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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat 

diharapkan oleh pasangan suami istri dalam suatu 

kehidupan berumahtangga. Bagi negara, anak merupakan 

generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus 

cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya 

manusia bagi pembangunan nasional. Sudah seharusnya 

anak senantiasa diberikan pembinaan serta dijaga dan 

dilindungi secara terus menerus demi kelangsungan 

hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial anak. 

 Kehadiran seorang anak dalam kehidupan 

berumahtangga sudah menjadi suatu tuntutan, hal ini 

dikarenakan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa 

suatu kehidupan perkawinan belum lengkap apabila belum 

ada kehadiran seorang anak ditengah-tengah mereka. Anak 

dianggap sebagai keturunan yang akan menjadi pewaris 

dalam keluarga, anak juga dianggap sebagai penghibur 

dalam suatu kehidupan berumahtangga. Namun pada 

kenyataannya banyak pasangan yang telah terikat 
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perkawinan yang belum dikaruniai anak. Pentingnya 

kehadiran seorang anak dalam kehidupan berumahtangga, 

para pasangan suami istri melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan anak, cara yang biasanya dilakukan oleh 

para pasangan suami istri adalah dengan mengangkat anak 

atau adopsi. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan 

suatu cara yang diambil oleh pasangan suami istri yang 

belum dikaruniai anak, namun menginginkan kehadiran 

seorang anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga 

mereka. Adopsi menurut Surojo Wignjodipuro adalah : 

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke 

dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga 

antara orang yang memungut anak dan anak yang 

dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan 

yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan 

anak kandungnya sendiri.”
1
 

 

 Adopsi biasa dilakukan di Indonesia. Adopsi 

tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, 

antara lain untuk mempunyai anak bagi pasangan yang 

belum memiliki keturunan atau sebagai sarana 

“memancing” anak bagi pasangan yang belum memiliki anak 

dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah 

dagingnya sendiri. Selain itu, adopsi dilakukan karena 

                                                        
1 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, 

(Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2002), hal. 5 
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sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, 

miskin, yatim piatu, dan sebagainya.
2
 

Cara mengadopsi anak pada jaman dahulu berbeda 

dengan jaman sekarang. Pada jaman dahulu orang 

cenderung mengadopsi anak yang masih berasal dari 

lingkungan keluarga sendiri dengan tujuan membantu 

memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang 

keadaan ekonominya kurang. Sedangkan pada jaman 

sekarang orang cenderung mengadopsi anak yang berasal 

dari luar lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan para 

orang tua angkat tidak ingin mendapat intervensi dari 

orangtua kandung anak yang diadopsi tersebut.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak): 

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

Hal ini dikarenakan tidak semua orangtua sanggup 

dan mampu menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan 

primer anak, sehingga apabila pengangkatan anak 

merupakan pilihan yang terbaik bagi kesejahteraan hidup 

                                                        
2 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 62 
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anak tersebut, maka pengangkatan anak dapat dilakukan 

sesuai prosedur yang berlaku. 

Kewajiban dalam mengasuh dan memberikan kebutuhan 

primer anak memang merupakan kewajiban dari orangtua, 

namun adakalanya beberapa anak berasal dari keluarga 

yang kondisi ekonominya kurang mendukung sehingga 

berdampak pada tingkat kesejahteraan anak tersebut. 

Dinyatakan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 

57/07) bahwa : 

“Kenyataan yang kita jumpai sehari- hari di dalam 

masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang 

hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, 

dimana banyak ditemui anak jalanan, anak 

terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat 

dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks 

yang memerlukan penanganan, pembinaan dan 

perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun 

masyarakat.” 

 

Pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan lembaga 

pengasuhan anak dalam memenuhi kesejahteraan anak. 

Pengertian lembaga pengasuhan anak menurut ketentuan 

Pasal 1 angka 5 PP 57/07  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.” 

 



 5 

Lembaga pengasuhan anak semakin meluas 

dimasyarakat, hal ini dikarenakan adopsi bukan hanya 

bertujuan untuk melanjutkan keturunan bagi keluarga 

yang tidak dikaruniai anak, banyak orangtua yang 

melakukan adopsi karena faktor kemanusiaan yaitu merasa 

kasihan terhadap anak tersebut. Lembaga pengasuhan anak 

yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan 

mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring 

dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat 

itu sendiri. Faktanya menunjukan bahwa lembaga 

pengasuhan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup 

dalam masyarakat.
3
  

Semakin maraknya orang yang melakukan adopsi, 

semakin marak pula pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan dalam proses adopsi tersebut. Pelanggaran itu 

dilakukan dengan berbagai tujuan yakni seperti ingin 

menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada 

kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, 

merasa perlu lagi untuk mengangkat anak yang bertujuan 

untuk menambah tenaga kerja dikalangan keluarga atau 

karena ingin melakukan praktek perdagangan anak. 

Pelanggaran ini dapat mempengaruhi hak dari anak 

                                                        
3 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan 

Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008) hal. 

ix 
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tersebut, khususnya hak untuk mendapat kesejahteraan 

dan perlakuan yang layak. PP No. 54/2007 telah 

mengaturnya di dalam Pasal 2 yakni : 

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan 

terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  

 

Penyimpangan adopsi yang terjadi di masyarakat 

menjadikan adopsi itu tidak lagi memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak. Pengadaan uang serta 

penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan 

mereka yang telah berjasa dalam melancarkan 

pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis 

adopsi yang tidak lagi mementingkan kesejahteraan anak. 

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah adopsi yang 

dilakukan untuk suatu bisnis jasa komersial, karena 

bertentangan dengan azas dan tujuan dari adopsi. 

Proses hukum adopsi yang sesuai adalah melalui 

penetapan pengadilan yang mana dapat memberikan 

kepastian hukum baik bagi anak yang diadopsi maupun 

bagi orangtua yang mengadopsi serta dapat menjamin 

kesejahteraan anak yang diadopsi. Menurut Ahmad Kamil : 

“Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui 

proses pengadilan tersebut telah berkembang baik 

dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dilingkungan 

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 



 7 

Islam.”
4
 

 

Walaupun banyak yang melakukan adopsi berdasarkan 

prosedur yang berlaku, namun masih banyak pihak-pihak 

yang melakukan adopsi yang menyimpang dari prosedur 

yang berlaku. Apabila adopsi tidak dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-

undangan, maka adopsi tersebut dianggap tidak 

memperhatikan kesejahteraan anak. Dalam PP 54/07 diatur 

mengenai syarat-syarat mengenai orang tua angkat dengan 

tujuan agar kesejahteraan anak tetap diperhatikan. 

Beberapa syarat tersebut diantaranya, yaitu sehat 

jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon 

anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum 

karena melakukan tindak kejahatan, dan dalam keadaan 

mampu ekonomi dan sosial. Sudah merupakan kewajiban 

dari orangtua, pemerintah dan masyarakat untuk 

mengutamakan kesejahteraan anak. Pelanggaran dalam hal 

adopsi bukan hanya dikarenakan oleh masyarakat yang 

tidak mengerti prosedurnya, namun dikarenakan pula oleh 

pihak pemerintah yang kurang memberikan penyuluhan 

mengenai adopsi di masyarakat serta prosedur adopsi 

anak yang berbelit-belit dimana masyarakat akhirnya 

                                                        
4 Op. cit, hal. xii 
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mengambil jalan pintas dalam mengadopsi anak. Selain 

itu, faktor ekonomi juga menjadi pendukung dalam hal 

adopsi ilegal, karena dengan mengadopsi anak secara 

ilegal itu memberikan keuntungan bagi pelaku adopsi 

ilegal. 

Beberapa penyimpangan yang terjadi dalam 

masyarakat atas pelaksanaan adopsi, yaitu pengangkatan 

anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, 

pemalsuan data, dan pemalsuan dokumen adopsi. Adopsi 

yang tidak sesuai dengan prosedur misalkan tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi orangtua angkat, tidak 

melalui putusan pengadilan, dan hal-hal lain yang dapat 

mengancam kesejahteraan anak yang diadopsi. Sedangkan 

pemalsuan data dan pemalsuan dokumen adopsi misalkan 

data-data yang ada dalam akta lahir anak tersebut tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada seperti nama orangtua 

kandung yang tidak sesuai, tanggal lahir yang tidak 

sesuai, tempat lahir yang tidak benar maupun mengganti 

nama orangtua kandung dengan nama orang tua angkat yang 

mengadopsi anak tersebut dengan maksud untuk memutuskan 

hubungan antara anak yang diadopsi dengan orangtua 

kandungnya. Penyimpangan adopsi (adopsi ilegal) inilah 

yang dapat menyebabkan anak yang diadopsi menjadi 

terlantar, bahkan menjadi objek perdagangan anak. 
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Penyimpangan ini tidak lagi mengandung unsur 

perlindungan terhadap anak. Hal ini sangat merugikan 

anak dan melanggar hak asasi manusia.  

Adopsi ilegal yang marak terjadi adalah 

menyembunyikan identitas asal anak dengan cara 

memalsukan akta kelahiran anak tersebut, hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas 

orang tua kandung anak yang diangkatnya. Pasal 40 ayat 

(1) UU Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa : 

“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak 

angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua 

kandungnya,” 

 

dan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2) 

disebutkan bahwa : 

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak yang diangkat dan orangtua 

kandungnya.”  

 

Namun kenyataannya dalam masyarakat banyak yang 

melakukan proses pengangkatan anak semacam ini, dengan 

tujuan agar tidak ada intervensi dari orangtua 

kandungnya, padahal anak yang diangkat atau diadopsi 

berhak mengetahui asal-usulnya, orangtua kandungnya, 

saudara kandungnya serta keluarga kandungnya. 

Mengetahui asal-usul anak juga sebenarnya bertujuan 

untuk menghindari perkawinan sedarah, yaitu perkawinan 

dengan saudara kandung.  
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Sepanjang tahun 2011, sedikitnya ada 120 bayi 

diculik, 35 diantaranya hilang setelah dilahirkan di 

rumah bersalin, rumah sakit, klinik, atau puskesmas 

dimana hampir semuanya adalah bayi-bayi yang lahir 

dibawah umur lima hari dengan tujuan untuk memudahkan 

pengalihan identitas akta kenal lahir. Dari penelusuran 

Komnas, tujuan penculikan dan penjualan anak-anak 

berusia di bawah satu tahun adalah untuk adopsi ilegal 

dan dari kasus-kasus penculikan yang berhasil dibongkar 

polisi ditemukan fakta bahwa bayi-bayi yang diadopsi 

ilegal tersebut dibarter dengan imbalan Rp 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah).
5
 Kasus  adopsi ilegal salah 

satunya adalah kasus Rosdiana. Kasus tersebut terungkap 

pada tahun 2005 dimana terdakwa Rosdiana melakukan 

perdagangan anak dengan berkedok adopsi. Adopsi yang 

dilakukan Rosdiana adalah adopsi ilegal dengan 

memalsukan surat-surat atau dokumen-dokumen adopsi. 

Rosdiana melakukan adopsi ilegal dengan cara mendekati 

ibu yang tengah hamil dan membujuk agar anak yang 

dikandungnya dapat diadopsi oleh Rosdiana, kemudian 

Rosdiana mengurus surat-surat adopsinya secara ilegal.  

                                                        
5 “Selama 2011, 120 bayi Diculik”, 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/21/170817/

Selama-2011-120-Bayi-Diculik, diakses 17 Februari 2012   

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/21/170817/Selama-2011-120-Bayi-Diculik
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/21/170817/Selama-2011-120-Bayi-Diculik
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Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) 

menyebutkan bahwa : 

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” 

 

Di Indonesia, pengertian dari adopsi ilegal itu 

masih rancu atau samar, sehingga dalam pemberian sanksi 

atau hukuman bagi pelaku adopsi ilegal menjadi kurang 

tegas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan 

yang ada sekarang ini tidak mengatur secara detail 

mengenai adopsi anak, peraturan perundang-undangan yang 

telah ada hanya memuat ketentuan adopsi secara umum dan 

ketentuan yang ada tidak terdapat didalam satu kesatuan 

peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar 

menjadi beberapa peraturan perundang-undangan yang 

menyebabkan ketentuan adopsi itu tidak efektif. 

Sehingga sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang 

khusus mengatur mengenai adopsi dimana dalam undang-

undang ini terdapat ketentuan-ketentuan adopsi yang 

lebih detail seperti batas maksimal jumlah anak yang 

dapat diadopsi oleh setiap pasangan suami istri, 

perlindungan anak adopsi apabila anak tersebut dirampas 

hak-hak anaknya, pengertian adopsi ilegal, tindakan 

yang termasuk dalam kategori adopsi ilegal termasuk 
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sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam adopsi 

anak. Undang-Undang ini harus dapat dijadikan sebagai 

landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 

tanggung jawab dalam hal adopsi. Sehingga dapat 

meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam adopsi dan 

dapat melindungi kesejahteraan anak yang diadopsi. 

Adopsi yang dilakukan dengan proses hukum yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dapat memberikan 

kemajuan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam 

hal penertiban praktek hukum mengenai adopsi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 

atas, maka permasalahannya adalah : 

 Bagaimana perlindungan bagi anak adopsi 

 menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk menelusuri 

perlindungan bagi anak adopsi menurut ketentuan 

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari 

 dua segi, yaitu: 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan atau kontribusi 

pemikiran terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan 

bagi anak adopsi  menurut UU Perlindungan Anak. 

2. Dari segi praktis, penelitian ini akan 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para pihak yang terlibat atau terkait dengan 

masalah perlindungan anak adopsi di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan 

ini maka penulis mengorganisasi skripsi ini ke 

dalam bagian-bagian berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini merupakan gambaran dari 

bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk 

mendukung tema pokok dari skripsi ini yang 

menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua mencakup dua sub-bab yang 

terdiri dari landasan teoritis dan landasan 

konsepsional. Kedua sub-bab tersebut menjabarkan 

tentang pengertian seputar pengangkatan 

anak/adopsi serta ketentuan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan pengangkatan anak/adopsi 

sehingga dapat dijadikan kerangka berpikir dan 

landasan hukum dalam penelitian skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tiga pada skripsi ini menguraikan 

tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam rangka melakukan penelitian. Dalam 

bab ini dibahas tentang pengertian metode 

penelitian, penelitian normatif, metode pendekatan 

undang-undang, metode pendekatan kasus, cara 

memperoleh bahan penelitian, kemudian sifat 

analisis penelitian dan hambatan-hambatan dalam 

penelitian beserta penanggulangannya. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab empat diuraikan tentang jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam 

bab II. Bab ini menguraikan hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan kententuan yang berkaitan 



 15 

dengan pembahasan, pemikiran kerangka ke depan 

serta konklusi, hasil penelitian tersebut akan 

dianalisis dan akan dilihat kesesuaiannya dengan 

teori yang diajukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir skripsi ini, penulis 

memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV, dan 

disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis. 
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