasal dari Pengadilan Negeri, maka kewarisannya memakai 

hukum Perdata Barat. Dimana anak angkat berhak mendapat hak waris 

yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Karena 

kedudukan anak kandung dan anak angkat adalah sama. 

3) Dalam hak kewarisan orang tua angkat bisa memakai hukum atau 

peraturan sesuai keinginan dan kewarganegaraannya. 

3. Perwalian 
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1) Anak angkat tetap berstatus anak angkat, karena dalam hukum Islam 

tidak diperbolehkan memutus hubungan antara anak dengan orang tua 

kandungnya. 

2) Bagi anak angkat adalah perempuan beragama Islam, orang tua angkat 

tidak boleh menjadi wali kawin apabila anak angkat akan melakukan 

perkawinan. 

3) Anak angkat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri memutus 

hubungan anak dengan orang tua kandung. Walaupun si anak tetap 

memiliki hak mengetahui siapa orang tua kandungnya. 

4.2 Pembahasan 

Intercountry Adoption adalah pengangkatan anak yang calon orang tua 

angkat yang keduanya adalah Warga Negara Asing, salah satu calon orang tua 

angkat adalah Warga Negara Asing (pasangan campur/mixed couple), dan calon 

orang tua angkat Warga Negara Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara 

Asing.  

Pengangkatan anak sudah dilakukan sejak dulu tetapi cara dan prosesnya 

berbeda-beda. Sama halnya dengan pengangkatan anak di berbagai negara, selalu 

ada perbedaan dan variasi. Dari tahun ke tahun masalah pengangkatan anak selalu 

berkembang dan mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sudah ada sejak zaman 

sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 

1917 No. 129. Dalam Bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak 

yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.  



82 

 

 

Setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkanlah 

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat peraturan tentang pengangkatan 

anak yaitu dalam Pasal 2. Setelah keluarnya undang-undang tentang 

kewarganegaraan, pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur 

Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978. Surat Edaran tersebut 

mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang 

asing.   

Peraturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing tahun ke tahun diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

110/HUK/2009 Tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-

peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang 

dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 

yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak. 

Lalu keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih 

menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua 

angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari 

upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan anak.  Khusus pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing bukan hanya berpengaruh pada anak angkat saja tetapi 

juga terhadap kewarganegaraannya, sehingga penulis juga mengaju pada Undang-
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Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan upaya terakhir 

(ultimum remidium) dan calon anak angkat harus berada dalam Lembaga 

Pengasuhan Anak. 

4.2.1 Proses Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 

Negara Asing  (Intercountry Adoption) di Indonesia 

Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau 

yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar 

dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan 

anak. Penjelasan tentang lembaga pengasuhan anak ini dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, dijelaskan dalam Pasal 42 

ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, Calon Anak Angkat (CAA) 

pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat 

(COTA) yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan 

Anak. Intercountry adoption melalui Lembaga Pengasuhan Anak juga dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan Pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat melalui lembaga 

pengasuhan anak. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa pengangkatan anak 

yang tidak melalui lembaga pengasuhan anak tidaklah diperbolehkan dalam 
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pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, sehingga 

pengangkatan anak secara langsung antara orang tua kandung Warga Negara 

Indonesia dengan calon orang tua angkat Warga Negara Asing yang disebut 

dengan private adoption tidak diperbolehkan. 

Mendapat putusan intercountry adoption bukan proses yang mudah dan 

cepat. Banyak persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua 

angkat Warga Negara Asing. Proses pengangkatan anak antara Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing akan dijelaskan berdasarkan tahapan-

tahapan, yaitu: 

1. Konsultasi Kementerian Sosial 

Calon Orang Tua Angkat (COTA) Warga Negara Asing melakukan 

konsultasi di Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial harus mengetahui 

motivasi secara langsung dari COTA Warga Negara Asing mengangkat anak. 

Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat 

mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud 

memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi 

untuk mengangkat anak.  Konsultasi oleh Pihak Kementerian Sosial tetap 

memperhatikan motivasi langsung oleh COTA Warga Negara Asing. Motivasi 

pengangkatan anak harus memperhatikan prinsip pengangkatan anak yaitu untuk 

kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip pengangkatan anak tersebut dijelaskan 

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110/HUK/2009, 

yang meliputi: 
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1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik 

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua kandungnya; 

3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak 

angkat; 

4) Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuikan 

dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak 

tersebut; 

5) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 

Prinsip pengangkatan anak tersebut harus diperhatikan oleh Pihak 

Kementerian Sosial sebelum memberikan ijin kepada COTA Warga Negara Asing 

untuk melakukan pengangkatan anak. Prinsip pengangkatan anak ini menjadi 

penting, karena sering tidak diperhatikan bahwa intercountry adoption terdapat 

aspek-aspek yang berarti bagi kepentingan negara kita sendiri, yaitu kemungkinan 

berubahnya kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan, serta 

kemungkinan penyelundupan secarah sah terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-

Undnag No. 62 Tahun 1958 Mengenai Kewarganegaraan, yaitu “Anak asing yang 

belum berumur 5 Tahun yang diangkat oleh warge negara Indonesia, memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh 

Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengkat anak itu”. Undang-

Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal 

tersebut juga diatur dalam Pasal 5, yaitu Anak Warga Negara Indonesia yang 

belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara 

asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara 

Indonesia. 
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Dalam proses konsultasi ini, pihak pemohon yaitu COTA Warga Negara 

Asing harus membawa surat permohonan yang berisi motivasi mengangkat anak, 

Surat Nikah, Surat Akta Kelahiran Suami – Isteri, dan Paspor Suami – Isteri 

kepada Pihak Kementerian Sosial. 

Konsultasi kepada Pihak Kementerian Sosial diharuskan karena 

Pemerintah berhak mengetahui adanya proses pengangkatan anak yang akan 

dilakukan oleh Warga Negara Asing. Berdasarkan konsultasi yang bersifat basic 

tersebut, maka Pihak Kementerian Sosial dapat memutuskan proses pengangkatan 

anak dilanjutkan atau tidak. Apabila Pihak Kementerian Sosial setuju dan 

memberi ijin, maka Pihak Kementerian menyarankan COTA Warga Negara Asing 

untuk berkonsultasi dengan Lembaga Pengasuhan Anak. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa intercountry adoption harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 14 

PP No. 54 tahun 2010). 

2. Proses di Lembaga Pengasuhan Anak 

Tahapan di Lembaga Pengasuhan Anak adalah tahapan terpenting dalam 

proses intercountry adoption. Dengan adanya Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No. 65/HUK/2010 Tentang Pemberian Ijin Kepada Yayasan Sayap Ibu 

Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara 

Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing, Yayasan Sayap Ibu 

Cabang Jakarta menjadi salah satu Lembaga Pengasuhan Anak yang resmi 

melakukan proses intercountry adoption di Indonesia. 

 Lembaga Pengasuhan Anak adalah Lembaga Pengasuhan Anak adalah 

lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang 
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menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari 

Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.  Khusus dalam 

pelaksanaan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga 

Negara Asing pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial RI  No. 

110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 42 juga 

menyebutkan bahwa Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang Warga Negara 

Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

adalah suatu ultimum remidium, dimana persyaratan untuk mendapat hak asuh 

anak tidaklah mudah. COTA Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan 

material dan persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan 

Pengangkatan Anak, sebagai berikut: 

1) Persyaratan Material (Pasal 44 Permensos No. 110/HUK/2009) 

(1) Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental mampu 

mengasuh CAA; 

(2) Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun 

dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat COTA 

mengajukan permohonan pengangkatan anak; 

(3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 

(4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan; 

(5) Berstatus nikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; 

(6) Tidak merupakan pasangan sejenis; 

(7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak; 

(8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; 
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(9) Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu 

menyampaikan pendapatnya; 

(10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi 

kepentingan terbaik bagi anak; 

(11) Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan 

perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia 

melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak 

berusia 18 (delapan belas) tahun; 

(12) Dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan 

ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana 

mereka tinggal segera setelah tiba di negera tersebut; 

(13) COTA bersedia dikunjungi oleh Perwakilan RI setempat guna 

melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan 

belas) tahun; 

(14) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Propinsi dan 

Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak; 

(15) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) 

bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; 

(16) Memperoleh ijin tertulis dari pemerintah negara asal COTA 

melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA; 

(17) CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak; 

(18) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara resmi selama 2 

(dua) tahun; 

(19) Memperoleh ijin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk 

ditetapkan di pengadilan. 

 

2) Persyaratan Administatif (Pasal 45 Permensos No. 110/HUK/2009) 

(1) Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah; 

(2) Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa 

Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan 

kesehatan jiwa; 

(3) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari 

dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit 

Pemerintah; 

(4) Akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal 

dikeluarkannya surat tersebut; 

(5) Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan 

Kartu Ijin Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal; 

(6) Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu 

keluarga orangtua kandung CAA dan/atau surat keterangan 

identitas agama orang tua kandung CAA dan/atau penetapan 

pengadilan tentang agama CAA; 
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(7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari 

MABES POLRI; 

(8) Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal 

dikeluarkannya surat tersebut; 

(9) Copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah 

mempunyai seorang anak; 

(10) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang 

dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan 

dicatat di Kementerian Luar Negeri dan Departeman Hukum 

dan HAM; 

(11) Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai 

cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya 

dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial; 

(12) Surat ijin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup; 

(13) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang 

menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan 

perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak; 

(14) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup 

yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan 

perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia 

melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak 

berusida 18 (delapan belas) tahun; 

(15) Membuat pernyataan tertulis di atas kerta bermaterai cukup 

yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri 

COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke 

Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah 

tiba di negara tersebut; 

(16) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang 

menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan 

RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak 

berusia 18 (delapan belas) tahun; 

(17) Surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas 

kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh 

dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang 

sebenarnya; 

(18) Surat pernyataan di atas kerta bermaterai cukup yang 

menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak 

kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan 

kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup; 

(19) Surat pernyataan di atas kerta bermaterai cukup yang 

menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak 

angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya 

dengan memperhatikan kesiapan anak; 

(20) Surat ijin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir 

Kementerian Luar Negeri setempat; 
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(21) Persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal 

dikeluarkannya surat tersebut; 

(22) Laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial 

Lembaga Pengasuhan Anak; 

(23) Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah 

sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dnegan 

penyerahan anak ke Instansi Sosial; 

(24) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga 

Pengasuhan Anak; 

(25) Laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial 

Instansi Sosial; 

(26) Surat keputusan Ijin Asuhan yang ditandatangani Direktur 

Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri 

Sosial RI tentang pemberian ijin pengasuhan sementara; 

(27) Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan 

Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai 

perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA; 

(28) Foto CAA bersama COTA; 

(29) Surat keputusan Tim PIPA tentang pertimbangan ijin 

pengangkatan anak; 

(30) Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian ijin 

pengangkatan anak untuk diproses lebih jauh di pengadilan; 

(31) Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar. 

 

Dalam prakteknya apabila COTA beragama Islam, maka harus ada 2 

(dua) persyaratan administratif yang menjadi tambahan (wawancara dengan 

Ny. Viviani, hari Jumat, tanggal 19 April 2013) yaitu: 

1. Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali apabila anak angkatnya akan 

menikah (apabila calon anak angkat berjenis kelamin perempuan). 

2. Surat pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya. 

Menjadi perhatihan bahwa persyaratan administatif COTA berupa 

lembaran fotocopy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen 

atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal 

tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009.  
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Semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk 

dokumen pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing 

terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu 

oleh Kementerian Luar Negeri, begitu juga terhadap dokumen asing yang akan 

dipergunakan di Indonesia, dokumen harus dilegalisir oleh Kementerian Luar 

Negeri dan setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Persyaratan material dan administratif harus terpenuhi untuk melakukan 

proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. 

Persyaratan administratif tersebut akan terpenuhi apabila Kementerian Sosial telah 

memberikan ijin agar proses pengangkatan anak dapat dilanjutkan, serta Pihak 

Kementerian Sosial telah mengetahui motivasi dari COTA Warga Negara Asing 

mengajukan permohonan pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing akan dijelaskan melalui bagan 

sebagai berikut: 
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Bagan 4.2 Prosedur Intercountry Adoption di Yayasan Sayap Ibu Cab. Jakarta. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

Pengangkatan anak di Lembaga Pengasuhan anak dapat dilakukan apabila 

COTA sudah mengunjungi Kementerian Sosial dan sudah mendapat ijin dari 

Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak untuk melakukan 

proses pengangkatan anak. Tata cara pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri 

Sosial R.I. No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang 

akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

1.  COTA datang ke Yayasan Sayap Ibu sebagai pihak yayasan yang diberi 

wewenang untuk menjelaskan/memberi keterangan/konsultasi tentang cara-

cara pengangkatan anak dan dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi. 

Konsultasi oleh Pihak Yayasan dilakukan agar COTA dapat menjelaskan 

secara detail motivasi pengangkatan anak yang dilakukan. Motivasi 

pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing diharapkan hanya 
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memandang dari segi kepentingan terbaik bagi anak, bukan dari segi 

kepentingan orang tua angkatnya. Walaupun dalam kehidupan nyata proses 

pengangkatan anak ini berdampak untuk keduanya baik anak maupun orang 

tua angkatnya.  

2. Pihak Yayasan akan melakukan wawancara kepada COTA, wawancara ini 

dimaksudkan agar Pihak Yayasan mendapat keyakinan  bahwa COTA dapat 

melakukan tugas untuk memelihara dan melindungi anak. Wawancara ini 

dilakukan lebih detail dari wawancara atau konsultasi di Kementerian Sosial. 

Hal ini dikarena Yayasan sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

anak. Apapun alasan atas motivasi pengangkatan anak COTA semua harus 

memperhatikan kepentingan anak, kehidupan si anak kelak baik sosial dan 

pendidikannya.  

3. Apabila Pihak Yayasan setuju dan mendapat keyakinan dari jawaban atas 

wawancara dengan COTA Warga Negara Asing maka Pihak Yayasan akan 

menyatakan setuju proses pengangkatan anak dilanjutkan. Pihak Yayasan 

meminta agar COTA memenuhi persyaratan materil dan administratif untuk 

pengumpulan dokumen-dokumen  yang dibutuhkan dalam proses 

pengangkatan anak. Cota harus mengirimkan fotocopy dokumen kepada 

Kementerian Sosial R.I. dan Menteri Sosial telah memberi disposisi untuk 

menyetujui proses selanjutnya. 

4. Setelah surat/dokumen lengkap, Pihak Yayasan akan memohon kepada Pihak 

Kementerian untuk mengadakan kunjungan rumah pertama (Home Visit I). 

Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membuat surat tertulis kepada 
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Yayasan untuk melakukan home visit I. Setelah surat tertulis keluar, Menteri 

c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi 

Sosial melakukan Home Visit I kepada keluarga COTA  untuk melakukan 

penilaian kelayakan COTA.  Pekerja Sosial yang dimaksud adalah pegawai 

negeri sipil atau orang ynag ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang 

memiliki kompetensi pekerja sosial dalam pengangkatan anak (Pasal 1 ayat 

(7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007). 

5. Setelah diadakan home visit I,  maka Pekerja Sosial Kementerian dan Pekerja 

Sosial Yayasan akan membuat Laporan Sosial COTA, yang diketahui oleh 

pejabat Kementerian dan Yayasan. Laporan sosial COTA ini adalah penilaian 

kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi, sosial, psikologis, budaya, 

kesehatan dan sebagainya dengan catatan: 

1) Apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan layak sebagai orang tua 

angkat maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada Menteri 

Sosial untuk dikeluarkannya surat ijin pengasuhan anak. 

2) Apabila dalam laporan sosial COTA dinyatakan tidak layak sebagai 

orang tua angkat, maka Pihak Yayasan akan mengajukan surat kepada 

Menteri Sosial untuk menolak permohonan calon orang tua angkat dalam 

melakukan permohonan angkat. 

6. Apabila dalam Laporan Sosial COTA dinyatakan layak oleh Pekerja Sosial 

maka Lembaga Pengasuhan Anak yaitu Yayasan akan membuat ijin tertulis 

ke Menteri Sosial untuk mengeluarkan surat ijin pengasuhan anak sementara. 

Dalam hal ini Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial c.q. 
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Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat 

Keputusan Ijin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga 

Pengasuhan Anak (Pasal 46 ayat (1b) Peraturan Menteri Sosial No. 

110/HUK/2009). 

7. Setelah ijin pengasuhan anak sementara diberikan Kementerian Sosial, Pihak 

Yayasan akan menyerahkan anak kepada COTA untuk dilakukan Foster Care 

(Asuhan Anak) selama 6 (enam) bulan. Foster Care dilakukan agar calon 

anak angkat mulai memiliki hubungan sosial dengan calon orang tua angkat 

sebelum benar-benar sah menjadi anak angkatnya. Ijin asuhan sementara akan 

dicabut apabila COTA melalaikan kewajibannya. Pekerja Sosial akan 

melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan anak sementara. 

8. Setelah lebih kurang 6 (enam) bulan, Pihak Yayasan akan memohon kepada 

Kementerian Sosial untuk melakukan kunjungan rumah kedua (Home Visit 

II). Setelah adanya persetujuan dari Kementerian Sosial, maka Pekerja Sosial 

akan melakukan kunjungan rumah kedua (home visit II). Home visit II 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat dalam asuhan 

calon orang tua angkat. Pekerja sosial akan menilai apakah calon orang tua 

angkat dan calon anak angkat dapat menyatu atau tidak.  

9. Berdasarkan kunjungan kedua (home visit II) Pekerja Sosial akan membuat 

Laporan Sosial yang berupa perkembangan anak selama lebih kurang 6 

(enam) bulan dengan catatan: 

1) Apabila dalam laporan sosial calon orang tua angkat layak sebagai orang 

tua angkat maka Pihak Yayasan dapat mengajukan permohonan kepada 
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Menteri Sosial untuk dibahas di sidang Tim PIPA (Tim Pertimbangan 

Perijinan Pengangkatan Anak). 

2) Apabila dalam laporan sosial tersebut calon orang tua angkat tidak layak 

melakukan pengangkatan anak maka Yayasan dapat mengajukan 

permohonan kepada Menteri untuk menarik kembali pangajuan 

permohonan anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon 

orang tua angkat dan calon anak angkat akan ditarik kembali untuk 

diserahkan kepada Lembaga Pengasuhan Anak. 

10. Setelah adanya Laporan Sosial Perkembangan Anak yang menyatakan bahwa 

calon orang tua angkat layak menjadi orang tua angkat, Pihak Kementerian 

yaitu Direktur Pelayanan Sosial Anak akan membahas penilaian kelayakan 

COTA  dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan 

pengangkatan anak dengan Tim PIPA. Tim PIPA adalah Tim yang 

memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan ijin 

pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia 

dengan Warga Negara Asing atau pengangkatan anak yang salah satu Calon 

Orang Tua Angkat Warga Negara Asing atau pengangkatan anak oleh orang 

tua tunggal. 

  Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial No. 37/HUK/ 2010 Tentang Tim 

Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat disebutkan bahwa sidang 

Tim PIPA dihadiri oleh instansi-instansi terkait, yaitu: 

(1) Kementerian Sosial RI; 

(2) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
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(3) Kementerian Luar Negeri RI; 

(4) Kementerian Hukum dan HAM; 

(5) Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

(6) Kementerian Kesehatan RI; 

(7) Markas Besar Polri; 

(8) Kementerian Dalam Negeri RI; 

(9) Kementerian Agama RI; 

(10) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); 

(11) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia; 

Sidang Tim PIPA dilaksanakan untuk menelaah dan meneliti serta 

memberikan pertimbangan atas permohonan ijin pengangkatan anak. Anggota 

Tim PIPA yang hadir memberikan tanggapan sesuai Tupoksi masing-masing 

berkas COTA. 

11. Setelah diadakan sidang Tim PIPA, maka akan diputuskan proses 

pengangkatan anak disetujui oleh Tim PIPA atau tidak. Apabila proses 

pengangkatan anak disetujui oleh Tim, maka Tim PIPA akan mengeluarkan 

Surat Keputusan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak, yang 

berupa surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang Perijinan Perimbangan 

Pengangkatan Anak. 

12. Setelah Tim PIPA mengeluarkan surat rekomendasi tentang perijinan 

pengangkatan anak, surat tersebut akan dikirim kepada Menteri Sosial. Surat 

rekomendasi ini dijadikan oleh Menteri Sosial untu mengeluarkan surat ijin 

pengangkatan anak. Apabila Menteri Sosial merasa bahwa proses 
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pengangkatan anak disetujui maka Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin 

pengangkatan anak, yang akan digunakan untuk ditetapkan di pengadilan. 

Surat Ijin dari Menteri Sosial tersebut digunakan COTA untuk mengajukan 

proses ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai keinginan COTA. 

Proses pengangkatan anak di atas menjelaskan bahwa sebelum COTA 

mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan, COTA 

harus mempunyai Surat Ijin dari Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial senagai surat rekomendasi untuk dilakukannya pengesahan 

pengangkatan anak di Pengadilan. 

3. Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri 

Penetapan Pengadilan adalah faktor penentu bagi pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Indonesia merupakan salah 

satu negara yang setuju dengan European Conventional On The Adoption Of 

Children, yang antara lain menetapkan bahwa pengangkatan Anak Antar Negara 

(Inter State, Inter Country Adoption) dianggap sah atau sah sifatnya apabila 

dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan kata lain penetapan atau putusan pengadilan 

merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak (SEMA No. 6 Tahun 

1983).  

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya The European 

Convention on the Adoption of Children, telah memaksa diambilnya tindakan 

antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya intecountry adoption dan sekaligus 

memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung melalui 
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Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 dan No. 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa 

intercountry adoption harus merupakan ultimum remidium atau upaya terakhir 

apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa 

intercountry adoption harus disahkan melalui Penetapan Pengadilan. (Bakung 

Jurnal Legalitas Vol.3 No.2: 74). 

Dalam Surat Edaran JHA/1/1/2 Tahun 1978 tentang Prosedur 

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing dijelaskan bahwa: 

1) Pengangkatan anak warganegara Indonesia oleh orang asing hanya dapat 

dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. 

2) Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan 

dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. 

Apabila Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial telah diterima oleh COTA 

Warga Negara Asing, maka proses selanjutnya dapat diteruskan yaitu permohonan 

pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri. Lebih singkatnya akan dijelaskan 

dengan bagan sebagai berikut: 

Bagan 4.3 Prosedur Pengesahan Permohonan Pengangkatan Anak 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

 

Prosedur pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Negeri sesuai dengan bagan di atas dijelaskan sebagai berikut: 
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1. COTA datang mengajukan permohonan kepada Pihak Pengadilan Negeri. 

Tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (Intercountry Adoption) 

diatur dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1983. Dalam hal menerima, 

kemudian memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan pengangkatan 

anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1) Syarat dan bentuk permohonan, 

Syarat dan bentuk permohonan pengangkatan anak tersebut bersifat 

voluntair. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan 

pengangkatan anak juga dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan terlulis. 

Permohonan dapat diajukan dan ditandatangai oleh pemohon sendiri atau 

kuasanya. Dalam hak mendapat pendampingan, pemohon/calon orang tua 

angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan dipersidangan. Permohonan 

yang diajukan harus dibubuhi materai secukupnya. Permohonan COTA 

dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat tinggal atau domisili anak Warga Negara Indonesia 

(Immanuel 2005: 23).  

2) Isi Surat Permohonan 

Dalam bagian dasar hukum dari permohonan secara jelas diuraikan 

dasar yang mendorong diajukannya permohonan pengesahan atau 

pengangkatan anak. Dalam permohonan harus jelas bahwa permohonan 
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pengesahan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan 

calon anak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan, dan harus 

digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah 

pengangkatan terjadi. Dalam surat permohonan, isi petitum harus bersifat 

tunggal yaitu tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain 

(Immanuel 2005: 23).  

Contohnya sebagai berikut: 

Cukup dengan:  “agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat 

dari C” atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon 

(C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”. 

 Tanpa ditambahi tuntutan lain seperti: “agar ditetapkan anak 

bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari ....... C” atau “agar 

anak bernama A tersebut ditetapkan berwarganegaraan mengikuti status 

kewarganegaraan orang tua angkatnya bernama C”.  

2. Setelah permohonan yang diterima maka dilanjutkan dengan penunjukan 

Hakim. 

3. Hakim yang ditunjuk langsung menentukan hari sidang, pihak pengadilan 

akan menghubungi pihak pemohon untuk memberitahu jadwal sidang. 

4.  Pada hari sidang akan dilakukan pemeriksaan persidangan dimana bukti 

dan saksi-saksi akan diperiksa. Pemeriksaan di depan pengadilan dijelaskan 

dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 

tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak. Dalam 
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memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak di persidangan 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pengadilan Negeri mendengar langsung 

Dalam persidangan Pengadilan Negeri harus mendengar langsung 

perjelasan dari beberapa pihak yaitu: 

(1) Calon orang tua angkat Warga Negara Asing (suami – isteri) dan 

orang tua kandung Warga Negara Indonesia (jika ada). 

(2) Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat ijin dari Kementerian 

Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan 

pengangkatan anak tersebut. 

(3) Seorang pejabat/petugas Instansi Sosial setempat yang akan 

memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial 

ekonomi anak Warga Negara Indonesia dimohonkan untuk diangkat 

oleh orang tua angkat Warga Negara Asing. 

(4) Calon anak angkat Warga Negara Indonesia kalau menurut umurnya 

sudah dapat diajak bicara. 

(5) Petugas/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memberi penjelasan 

tentang status imigratur dari calon anak Warga Negara Indonesia 

dan/ atau calon orang tua angkat Warga Negara Asing. 

(6) Pihak kepolisian setempat. 

2) Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang menjadi 

bahan permohonan atau pertimbangan putusan, diantaranya: 

(1) Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat Warga Negara 

Asing, seperti akta lahir, dan akta-akta lain yang diperlukan; 
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(2) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pertanyaan-pertanyaan, yang 

sudah ada sebelum permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri; 

(3)  Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat 

Warga Negara Asing tersebut telah berada dan bekerja di Indonesia 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan calon anak angkat Warga 

Negara Indonesia tersebut. 

(4) Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat Warga 

Negara Asing, surat yang dimaksud meliputi: 

a) Surat nikah calon orang tua angkat; 

b) Surat lahir calon orang tua angkat; 

c) Surat keterangan kesehatan; 

d) Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua 

angkat (suami – isteri); 

e) Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak Indonesia dari 

instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat; 

f) Surat keterangan atas dasar penelitian Sosil Worker dari 

Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari negara asal calon 

orang tua angkat Warga Negara Asing; 

g) Surat pernyataan calon orang tua angkat Warga Negara Asing 

bahwa mereka tetap berhubungan dengan Kementerian Luar 

Negeri/Perwakilan RI setempat walaupun anak tersebut telah 

memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat Warga Negara 

Asing-nya. 
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3) Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan 

Mengarahkan pemeriksaan di persidangan maksudnya adalah 

Pengadilan Negeri ingin mengetahui beberapa hal dari pemeriksaan di 

persidangan tersebut diantaranya: 

(1) Memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/ 

motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat Warga 

Negara Indonesia termasuk Badan/Yayasan Sosial darimana anak 

angkat Warga Negara Indonesia tersebut berasal, atau pihak orang 

tua angkat Warga Negara Asing. 

(2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, 

ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari 

perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim 

menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak. 

(3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga 

(kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan 

mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut. 

(4) Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat 

(anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat Warga 

Negara Asing tersebut. 

(5) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri, 

Imigrasi, dan Kepolisian setempat. 

(6) Untuk mengadakan pemeriksaan di mana calon anak angkat Warga 

Negara Indonesia berada. 
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5. Setelah Hakim merasa cukup dan tidak ada keberatan dari permohonan 

maka akan dibacakan putusan. Putusan pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah berupa “PUTUSAN” bukan 

“PENETAPAN” seperti permohonan pengangkatan anak antar Warga 

Negara Indonesia. Disebut Putusan karena jenis permohonan ini sama 

dengan sistematika putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari 

dua bagian yaitu “Tentang Jalannya Kejadian dan Tentang Pertimbangan 

Hukum”. Sedangkan, dalam pengangkatan anak antar Warga Negara 

Indonesia disebut sebagai Penetapan. (Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 

Bagian V. Putusan Terhadap Permohonan-Permohonan 

Pengesahan/Pengangkatan Anak). Bunyi amar penetapan pengangkatan 

anak antar Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut: 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon 

bernama:....................................... alamat ................................... terhadap 

anak laki-laki/perempuan bernama ............................................ umur/ 

tanggal lahir ................................................... 

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan 

sebesar Rp. ...................... 

Dalam putusan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 

Negara Asing ada bagian pertimbangan hukum, dimana dalam bagian ini 

disebutkan pertimbangan dan penilaian tentang: 
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1) Motif yang mendasari latarbelakang mengapa di satu pihak melepaskan 

anak dan di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan. 

2) Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah 

tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan. 

3) Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta 

kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi. 

4) Kesungguhan, ketulusan, serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun 

kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah 

pengangkatan terjadi. 

5) Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan 

calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan, terutama 

bilamana anak Warga Negara Indonesian diangkat oleh orang tua angkat 

Warga Negara Asing dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan 

Pemerintah RI.  

Amar putusan Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua 

angkat Warga Negara Asing sebagai berikut: 

MENGADILI : 

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama ............. umur/tanggal 

lahir ........... di ........... sebagai anak angkat dari suami isteri .............. 

alamat .......................................................... warga negara ..............  

2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan 

sebesar Rp. ..................... 
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6. Setelah putusan dibacakan maka dikeluarkanlah Surat Putusan Pengadilan. 

Salinan putusan permohonan pengesahan pengangkatan anak dikirimkan 

kepada pihak-pihak Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman, Dirjen. 

Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pihak terkait dalam hal 

ini Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan 

pengangkatan anak tersebut. 

Mengajukan  permohonan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan, 

Warga Negara Asing harus mengetahui syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Pemohon) 

1) Harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 

(tiga) tahun. 

2) Harus disertai ijin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa 

calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh ijin untuk 

mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara 

Indonesia. 

3) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui 

suatu Yayasan Sosial yang memiliki ijin dari Departeman Sosial bahwa 

Yayasan tersebut telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan 

anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang 

langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia dan 

calon orang tua angkat Warga Negara Asing (private adoption) tidak 

diperbolehkan. 



108 

 

 

4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara 

Asing yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah 

(single parent adoption) tidak diperbolehkan. 

2. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang akan diangkat 

adalah sebagai berikut: 

1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 (lima) tahun. 

2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, 

bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan 

diijinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat 

Warga Negara Asing yang bersangkutan. 

Hal-hal tersebut yang menjadi dasar apakah permohonan pengesahan 

pengangkatan anak diterima atau tidak. Apabila permohonan sesuai dengan hal-

hal tersebut maka permohonan dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaan di 

muka persidangan seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Ada beberapa catatan dalam pemeriksaan di persidangan yang dilakukan 

oleh Pihak Pengadilan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, yaitu: 

1. Terutama dalam pengangkatan seorang anak Warga Negara Indonesia, 

oleh orang tua angkat Warga Negara Asing diperlukan adanya jaminan 

dan kepastian yang menyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang 

akan diangkat tersebut akan lebih baik dari keadaan sekarang. 

2. Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur di 

bawah 5 (lima) tahun / belum berumur 5 (lima) tahun. 
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3. Intercountry adoption merupakan ultimum remidium karena kepentingan 

dan martabat bangsa menjadi taruhannya. Sehingga jangan sampai 

intercountry adoption merugikan martabat dan kepentingan negara. 

Selain catatan pemeriksaan di persidangan di atas, perlu perhatian terhadap 

umur calon anak angkat. Dimana dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 

Tahun 1983disebutkan bahwa calon anak angkat yang diangkat oleh Warga 

Negara Asing adalah anak-anak yang umurnya belum mencapai 5 (lima) tahun. 

Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 42 dan 

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat calon anak 

angkat adalah  

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak 

yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi 

mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) 

tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak 

terlantar yang berada dalam situasi darurat; 

3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus. 

Berdasarkan penjelasan usia calon anak angkat maka tidak menutup 

kemungkinan pengangkatan anak dilakukan bagi anak-anak yang usianya diatas 5 

(lima) tahun (Juniati 2011: 13). 
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4. Pencatatan Pengangkatan Anak di Catatan Sipil Pusat 

Setiap proses pengangkatan anak yang ditetapkan atau diputus Pengadilan 

Negeri harus dicatatkan di Pencatatan Sipil, demikian pula pengangkatan anak 

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Dalam akhir putusan 

Pengadilan Negeri, sudah diperintahkan agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri 

dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari penjelasan 

dilapangan diketahui bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri bisa dikirim 

sendiri oleh Warga Negara Asing atau bisa juga dikirimkan oleh Pihak 

Pengadilan. 

Pencatatan Pengangkatan Anak di Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-

Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 yaitu: 

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan di tempat tinggal pemohon. 

2. Pencatatan pengangkatan anak sebagimana dimaksud diatas wajib 

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan 

Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. 

3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan 

pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. 

Proses pencatatan pengangkatan anak di catatan sipil harus membawa 

persyaratan sebagai berikut (http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/produk-

layanan/akta-pengangkatan-anak diunduh pada tanggal 19 Juli 2013 Pukul 10:50): 

a. Salinan Putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak 

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/produk-layanan/akta-pengangkatan-anak
http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/produk-layanan/akta-pengangkatan-anak
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b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan (Asli dan fotocopy) 

c. Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon 

d. Penduduk WNA membawa dokumen imigrasi, SKLD dari Kepolisian, 

dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan 

e. Penduduk WNA Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk 

WNA Tinggal Tetap membawa KK dan KTP 

f. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang 

dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa 

Tata cara pencatatan pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (3) 

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan bagan di atas dijelaskan 

bahwa pertama pemohon mengisi formulir pengangkatan anak, lalu menyerahkan 

formulir pelaporan pengangkatan anak kepada Instansi pelaksanaan dengan 

melengkapi peryaratan yang telah dijelaskan di atas. Setelah penyerahan formulir 

maka pihak instansi pelaksana akan menerima dan memverifikasi formulir 

pelaporan beserta persyaratannya. Apabila semua dokumen tidak ada masalah, 

maka instansi pelaksana akan mencatat dan merekam data kedalam data base. 

Pencatatan data ke dalam data base berarti proses pemberian catatan pinggir pada 

register akta kelahiran dapat dilakukan. Setelah selesainya pemberian catatan 

pinggir maka proses pencatatan pengangkatan anak telah selesai. Pihak Instansi 

Pelaksana akan menyerahkan kembali kutipan akta kelahiran kepada pemohon.  
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4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing 

Dalam pengangkatan anak bukan saja syarat-syarat untuk adopsi yang 

berbeda, tetapi akibat-akibat hukum pun berbeda. Dalam prakteknya 

pengangkatan anak digolongkan menjadi 2 (dua) macam (Gautama 1995:138), 

yaitu:  

1. Adoptio plena, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya berat, dan akibat 

hukum berpengaruh banyak.  Pengangkatan anak tersebut memutus 

hubungan hukum anak angkat dengan orang tua biologisnya, serta 

melanjutkannya dengan orang tua angkatnya. Akibat hukumnya, anak 

tersebut memiliki hak waris orang tua angkat dan tidak lagi memiliki hak 

waris dari orang tua kandungnya.  

2. Adoptio minus plena, yaitu pengangkatan anak yang syaratnya gampang 

dan akibat hukum tidak terlalu berpengaruh banyak. Pengangkatan anak 

tersebut hanya bertujuan memelihara anak dan tidak memutus hubungan 

anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat tidak 

memiliki hak waris dari orang tua angkat. 

Pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat 

menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya (Juniati 

2011: 67).  Hal ini  mengakibatkan putusnya hubungan orang tua kandung dengan 

anak (adoptio plena). Akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di 

Pengadilan Agama maka akibat hukum yang terjadi adalah adoptio minus plena, 

karena telah jelas disebutkan bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak 
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dan melarang akibat hukum yang memutus hubungan dengan orang tua kandung. 

Walaupun sebelum pelaksanaan pengangkatan anak tersebut calon orang tua 

angkat sudah melewati dan memenuhi persyaratan yang ketat. Hal ini 

dimaksudkan agar kesejahteraan anak angkat dapat terjamin, karena tujuan utama 

pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi si anak. Penulis akan 

menjabarkan akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak khususnya 

pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dari 

berbagai aspek, yaitu: 

1. Status kewarganegaraan  

Prinsipnya Indonesia menganut asas ius sanguinis yaitu hak 

kewarganegaraan yang diperoleh oleh sesorang berdasarkan kewarganegaraan 

ayah atau ibu biologisnya. Jadi, untuk warga yang orang tuanya telah menjadi 

warga negara Indonesia, maka dia otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memang tidak dibenarkan 

seseorang memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada 

pengecualian, dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun 

dia harus memilih status kewarganegaraannya.  

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 yang menyebutkan 

bahwa “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 

anak sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, 

dan Pasal 5 akibatnya anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 
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(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan 

memilih salah satu kewarganegaraannya”. 

 Berdasarkan bunyi Pasal 6 yang telah disebutkan di atas maka 

dijelaskan anak yang mendapat kewarganegaraan ganda adalah: 

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 

Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c, UU No. 

12 Tahun 2006); 

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 

negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf d, UU No. 

12 Tahun 2006); 

c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga 

negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia 

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h, UU 

No. 12 Tahun 2006); 

d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari 

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan 

dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 

kewarganegaraan kepada yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l, UU No. 

12 Tahun 2006); dan 

e. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun 

diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan 
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penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia 

(Pasal 5 ayat (2), UU No. 12 Tahun 2006). 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing mengakibatkan anak angkat 

memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau dual citinez sampai anak angkat 

berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan bisa memilih 

kewarganegaraannya sendiri. 

2. Wali Nikah 

Sejak putusan diucapkan di pengadilan,  maka saat itu hak dan 

kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali COTA 

yang beragama Islam. COTA tidak berhak menjadi wali nikah pada saat anak 

angkat perempuannya akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali 

nikahnya hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, 

orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang 

tua kandung dan asal-usulnya.  

3. Kewarisan 

Di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum 

nasional memiliki ketentuan hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang 

sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai 

untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. 

Di Indonesia tidak ada yang menjelaskan tentang hak kewarisan bagi 

anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh orang tua angkat 
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Warga Negara Asing. Akan tetapi, berdasarkan putusan pengadilan, maka 

diketahui hukum kewarisan mana yang akan dipakai.  

a. Putusan Pengadilan Negeri 

Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan 

Negeri, akibat hukum dalam kewarisannya dijelaskan berdasarkan Hukum 

Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara 

hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang 

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang 

tua angkat. Akibat hukum tersebut ditentukan dalam Staatsblad 1917 No. 

219 Bab II Pengangkatan Anak, sebagai berikut: 

(1) Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama 

keturunan dari orang yang mengadopsi”. 

(2) Pasal 12 ayat (1): “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang 

dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya 

anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang 

mengadopsi”. 

 

b. Putusan Pengadilan Agama 

Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan 

Agama,  anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. 

Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui 

lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga 

harta warisan (Bakung, Jurnal Legalitas Vol.3 No.2 : 76). Sehingga, dalam 

hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua 

kandungnya.  

Oleh karena berbeda-bedanya akibat hukum terhadap kewarisan di 

setiap daerah atau negara, dan tidak adanya peraturan yang mengatur 
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secara pasti hak anak angkat dalam warisan, maka dalam hal kewarisan 

anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing 

dapat memakai hukum yang ada di negaranya, karena anak angkat masih 

memiliki 2 (dua) kewarganegaraan.  

Satu hal yang harus wajib dilakukan orang tua angkat, setelah 

adanya putusan pengadilan yaitu yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU 

Perlindungan Anak, yaitu: 

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak 

angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua 

kandungnya. 

2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 

 

Dari bunyi pasal diatas jelas bahwa pengangkatan anak yang 

dilakukan dengan adat maupun penetapan pengadilan tidak 

diperbolehkan memisahkan hubungan darah antara anak angkat 

dengan orangtua kandungnya yang bertujuan antara lain untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. Oleh karena 

itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak 

angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul serta 

orang tua kandung dari anak angkat dengan mempertimbangkan 

kesiapan mental anak. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing (intercountry adoption) adalah sebagai berikut: 

Calon Orang Tua Angkat (COTA) Warga Negara Asing terlebih 

dahulu mengunjungi Kementerian Sosial untuk Konsultasi, agar 

pemerintah tahu motivasi COTA Warga Negara Asing melakukan 

pengangkatan Anak. Setelah pihak Kementerian Sosial setuju, COTA akan 

melakukan proses selanjutnya di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta 

sebagai Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Pemerintah untuk 

melakukan proses pengangkatan Anak. Yayasan akan mengadakan 

wawancara dengan COTA untuk mengetahui motivasi pengangkatan, dan 

persyaratan materil atau administratif. Apabila motivasi COTA sesuai 

dengan prinsip pengangkatan anak yaitu demi kepentingan anak, maka 

akan dilanjutkan dengan proses pengumpulan surat dan dokumen. Melalui 

Yayasan ini COTA akan mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial 

untuk mendapat Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak. Setelah 

mendapat Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak dari Menteri Sosial 

c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial maka COTA dapat mengajukan 

permohonan putusan pengadilan atas pengangkatan anak tersebut. 
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Pelaksanaan pengangkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta 

prosedur dan persyaratan materil dan/atau persyaratan administratif 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan permohonan serta 

pemeriksaan di persidangan di jelaskan dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 

1983 jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. 

Sedangkan, pertimbangan perijinan pengangkatan anak dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 37/HUK/2010 Tentang Tim 

Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. 

2. Akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) adalah 

sebagai berikut: 

a. Status kewarganegaraan 

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 

Negara Asing mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) 

kewarganegaraan atau dual citizen sampai anak angkat berumur 18 

(delapan belas) tahun dan bisa memilih kewarganegaraan sendiri. 

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 12 

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. 

b. Wali Nikah 

 Sejak putusan diucapkan di pengadilan,  maka saat itu hak dan 

kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali 



120 

 

 

COTA yang beragama Islam. COTA tidak berhak menjadi wali 

nikah pada saat anak angkat perempuannya akan melakukan 

pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua 

kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat 

wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang tua 

kandung dan asal-usulnya.  

c. Kewarisan 

Pengangkatan anak yang beragama Islam tidak membawa 

akibat hukum dalam hal hubungan waris-mewaris dengan orang tua 

angkat. Anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Anak 

angkat hanya berhak mendapat hibah dari orang tua angkatnya. 

Sedangkan, pengangkatan anak Non-Islam menyebabkan anak sudah 

tidak akan mendapakan waris lagi dari orang tua kandung. Anak 

angkat akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan 

kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. 

5.2   Saran 

Berdasarkan simpulan-simpulan di atas penulis mengutarakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam hal pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing, 

Pemerintah harus lebih selektif dalam pemberian ijin pengangkatan 

anak. Para pihak yang terkait khususnya Lembaga Pengasuhan Anak 

harus teliti tentang motivasi COTA Warga Negara Asing melakukan 

pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak. 
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2. Perlu adanya Lembaga Pengawasan Anak, yang rutin memantau 

keadaan anak yang diadopsi oleh Warga Negara Asing sehingga hak-

hak anak tidak dilanggar, khususnya bagi anak-anak yang dibawa ke 

negara asal orang tua angkat. Walaupun dalam persyaratannya orang 

tua angkat Warga Negara Asing harus melaporkan perkembangan anak 

sampai anak berusia 18(delapan belas) tahun di Kedutaan Besar atau 

Perwakilan RI di negara kediaman orang tua angkat berada. 

3. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI perlu 

meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan 

pengangkatan anak dan akibat hukum yang  mungkin terjadi sesuai 

dengan peraturan yang ada. Karena masih adanya terdapat 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-

undangan. 
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