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KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA ANAK ANGKAT DALAM 

PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH 

WARGA NEGARA ASING (INTER COUNTRY ADOPTION) 

 

A. Pengertian dan Alasan Pengangkatan Anak (Adopsi) 

1. Pengertian Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan 

untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama 

seperti kandung. Adanya anak angkat ialah karena seseorang mengambil anak 

atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin 

seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.
1
 

Adapun maksud melakukan pengangkatan anak ini pada umumnya adalah 

untuk melanjutkan garis keturunan (clan), suatu fenomena baru dalam kehidupan 

masyarakat modern, khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai 

keturunan atau bagi para wanita yang tidak mampu karena terlambat 

melangsungkan perkawinan. Orang yang mengangkat anak tidak terbatas hanya 

orang-orang yang telah kawin saja atau orang-orang berkeluarga saja, akan tetapi 

seseorang yang belum kawinpun dimungkinkan juga untuk mengangkat anak. 

Oleh karena itu pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap saudara dekat 

ataupun terhadap kemenakan sendiri, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi 

anak-anak yang ada di luar kerabat (clan). Memang bilamana anak yang diangkat 

berasal dari kerabat sendiri, tentu hal ini secara psikologis telah mempunyai suatu 

ikatan naluri, sehingga kehadirannya di tengah-tengah keluarga tersebut akan 

lebih harmonis. Pengangkatan anak biasanya dilaksanakan dengan upacara-

upacara yang dihadiri penghulu, pengetua adat setempat, disaksikan oleh anggota 

keluarga yang mengangkatnya dengan tujuan agar status dan kedudukan anak 

yang diangkat menjadi terang dan jelas. Biasanya di lingkungan kerabat yang 

mengangkatnya, banyak dijumpai di daerah-daerah antara lain: Jawa Timur, Bali, 

Minahasa, Palembang dan Batak.
2
 

Untuk memberikan pengertian tentang adopsi, dapat dibedakan dari dua 

sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara 

etimologi, adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda, atau “adopt” 

(adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. 

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti “pengangkatan 

                                                 
1
 B. Bastian Tafal, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya di Kemudian Hari, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 45. Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.   
2
 Rosni Hamdan, 2000, “Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Angkat”, Kanun Jurnal 

Ilmu Hukum, Edisi Agustus Nomor 26 Tahun X, Darussalam – Banda Aceh: Fakultas Hukum 

Unsyiah, hal. 891 – 892. Lihat Ali Afandi, 1997, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum 

Pembuktian, PT. Rineka Cipta, Jakarta,  hal. 149.  
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seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi di sini penekanannya 

pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak 

kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam 

bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.
3
 

Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang 

definisi adopsi, antara lain: Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya Pengantar dan 

Azas-azas Hukum Adat, memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

Adopsi (mengangkat anak) 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 hukum kekeluargaan 

yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
4
 

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas Fatchur 

Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak 

angkat, yaitu: Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya 

bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai 

anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam 

segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua; 

yakni yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara 

mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni 

ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam 

keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang 

sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.
5
 

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut persis 

dengan pengertian adopsi menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih 

menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang 

lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama 

persis dengan anak kandungnya sendiri. 

Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hal untuk 

mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin 

dengan keluarganya.
6
 

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan 

pengertian anak angkat, tapi hak ini hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan 

sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi yang dalam bahasa Arab disebut 

tabanni mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak 

angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan 

                                                 
3
 Muderis Zaini, 1992, Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,  Sinar Grafika, 

Jakarta, hal. 4  
4
 Surojo Wignjodipuro 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung 

Agung, Jakarta, dalam Ibid, hal. 5.  
5
 Mahmud Syaltut dalam Ibid., hal. 5-6 

6
 Muderis Zaini, 1992, hal. 6. 
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kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian 

menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan 

pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.
7
 

Sebagaimana diketahui pada mulanya sering terjadi pengangkatan anak 

warga negara Indonesia oleh warga negara asing dilakukan dengan  menyerahkan 

anak secara langsung dari orang tua kandung kepada orang tua yang akan 

mengangkat (private adoption) hanya dengan akte notaris seperti halnya yang 

dilakukan pada Pengangkatan Anak dalam lingkungan penduduk golongan 

Tionghoa yaitu berdasarkan: Bepaling voor geheel Indonesie betreffende het 

burgerlijk en Handelsrecht van de Chinezen , Stb. 1917-129 van Adoptie.
8
 

Bahwa peraturan tersebut hanyalah meliputi Pengangkatan Anak yang 

dilakukan di Indonesia khususnya untuk melanjutkan keturunan laki-laki. Tetapi 

kemudian dengan Yurisprudensi tetap pengangkatan anak perempuan dianggap 

pula sah.
9 

Dengan berlakunya Instruksi Presidium Kabinet No.31/V/In/12/1966 

tanggal 27 Desember 1966, maka hanya dikenal 2 golongan penduduk di 

Indonesia yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dengan 

demikian peraturan (Stb. 1917-129) tersebut  tidak mengatur pengangkatan anak 

antar negara seperti dimaksudkan dalam pengangkatan anak warga negara 

Indonesia oleh warga negara asing atau anak warga negara asing oleh warga 

negara Indonesia. 

 Sementara itu telah berlaku Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1958 yang 

antara lain mengatur: 

1. Cara memperoleh kewarganegaraan R.I pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:  

 “Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang 

warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan R.I, apabila 

pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat 

tinggal orang yang mengangkat anak itu” 

2. Kehilangan kewarganegaraan R.I pasal 17 (d)  yang berbunyi: 

 “Kewarganegaraan RI hilang karena anak yang diangkat dengan sah 

oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum 

berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan RI tidak 

menjadi tanpa kewarganegaraan.”
10)

 

                                                 
7
 Ibid., hal. 7. 

8
 Bepaling voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk en Handelsrecht van de 

Chinezen. Stbl. 1917-129 jis 1919-81, 1924-557 en 1925-92 tweede hoofdstuk van Adoptie. 

(Terjemahan: Ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum Perdata dan Hukum 

Dagang untuk golongan Tionghoa). lihat Ny. Erna Sofwan Sukrie, op. cit., hal. 9 
9
 Keputusan PN Istimewa Jakarta tanggal 29 Mei 1963 No. 907 /1963 P.  
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  Ny. Erna Sofwan Sukrie, op. cit., hal. 9-10. 
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Undang-Undang Kewarganegaraan RI tersebut tidak pula mengatur 

tentang tata cara (acara) pengangkatan anak antar negara, baik pengangkatan anak 

warga negara Indonesia oleh warga negara asing ataupun pengangkatan anak 

warga negara asing oleh warga negara Indonesia. 

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 

1972 No.0574 A/Pan. Kep /1972 menentukan syarat-syarat Pengangkatan Anak 

Internasional, antara lain: 

  1. Permohonan Adopsi Internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri 

Indonesia (dimana anak yang akan diangkat bertempat kediaman). 

  2. Pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia. 

  3. Pemohon beserta istri harus menghadap sendiri di hadapan Hakim, 

agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap 

dan mampu untuk menjadi orang angkat. 

  4. Pemohon beserta istri berdasarkan peraturan perundang-undangan 

negaranya mempunyai surat izin untuk mengangkat anak.
11

 

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA 1/1/2 tanggal 24 
Pebruari 1978 yang ditujukan kepada notaris di seluruh Indonesia tentang 
Prosedur Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh orang asing dengan 
ketentuan: 

1. Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya 
dapat dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. 

2. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan 
akte notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. 

3. Pemberitahuan tersebut dalam angka 2 didasarkan atas Yurisprudensi 
sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tanggal 5 Juni 1972 No. 1974 A/Pan.Kep/1972 dimana 
ditentukan sebagai syarat antara lain: butir a sampai dengan d tersebut 
di atas.

12
 

Dalam hal ini instansi yang berwenang melaksanakan penelitian 

pengangkatan anak dimaksud adalah Departemen Sosial, maka dikeluarkan Surat 

Edaran Menteri Sosial RI  No. HUK 3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 perihal: 

Petunjuk sementara dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Internasional yang antara 

lain menekankan tentang: 

- Batas usia anak yang akan diangkat (5 tahun) 

- Batas usia Calon Orang Tua Angkat (50 tahun) 

- Asal-usul  anak  yang diangkat 

- Izin tertulis dari orang tua kandung (kalau masih ada) 

- Persetujuan negara Calon Orang Tua Angkat.
13

 

                                                 
11

 Ibid., hal. 11 
12

 Ibid., hal. 11  
13

 Ibid., hal. 11.  
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2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak (Adopsi) 

Beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak di 

antaranya: 

a. Untuk menghilangkan rasa lesunya diri atau kehidupan keluarga dalam 

suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran 

seorang anak. 

b. Untuk melanjutkan garis keturunan, terutama sekali bangsa yang 

menganut sistem pengabdian kepada leluhur (vooe onder verering).  

c. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang 

terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan 

tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya. 

d. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan 

pekerjaan rutin yang bersifat intern maupun ekstern. 

e. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup di hari tua 

kelak. 

f. Untuk memberikan kepuasaan bathiniah bagi keluarga yang sangat 

membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga 

dan seluruh keluarganya.
14)

 

  Sementara Shanti Deliayana mengemukakan yang menjadi alasan 

pengangkutan anak ini adalah sebagai berikut: 

a. Ingin mempunyai keturunan, atau ahli waris. 

b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya 

karena sunyi dan kesepian 

c. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap orang lain yang 

dalam kesulitan hidupnya sesuai dengan batas kemampuannya. 

d. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan 

pelaksanaan pengangkatan anak. 

e. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak 

untuk kepentingan pihak tertentu.
15)

 

  Di lain pihak Djaja S. Meliala mengatakan bahwa tujuan pengangkatan 

anak adalah: 

a. Adanya belas kasihan terhadap anak yang terlantar atau anak yang 

orang tuanya tidak mampu memeliharanya. 

b. Tidak ada anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan 

memeliharanya kelak di hari tua 

                                                 
14 

Iman Jauhari, 2005, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan 

Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang), Disertasi, 

Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hal. 243.  
15

 Santi Deliyana, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, edisi pertama, cetakan pertama, 

Liberty, Yogyakarta, hal. 29. 
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c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka 

diharapkan akan dapat memperoleh anak sendiri. 

d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada 

e. Untuk menambah/untuk mendapatkan tenaga kerja 

f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan sekaligus untuk 

mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.
16

 

Alasan dan tujuan melakukan adopsi adalah bermacam-macam, tetapi 

terutama yang terpenting adalah: 

1. rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya 

tidak mampu memelihara/kemanusian. 

2. tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan 

memeliharanya kelak kemudian di hari tua. 

3. adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan 

dapat mempunyai anak sendiri. 

4. untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 

5. untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja 

6. untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga.
17

 

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk 

melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga 

yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk 

mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. 

Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal 

ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan 

anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan 

kepentingan kesejahteraan anak”. 

Walau demikian, tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan, 

seperti misalnya, 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 di kalangan 

keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.
18 

B. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Pengangkatan anak dalam staatblaad 1917 No. 129 berlaku untuk 

golongan Timur Asing Tionghoa, yang berkaitan dengan berbagai syarat untuk 

melakukan suatu perbuatan pengangkatan anak. 

                                                 
16

 Djaja S. Meliala, tt, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung, 

hal. 4. 
17

 Ibid., hal. 4. 
18

 Ibid., hal. 4 
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Di dalamnya diatur antara lain seorang laki-laki yang kawin dapat 

mengadopsi seorang anak laki-laki. Ketentuan tersebut ada larangan bahwa anak 

perempuan tidak dapat diadopsi, hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. 

Ketentuan ini sekarang telah diperkuat dengan adanya yurisprudensi yang 

menentukan seorang anak perempuan pun dapat diangkat oleh golongan Timur 

Asing Tionghoa. Jadi sekarang perempuanpun telah dapat dilakukan 

pengangkatan oleh golongan Timur Asing Tionghoa.
19

 

Untuk dapat mengadopsi harus ada persetujuan terlebih dulu antara suami 

isteri yang hendak melakukannya. Bila yang hendak diadopsi adalah seorang anak 

sah, maka diperlukan persetujuan orang tua kandungnya. Apabila diadopsi bagi 

anak yang dilahirkan di luar nikah, yang memberi persetujuannya ialah orang tua 

yang mengakui sebagai anak. Demikian pula bila kedua orang tua kandungnya 

telah meninggal dunia, wali dan balai harta peninggalan memberi persetujuan. 

Pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan 

cara, yaitu:  

1. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya 

semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan 

suatu pembayaran benda-benda magis, uang, dan/atau pakaian. 

2. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara 

dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke 

dalam tata hukum masyarakat.
20

 

  Berdasarkan pembagian wilayah hukum adat di Indonesia, di beberapa 

daerah, hukum adat tersebut mengalami adanya pengangkatan anak, walaupun 

tidak terdapat keseragaman, karena berkaitan dengan hukum keluarga. 

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

(kebapaan) antara lain terdapat di Tapanuli. Nias, Gayo, Lampung, Bali 

dan Kepulauan Timor, di mana pengangkatan anak hanya dilakukan 

terhadap anak laki-laki saja, dengan tujuan adalah untuk meneruskan garis 

keturunan dari pihak bapak. Mengenai kewenangan anak angkat pada 

umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung, dalam 

arti anak angkat sama seperti anak kandung mempunyai kewenangan 

                                                 
19

 B. Bastian Tafal, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 

Hukumnya Di Kemudian Hari, Rajawali, Jakarta, hal. 147.  
20

 Iman Sudiyat, 1999, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta, hal. 103. Lihat 

Hamzah, 1997, “Adopsi Menurut Ketentuan Hukum Adat”, Majalah Hukum, Edisi September, 

No. 1 Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 37. Menurut ketentuan 

undang-undang pengangkatan anak oleh seorang Tionghoa hanya dapat dilakukan dengan suatu 

akte notaris, akan tetapi dewasa ini telah banyak pula dilakukan dengan putusan pengadilan, 

sehingga pengadilan di Indonesia telah dapat menyetujui permohonan pengangkatan anak 

perempuan, seperti orang-orang Timur Asing Tionghoa (warga negara keturunan Cina). Dalam 

peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum tentang pengangkatan anak, terdapat di dalam 

hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat di sini ialah hukum yang berlaku bagi penduduk 

pribumi. 
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dalam pengurusan hari tua orang tua angkat. Ia menjadi generasi penerus 

bagi orang tua angkatnya.
21

 

  Di daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (matrilinial) terutama di 

Minang Kabau. Hal ini ditegaskan oleh Mr. B. Ter Haar tidak mengenal lembaga 

pengangkatan anak, karena menurut hukum ada yang berlaku di daerah Minang 

Kabau harta warisan seorang ayah (bapak) tidak akan jatuh (diwarisi) oleh anak-

anak keturunannya, melainkan diwarisi oleh saudara-saudara sekandung beserta 

saudara perempuan yang berasal dari satu ibu. Dengan demikian di Minang Kabau 

tidak mendesak untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak, karena yang 

mewarisi adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan. 

  Di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan keibu-bapakan 

(parental) seperti Jawa dan Sulawesi, di mana pengangkatan anak (laki-laki atau 

perempuan) pada umumnya dilakukan terhadap anak keponakannya sendiri 

dengan maksud dan tujuan untuk: a) memperkuat pertalian kekeluargaan. b) suatu 

kepercayaan, dengan mengangkat anak itu, kedua orang tua angkat akan 

dikaruniai anak. c) menolong anak yang diangkat karena belas kasihan. 

  Pengangkatan anak di Jawa dan Madura, dan di daerah Jakarta Raya orang 

lazim mengangkat anak. Anak angkat disebut anak pungut. Di daerah 

Tebet disebut kukutan, sedang di daerah Rawasani, Senen dan Grogol, 

keponakan dari ayah angkat yang diambil jadi anak piara. Anak angkat 

(anak pungut), selama masih hidup tetap dengan orang tua angkat. Anak 

yang dijadikan anak angkat tidak ada ketentuan batas umur, pada 

umumnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Ketentuan-

ketentuan anak di Madura umumnya tidak berbeda dengan hukum adat di 

Jawa.
22

 

  Selanjutnya B. Bastian Tafal mengatakan bahwa:  

  Pengangkatan anak di Sumatera, seperti di daerah Aceh disebut aneuk 

geuteung. Di sekitar Aceh Timur-Idi, Langsa dan Kuala Simpang disebut 

anak bela. Sifatnya hanya memelihara saja dan tidak mempunyai akibat 

hukum. Di Kuala Simpang penyerahan anak bela dilakukan di hadapan 

kepala-kepala adat, datuk, imam kampung dan keluarga. Walaupun 

hubungan yang timbul karena pengangkatan anak itu adalah akrab, akan 

                                                 
21

 Rosni Hamdan, 2000, “Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Angkat”, Kanun Jurnal 

Ilmu Hukum, Edisi Agustus Nomor 26 Tahun X, Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam – Banda 

Aceh,  hal. 894. 
22

 Ibid, hal. 895. Lihat B. Bastian Tafal, 1983, op.cit., hal. 104. Pada hakikatnya tindakan 

pengangkatan anak menurut hukum adat Madura adalah suatu usaha mengambil anak yang untuk 

keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anak sendiri. 

Pengangkatan anak di Bali sudah merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, di mana anak yang 

diangkat kedudukannya sama dengan anak kandung, dengan tidak ada perbedaan sama sekali, 

sebagai anak sendiri. Biasanya dilakukan dengan upacara adat yang disebut peperasan. Hubungan 

hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari 

orang tua yang mengangkatnya. 
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tetapi tidak menimbulkan hak mewaris. Malahan anak angkat dapat 

dikawinkan dengan anak kandung sendiri, hal mana sesuai dan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di daerah Aceh Tengah, di mana 

yang diangkat anak ialah seorang laki-laki yang diharapkan akan menjadi 

penerus keturunan bagi orang tua angkat yang tidak mempunyai anak laki-

laki. Istilah adatnya ialah luten aneuk ni jema menjadi aneuk te isahan 

(mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dengan disahkan) yang 

boleh diangkat anak hanyalah seorang laki-laki dan dilakukan dengan 

upacara yang dihadiri oleh sarek opat  dan ahli famili. Si anak angkat 

mendapat bagian warisan dari orang angkatnya berupa kemangan 

kerosejuk (artinya memakan nasi dingin). Hal ini karena dalam kewarisan 

selalu anak kandung yang diutamakan, sedangkan anak angkat menerima 

sekedar hibah dari orang tua angkatnya. Di samping itu si anak angkat 

mendapat warisan pula dari orang tua kandungnya.
23

 

  Di daerah Aceh umumnya dalam hal ini dilukiskan dengan kata-kata: 

jeuoh geseutot, gadoh geumita, udep gepeujalan, mate geupeugafan, artinya jauh 

disusul, hilang dicari, hidup dibimbing, mati dikafankan. Pengangkatan anak 

dapat dilakukan menurut cara yang berlaku sesuai hukum adat masing-masing 

daerah tetap sebaiknya dibuat akta otentik, walaupun tidak dilakukan melalui 

seorang Notaris, cukup hanya keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui 

camat.
24

 

  Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang 

Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 

mengenai tata cara pengangkatan anak ditegaskan bahwa pengangkatan anak 

warga negara Indonesia, supaya ada jaminan dan memperoleh kepastian hukum 

anak tersebut, maka pengangkatannya harus melalui suatu keputusan pengadilan. 

  Mahkamah Agung lewat surat edarannya ingin menegaskan bahwa 

Penetapan dan Keputusan pengadilan merupakan syarat bagi sahnya 

pengangkatan anak. Dalam arti kata pengangkatan anak hanya sah sifatnya 

apabila diberikan oleh badan pengadilan (harus melalui suatu keputusan 

pengadilan).
25

 

Dalam rangka mencapai tujuan pengangkatan anak, maka dalam 

pelaksanaannya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI; 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial; 

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 

                                                 
23)

 B. Bastian Tafal, 1983, Op.Cit, hal. 104.  
24)

 Rosni Hamdan, 2000, Op.Cit, hal. 896.  
25)

 Malem Ginting, 1999, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan Menurut Hukum 

Adat”, Majalah Hukum, Edisi Agustus, Nomor 2 Tahun ke 4, Medan: Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara, hal. 66. 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan 

Anak bagi yang mempunyai masalah; 

e. Keputusan Menteri Sosial No. 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi 

Sosial; 

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 

mengenai Pengangkatan Anak; 

g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan 

Anak; 

h. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengngkatan Anak; 

i. Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1992 tentang Penyempurnaan 

Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak; 

j. Keputusan Menteri Sosial No. 58/HUK/1985 tentang Tim Pertimbangan 

Perizinan Pengangkatan Anak Antara Warganegara Indonesia dan 

Warganegara Asing (Inter Country Adoption). 

C. Proses Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing  

Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia (WNI) dengan Warga 

Negara Asing (WNA) adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga 

Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak 

Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia 

Pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh warga negara 

Indonesia (WNI) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah asal 

anak dan dari pemerintah Indonesia. Dilakukan berdasarkan ketentuan hukum 

dimana negara asal anak. 

Pengangkatan anak yang sudah disetujui oleh negara tempat anak berasal, 

harus dimintakan penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia dimana orang tua 

angkat bertempat tinggal. Dan dilakukan melalui suatu organisasi sosial yang 

memiliki izin dari negara asal anak. 

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami isteri diatur dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan 

pengesahan/penangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 

Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin 

adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan 

permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. 

Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan 

organisasi sosial.  

Laporan sosial merupakan salah satu persyaratan penting bagi sah atau 

tidaknya sebuah proses pengangkatan anak. Laporan sosial dibuat sebagai acuan 
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bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan  sosial memuat 

berbagai informasi tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Laporan 

sosial dibuat pekerja sosial yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah atau 

yayasan/organisasi sosial tempat panti  tersebut berada. Laposan sosial yang 

dibuat harus mendapat legalisir dari Menteri Sosial untuk pengangkatan anak 

antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua 

angkat meliputi: 

a. Identitas 

b. Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani 

c. Keadaan keluarga dan lingkungannya 

d. Keadaan ekonomi 

e. Hubungan sosial 

f. Alasan dan tujuan pengangkatan anak 

g. Kesimpulan 

h. Rekomendasi. 

Sedangkan lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon anak 

angkat meliputi: 

a. Identitas 

b. Keadaan kesehatan fisik/psikologis 

c. Riwayat anak ditempatkan di Yayasan/Organisasi Sosial 

d. Riwayat anak ditempatkan di lingkungan calon orang tua angkat 

e. Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di Yayasan/ Organisasi 

Sosial 

f. Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di lingkungan keluarga 

calon orang tua angkat 

g. Kesimpulan 

h. Rekomendasi.
26

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) pada Departemen 

Sosial RI adalah: Calon orangtua angkat mengajukan permohonan kepada Menteri 

Sosial RI melalui organisasi sosial yang akan meneruskan permohonan tersebut 

kepada Menteri Sosial RI c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial. Jika permohonan pengangkatan anak disetujui maka diajukan kepada 

Pengadilan Negeri RI untuk mendapatkan pengesahannya (keputusannya). Namun 

jika terdapat penyimpangan terhadap persyaratan pengangkatan anak, maka harus 

mendapatkan dispensasi dari Departemen Sosial atau Mahkamah Agung RI 

sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri RI. Ada beberapa hal yang tidak 

diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu 

                                                 
26

 Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Departemen Sosial Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 

2005, hal. 30-31 
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menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak, serta 

pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon. Hal 

ini disebabkan karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat 

tunggal atau tidak disertai (in samenloop met) petitum lain, dan hanya berisi 

tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi 

pengesahan saja. 

D. Pengaruh Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga 

Negara Asing terhadap Kewarganegaraan dan Agama Anak  

Pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekeluargaan 

antara orang tua dan anak, mengingat perbuatan pengangkatan anak adalah 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang 

sah/wali yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan 

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang 

tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri. 

Ada berbagai macam sistem hukum mengenai pengangkatan anak yang 

dianut oleh masing-masing negara. Tidak saja berbeda dalam persyaratannya 

tetapi juga tentang akibat hukumnya. Terdapat  negara-negara yang mempunyai 

persyaratan yang berat untuk pengangkatan anak dan sebaliknya adapula yang 

menentukan persyaratan yang sederhana. 

Dengan persyaratan yang berat dapat menimbulkan akibat hukum yang 

jauh karena hubungan kekeluargaan antara orang tua kandung dan anak yang 

diangkat putus kemudian melahirkan hubungan hukum dengan orang tua 

angkatnya, dengan akibat hak-hak untuk memberi nafkah dan pendidikan bagi 

anak menjadi tanggung jawab orang tua angkat.   

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh 

Warga Negara Asing (WNA) terhadap kewarganegaraan menganut prinsip asas  

patrilineal, yaitu  menurut hukum  kewarganegaraan. Apabila kedua orang tua 

angkat tersebut tidak pada satu kewarganegaraan, tetap memakai hukum 

kewarganegaraan suami. 

Dalam hal agama bagi anak WNI yang diadopsi oleh WNA sebelum tahun 

2003, agama bagi anak yang adopsi tidak dapat dipantau tetapi  sejak tahun 2005 

pengangkatan anak dimaksud dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan agama 

anak yang dianut oleh kedua orang tua biologis si anak. 

Dengan demikian dari uraian di atas, pengangkatan anak WNI oleh WNA 

terhadap kewarganegaraan anak menganut prinsip asas  patrilineal, yaitu  menurut 

hukum  kewarganegaraan. Apabila kedua orang tua angkat tersebut tidak pada 

satu kewarganegaraan, tetap memakai hukum kewarganegaraan suami. Kemudian 

terkait keagamaan anak, maka dalam pengangkatan anak WNI yang diadopsi oleh 

WNA dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan agama anak yang dianut oleh 

kedua orang tua biologis si anak. 



 13 

Daftar Pustaka 

Afandi, Ali, 1997, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, 

PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Bepaling voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk en Handelsrecht van de 

Chinezen. Stbl. 1917-129 jis 1919-81, 1924-557 en 1925-92 tweede 

hoofdstuk van Adoptie. (Terjemahan: Ketentuan-ketentuan untuk seluruh 

Indonesia tentang hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan 

Tionghoa). 

Deliyana, Santi, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, edisi pertama, cetakan 

pertama, Liberty, Yogyakarta. 

Ginting, Malem, 1999, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan Menurut 

Hukum Adat”, Majalah Hukum, Edisi Agustus, Nomor 2 Tahun ke 4, 

Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

Hamdan, Rosni, 2000, “Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Angkat”, Kanun 

Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Agustus Nomor 26 Tahun X, Fakultas Hukum 

Unsyiah, Darussalam – Banda Aceh, 

Hamzah, 1997, “Adopsi Menurut Ketentuan Hukum Adat”, Majalah Hukum, 

Edisi September, No. 1 Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, Medan. 

Jauhari, Iman, 2005, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan 

Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten 

Deli Serdang), Disertasi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. 

Meliala, Djaja S., tt, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito, Bandung. 

Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Departemen Sosial Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat 

Bina Pelayanan Sosial Anak, 2005. 

Sudiyat, Iman, 1999, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta,  

Tafal, B. Bastian, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-

Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, CV. Rajawali, Jakarta 

Tafal, B. Bastian, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-

Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, Rajawali, Jakarta. 

Wignjodipuro, Surojo 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Toko 

Gunung Agung, Jakarta 

Zaini, Muderis, 1992, Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,  Sinar 

Grafika, Jakarta. 


