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ADOPTION

What  is adoption?
Is there any certain definition of adoption?

Look at adoption system in:
• Islam

• Western countries
• Adat system in different islands in 

Indonesia
• Timur Asing
See p. 86 – 89 HPI Indonesia jilid III bag 1
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Ps. 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Definisi:
Anak angkat 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 orang tua angkatnya berdasarkan
keputusan atau penetapan pengadilan.

3

Bagaimana Praktek 
Hukum di Indonesia?

Terdapat beberapa jenis adopsi:
• Adopsi anak oleh pasangan sesama WNI

• Adopsi anak Indonesia oleh pasangan 
WNA

• Adopsi anak asing oleh pasangan WNI

Untuk kuliah ini hanya akan dibahas point no. 2 & 3
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Sources of law for adoption in Indonesia:
1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 
Tahun 2005 

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.

4. Islamic law

5. Adat law
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Pengadilan untuk Adopsi di Indonesia

• Pengadilan Agama untuk adopsi yang 
menggunakan Hukum Islam (apa arti “yg
menggunakan Hukum Islam”?)

• Pengadilan Negeri untuk adopsi di luar
Hukum Islam dan adopsi antar negara

(see UU No.3/2006 tentang Perubahan Atas 
UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, 
Penjelasan, Angka 37 huruf a no. 20)
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• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 
Tahun 2005
“Adopsi anak oleh WNA hanya dapat 
dibenarkan sebagai upaya terakhir 
(ultimum remedium)”

”Kewajiban PN melaporkan salinan 
penetapan pengangkatan anak ke MA 
selain kepada Dephukham, Depsos, 
Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian”
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“Calon orang tua angkat harus seagama 
dengan calon anak angkat. Bila asal usul 
anak tidak diketahui, maka disesuaikan 
dengan mayoritas penduduk setempat” 

”Adopsi hanya bisa dilakukan demi 
kepentingan terbaik anak”
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, pasal 13
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, antara
lain:
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi

55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu

orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau

wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan
perlindungan anak;
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• Pasal 12: 
Anak yg akan diangkat belum berusia 18 tahun.

• Pasal 2
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.

• Pasal 3
(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan
agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka
agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas
penduduk setempat.

10

• Pasal 4
• Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak yang diangkat dengan orangtua 
kandungnya.

• Pasal 5
• Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh 

Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir.

• Pasal 6
• (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada 

anak angkatnya mengenai asalusulnya dan orang tua 
kandungnya.

• (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
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• Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, ps. 40:
(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.
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• Hukum Islam/Syariah:
”Pengangkatan seorang anak tidak boleh 
memutus nasab antara si anak dengan 
orang tua kandungnya” (QS. 33:4-5, lihat 
pula kitab Shohihul Jami’ II / 1037 oleh 
Syiekh Al Albani).
� Hal ini nantinya berhub.an dengan 
masalah waris dan wali nikah dari si anak 
kelak.
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Catatan: Walau mayoritas orang Indonesia
beragama Islam, banyak Muslim Indonesia
tidak menggunakan hukum Islam dalam hal
pengangkatan anak. Mereka tetap menggu-
nakan HUKUM ADATnya masing-masing.
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• Hukum Adat:
- Jawa: adopsi tidak menghapus 
hubungan darah anak dengan orang tua 
kandung
- Bali: pengangkatan anak adalah 
melepaskan anak dari keluarga asal ke 
keluarga baru. Anak tersebut akan 
menjadi anak kandung dari orang tua yang 
mengangkatnya
- Indonesia Timur: Pengangkatan anak 
hanya untuk pemeliharaan saja.
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Hukum mana yg berlaku dalam hal 
adopsi antar negara:
I. Di negara2 Anglo Saxon: selalu dipakai 

hukum lex fori (hukumnya pengadilan yg 
berwenang atas masalah adopsi ybs), 
karena negara2 tsb menganggap lembaga 
adopsi muncul krn ketetapan hakim, 
BUKAN krn kesepakatan para pihak

Contoh: USA selalu menggunakan lex fori 
dari tempat domisili sang anak.
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II. Banyak negara lain, menentukan hukum 
adopsi berdasarkan 4 sistem:

a. Hk nasional dari pihak yg mengadoptir, 
baik mengenai syarat2 maupun akibat2 
adopsi

b. Hk nas. pihak yg mengadoptir mengenai 
akibat2 adopsi dan hk nas sang anak me-
ngenai syarat2 adopsi

c. Hk nas. sang anak baik utk syarat2 
maupun akibat2 adopsi. 
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d. Sistem Kumulasi
Hk nas. pihak yg mengadoptir baik utk 
syarat2 maupun akibat2 adopsi dikumula-
sikan dg hk nas. sang anak utk syarat2 
maupun akibat2 adopsi.
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III. Hague Convention in Respect of Inter-
country Adoption 1993
Hukum dari habitual residence sang anak
(State of Origin) yg menentukan pelaksa-
naan adopsi.

(Indonesia belum meratifikasi konvensi ini)



4

19

1. Menurut anda, yg digunakan dalam 
sistem hukum Indonesia untuk masalah 
inter-country adoption adalah hukumnya 
sang hakim (lex fori), ataukah hukum 
negaranya sang anak/pihak yg 
mengadopsi?

Jelaskan alasan jawaban hukum anda.
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2. Menurut anda, dari keempat sistem 
penentuan hukum utk adosi di slides 16-
17, sistem manakah yg paling tepat 
menggambarkan hukum adopsi di 
Indonesia?
Jelaskan alasan jawaban saudara
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3. Tuliskan minimum 10 contoh syarat-
syarat adopsi dan 3 contoh akibat-akibat 
hukum adopsi

KEWARGANEGARAAN  ANAK  
YANG  DIADOPSI

Berdasar UU Kewarganegaraan No. 12/2006:

1. Ps. 5 (2):
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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2. Pasal 6 :
(1) Dalam hal status Kewarganegaraan

Republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 . . ., 
dan Pasal 5 berakibat anak
berkewarganegaraan ganda, setelah
berusia 18 (delapan belas) tahun atau
sudah kawin anak tersebut harus
menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih
kewarganegaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat secara tertulis . . . 23

3. Pasal 21:
(2) Anak warga negara asing yang belum

berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara
sah menurut penetapan pengadilan sebagai
anak oleh Warga Negara Indonesia 
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia. 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh
kewarganegaraan ganda, anak tersebut
harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6. 24
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4. Pasal 41:
Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf . . . dan anak yang diakui atau
diangkat secara sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sebelumUndang-Undang ini
diundangkan dan belum berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang ini dengan
mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat
atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat
4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
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