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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. 

Hak tersebut adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak- hak 

dasar yang melekat pada dan dimiliki setiap manusia sejak mereka dilahirkan.
1
 

Sama halnya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang dewasa, 

setiap anak juga memiliki hak- hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi 

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara. 

Negara Republik Indonesia telah menjamin hak- hak dasar anak dalam 

Undang- Undang Dasarnya. Hak- hak dasar anak dijamin dalam Pasal 28B Ayat 2 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut 

berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Setiap anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri 

mereka melekat hak- hak. Hak- hak anak tersebut perlu untuk dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara. Hak- 

hak anak termuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan 

Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2
 

Salah satu bentuk perlindungan anak yang diatur dan dilindungi oleh 

Pemerintah adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 

Ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang 

menyatakan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan peraturan perundang- undangan.” Ketentuan ini memberikan jaminan 

perlindungan bagi anak yang diangkat.
3
 

Pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 2  

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dan Pasal 1 Ayat 2  Peraturan Menteri Sosial Nomor 

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang memberikan 

pengertian pengangkatan anak yang sama dengan menyatakan “Pengangkatan 

anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari 

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat.” 

Selaku makhluk yang masih lemah, anak belum dapat mempunyai 

kemampuan dan pikiran yang cukup untuk berdiri sendiri tanpa adanya 

bimbingan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua. Untuk dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani, anak- anak seharusnya 
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berada dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang menyayangi dan 

melindungi mereka.
4
 

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil atau unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
5
 Keluarga, sebagai kesatuan 

masyarakat terkecil atau unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga adalah 

tempat yang terbaik bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang.
6
 Namun, tidak 

semua anak beruntung dapat hidup dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan 

yang dapat membimbing, melindungi, dan memelihara mereka hingga dewasa. 

Berbicara mengenai keluarga, dapat disebutkan sebagai contoh beberapa 

kondisi keluarga, yang antara lain adalah sebagai berikut:
7
 

1. Kondisi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi untuk 

membiayai kelangsungan hidup anak; 

2. Kondisi keluarga yang kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan 

ekonomi untuk membiayai kelangsungan hidup anak; 

3. Kondisi keluarga yang harmonis; 

4. Kondisi keluarga yang kurang atau bahkan tidak harmonis, yang dapat 

berakibat perceraian; 

5. Kondisi keluarga dengan perlakukan orang tua yang baik terhadap 

anak; 
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6. Kondisi keluarga dengan perlakuan orang tua yang berbahaya terhadap 

anak. 

Dalam kehidupan suatu keluarga, terdapat berbagai macam kemungkinan 

mengenai kehidupan seorang anak, yaitu anak tersebut diurus dengan baik dan 

benar, atau diterlantarkan oleh orang tuanya. Untuk anak yang terurus dengan baik 

dan benar tidak akan menimbulkan masalah, sebaliknya untuk anak yang 

diterlantarkan oleh orang tuanya, maka hal ini menjadi masalah yang penting 

untuk kelangsungan kehidupan anak tersebut. 

Anak- anak seringkali menjadi pihak korban saat terjadi masalah dalam 

perkawinan orang tuanya. Hak- hak anak seringkali terabaikan karena orang tua 

yang tidak dapat memenuhi kesejahteraan anak mereka dari segi jasmani maupun 

rohani, sehingga anak mereka menjadi terlantar, atau orang tua yang melakukan 

kekerasan terhadap anak mereka. 

Di sisi lain terdapat pasangan suami isteri yang telah menikah bertahun- 

tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak, sehingga bagi mereka kehadiran 

seorang anak merupakan hal yang sangat ditunggu- tunggu. Kehadiran seorang 

anak dalam pelukan sebuah keluarga adalah merupakan kebahagiaan yang sangat 

diharapkan bagi sepasang suami isteri yang telah melakukan perkawinan. 

Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga sangatlah ditunggu, sehingga 

rasanya kurang lengkap dan utuh apabila sebuah keluarga tidak mempunyai 

seorang anak. Bahkan tidak adanya kehadiran seorang anak dapat dianggap 

sebagai sebuah aib bagi pasangan suami isteri yang dapat menimbulkan rasa 

kurang percaya diri bagi mereka sendiri maupun terhadap orang lain. 
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Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan sangatlah penting, 

karena tanpa adanya anak perkawinan yang telah berlangsung akan terasa hampa 

karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan. Akan tetapi 

keinginan tersebut terbentur pada takdir dari Tuhan Yang Maha Esa karena 

manusia tetaplah manusia yang tidak kuasa melaksanakan keinginan dan 

kehendaknya kecuali atas izin dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.  

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu amanah 

sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan dan dipercayakan 

kepada orang tua untuk dibesarkan, dididik, dijaga, dan dirawat hingga kelak 

dewasa dan mampu berdiri atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi 

kebutuhannya, serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi 

kepada orang tua dengan sikap berbakti, patuh, taat, serta merawat dan mengasihi 

ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.
8
 

Dalam kehidupan berkeluarga, setiap pasangan suami isteri tentunya 

berkeinginan untuk memiliki keturunan. Namun, dalam kenyataannya, pada 

masyarakat di seluruh dunia maupun di Indonesia, dapat ditemukan pasangan 

suami isteri yang telah menikah tetapi tidak memperoleh keturunan. Berbagai 

usaha dapat dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri yang tidak dapat 

memperoleh keturunan dari darah daging mereka sendiri untuk memperoleh anak, 

baik melalui teknologi yang paling mutakhir seperti bayi tabung, yang tentunya 

membutuhkan banyak biaya, ataupun melalui cara praktis yang sudah lama 
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dikenal di lingkungan masyarakat, yaitu pengangkatan anak atau juga dikenal 

dengan adopsi.
9
 

Pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan dapat melakukan 

pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu 

perkawinan tidak diperoleh keturunan. Hal ini merupakan jalan keluar atau 

alternatif bagi kehadiran seorang anak atau keturunan dalam pelukan sebuah 

keluarga yang setelah bertahun- tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Oleh 

karena suatu pasangan suami isteri tidak dapat memiliki anak, maka mereka 

mengangkat anak orang lain ke dalam keluarga mereka sebagai pengganti anak 

yang tidak dapat diperoleh secara alami, sehingga antara mereka dan anak yang 

diangkat timbul suatu hubungan yang sama seperti orang tua dengan anak 

kandung mereka sendiri.
10

 

Kedua kondisi yang berbeda tersebut di atas dapat dipertemukan melalui 

pengangkatan anak, yang bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak 

dengan memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak.
11

 Akan tetapi, 

pelanggaran pengangkatan anak dapat terjadi dan mengakibatkan pelanggaran 

terhadap hak anak. Pelanggaran pengangkatan anak yang mengakibatkan 

pelanggaran terhadap hak anak dapat ditemukan dalam berbagai berita kasus 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui peraturan perundang- undangan,
12

 dan dengan tereksposnya 
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kasus pembunuhan Engeline pada tahun 2015 di kota Denpasar, Bali.
13

 

Berdasarkan adanya kasus- kasus pelanggaran pengangkatan anak yang 

terjadi tersebut di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian mengenai upaya 

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan 

anak. 

Selanjutnya, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang- Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” 

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang- undang.” 
                                                                                                                                                               
Michael Hangga Wismabrata, 4 Fakta di Balik Jual Beli Bayi di Surabaya, Lunasi Utang Hingga 
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Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, 

peristiwa, atau perbuatan hukum. Akta notaris merupakan formulasi keinginan 

atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan 

atau oleh notaris. Sehingga, akta notaris dapat memuat suatu keadaan, peristiwa, 

atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam 

bentuk akta autentik untuk dijadikan alat bukti autentik yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna. 

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris sangatlah dibutuhkan dalam 

proses pengangkatan anak bagi masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa. 

Notaris dibutuhkan untuk membuatkan akta pengangkatan anak.
14

 Pengangkatan 

anak bagi golongan Timur Asing Tionghoa hanya dapat terjadi dengan adanya 

akta notaris.
15

 Pengangkatan anak bagi golongan Timur Asing Tionghoa tidak 

perlu campur tangan dari pengadilan. Sekarang ini, sejak berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui penetapan atau putusan 

pengadilan. 

Dalam proses pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara langsung 

(pengangkatan anak secara langsung), terdapat suatu perbuatan hukum dari dua 

pihak, yaitu pihak yang menyerahkan anak (orang tua kandung) dan pihak yang 
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menerima penyerahan anak tersebut (calon orang tua angkat), yang dengan 

perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum 

yang dimaksud adalah pernyataan penyerahan anak, yang memuat kata sepakat 

untuk menyerahkan dan menerima penyerahan atas anak yang akan diangkat.
16

 

Perbuatan hukum ini harus dilakukan dengan benar, dan kata sepakat dari 

para pihak tersebut mencerminkan kehendak dari para pihak, karena dalam 

perbuatan hukum pengangkatan anak ini ada kepentingan- kepentingan para pihak 

yang harus dilindungi secara hukum mulai dari proses pengangkatan anak hingga 

setelah pengangkatan anak, yang mana akibat hukumnya adalah status hukum 

baru bagi calon orang tua angkat dan juga calon anak angkat. 

Perbuatan hukum menyerahkan anak dalam proses pengangkatan anak 

harus didasari oleh suatu itikad baik yang mana: 

1. Para pihak harus memegang teguh apa yang diperjanjikan dan 

dinyatakan dalam suatu pernyataan penyerahan anak yang dapat dibuat 

dengan akta notaris atau dibuat di bawah tangan; 

2.  Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan melalui tindakan yang 

dapat mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak; 

3.   Para pihak harus melakukan kewajibannya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak di 

Indonesia. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan 

perlindungan terhadap pengangkatan anak? 

2.  Bagaimana manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak di 

Indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan antara lain: 

1. Untuk memahami, mempelajari, dan menganalisis upaya Pemerintah 

Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan anak. 

2. Untuk memahami, mempelajari, dan menganalisis manfaat akta notaris 

dalam proses pengangkatan anak di Indonesia. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yang terdiri dari manfaat 

akademik dan manfaat praktik. Manfaat yang dapat diraih melalui penelitian ini, 

ditinjau dari: 

 

1. Manfaat Akademik 

Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan 

masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai upaya- upaya 
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Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan 

anak dan manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak di Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktik 

Dari segi praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, memperluas pengetahuan, dan membuka wawasan bagi masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, memperluas 

pengetahuan, dan membuka wawasan masyarakat tentang upaya- upaya 

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan 

anak dan manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak di Indonesia. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan anak dan 

perumusan peraturan perundang- undangan selanjutnya dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap pengangkatan anak. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulis membagi tesis ini dalam lima bab dan disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab I berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II akan membahas tentang tinjauan kepustakaan mengenai teori, 

konsep, prinsip- prinsip, dan pengertian umum mengenai anak, anak angkat, 

pengangkatan anak, hak- hak anak, notaris, dan akta notaris sebagai dasar untuk 

menganalisis rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III membahas tentang metode penelitian hukum yang dipakai dalam 

penulisan penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan 

bahan penelitian, jenis pendekatan, dan sifat analisis penelitian. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab IV merupakan analisis mengenai bentuk- bentuk upaya Pemerintah 

Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan anak. Bab IV 

ini juga akan menganalisis manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak 

di Indonesia. Pada intinya Bab IV ini membahas rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V adalah bab penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan mencakup jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Saran adalah saran dari Penulis untuk memberikan masukan atas jawaban 

terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 




