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ABSTRAK
Rofi’i, Ahmad. 2021. Implementasi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Studi Kasus di Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo), Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyah,
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci: Implementasi, Undang-undang Perlindungan
anak, Pengangkatan anak.
Kehadiran anak adalah sesuatu yang dinantikan dalam
setiap keluarga, anak bisa menjadi perekat dan tempat untuk
mencurahkan cinta kasih orang tua, faktanya tidak setiap
pasangan yang telah berumah tangga dikaruniai anak, maka
banyak keluarga yang kemudian mengangkat anak orang lain
untuk diasuh dan didik dalam keluarganya. Negara hadir
dengan membuat regulasi yang mengatur bagaimana proses
pengangkatan anak bisa terlaksana dengan baik.
Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah,
yaitu latar belakang pengangkatan anak, alasan pengangkatan
anak tidak melakui prosedur yang benar serta akibat hukum
dari pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan
metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan
deskriptif-kualitatif. Kemudian dalam memperoleh data di
lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit,
verifikasi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan pertama,
ada beberapa motifasi dari orangtua angkat ketika
mengangkat anak, diantaranya untuk menolong tetangga atau
saudaranya yang kebetulan secara ekonomi terbilang kurang
dan memiliki benyak anak, selain itu juga ada motif
ii

“mancing” agar diberi keturunan, di samping kedua motif
diatas, pengangkatan anak juga dalam kerangka perlindungan
anak yang diambil dalam kasus orangtua yang hamil di luar
perrnikahan. Kedua, pelaksanaan adopsi diwilayah
kecamatan Jenangan cenderung kurang memperhatikan
regulasi yang sudah ditetapkan, pengangkatan anak tidak
didukung dengan catatan resmi yang menjadi dasar untuk
perlindungan terhadap anak angkat dan orangtua angkat. Hal
ini terjadi karena dua hal, yaitu kurangnya pengetahuan
tentang regulasi pengangkatan anak dan regulasi
pengangkatan anak dianggap memberatkan. Ketiga, akibat
langsung dari adanya pengangkatan anak yang tidak
memperhatikan regulasi yang benar ini menyebabkan
hilangnya asal-usul anak, terjadi kerancuan nasab, dimana
anak angkat tersambung nasabnya dengan orangtua angkat,
selain itu juga terjadi permasalahan waris, akibat lain adalah
tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak angkat.
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ABSTRACT
Rofi'i, Ahmad. 2021. Implementation of Law Number 35
Year 2014 concerning Child Protection (Case Study in
Jenangan Subdistrict, Ponorogo Regency), Thesis, Ahwal
Syakhsiyah Study Program, Postgraduate, State Islamic
Institute (IAIN) Ponorogo.
Advisor: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Keywords: implementation, child protection law, adoption.
The existence of children is something that is awaited
in every family, children can be the glue and a place to pour
out parental love, the fact is that not every married couple is
blessed with children, so many families then adopt other
people's children to be nurtured and educated in the family.
The state comes with regulations that regulate the help of the
adoption process to be carried out properly.
In this study the focus of the problem determined what
is the factors cause of adoption, how adoption is carried out
and the consequences of adoption. This type of research is
empirical juridical and uses a descriptive-qualitative
approach. Source of research data obtained from the field
through interviews and documentation. The data processing
uses the techniques of editing, verification, classification,
analysis and conclusions.
The results of this study indicate that , there are several
motives from parents who adopt children, including to help
neighbors or relatives who happen to be economically
deficient and have many children, besides that there is also a
motive of "fishing" to be given offspring, in addition to the
second. the motive above, adoption is also within the
framework of child protection which is taken in the case of
parents who are pregnant outside the perr. Second, the
iv

implementation of adoptions in the Jenangan district tends to
pay attention to the regulations that have been set, adoption
of children is not supported by official records which are the
basis for the protection of adopted children and adoptive
parents. This happens because of two things, namely the lack
of knowledge about the regulations on adoption and the
regulations on adoption that are burdensome. Third, the direct
result of adoption of children who do not pay attention to the
applicable regulations causes the origin of the child, there is
confusion in the lineage, where the adopted child is connected
to his lineage with the adoptive parents, besides that there are
also inheritance problems, another result is the absence of
legal protection against the law. against adopted children.
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نبذة مخترصة
رفيع  ،أحمد .2021 .تنفيذ القانون رقم  35لسنة  2014بشأن
ي
حماية الطفل (دراسة حالة يف منطقة جينانجان الفرعية  ،بونوروغو
ريجنس)  ،أطروحة  ،برنامج دراسة أحوال سياخسيا  ،دراسات عليا
ي
اإلسالم ( )IAINبونوروغو.
الدولة
معهد
،
ي
المستشار :د.مفتاح الهدى  ،م.
التبن.
الكلمات المفتاحية :التنفيذ  ،قانون حماية الطفل ،
ي
إن وجود األطفال أمر منتظر يف كل أرسة  ،يمكن أن يكون األطفال
ً
ه أنه ليس كل
هم الغراء ومكانا لصب حب الوالدين  ،والحقيقة ي
زوجي ينعمان باألطفال  ،لذا فإن العديد من العائالت تتبن أطفال
تأت الدولة مع لوائح
اآلخرين ليكونوا تربيتها وتعليمها يف األرسة .ي
التبن ليتم تنفيذها بشكل صحيح.
تنظم مساعدة عملية
ي
الن تسبب
ه العوامل ي
يف هذه الدراسة  ،حدد تركي المشكلة ما ي
التبن .هذا النوع من البحث
التبن وعواقب
التبن  ،وكيف يتم
ي
ي
ي
ً
ً
ً
.
تجرين ويستخدم نهجا وصفيا نوعيا مصدر بيانات البحث
قانوت
ي
ي
الن تم الحصول عليها من الميدان من خالل المقابالت والتوثيق.
ي
تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتحقق والتصنيف
والتحليل واالستنتاجات.
تشي نتائج هذه الدراسة إىل أن هناك العديد من الدوافع من اآلباء
الذين يتبنون األطفال  ،بما يف ذلك مساعدة الجيان أو األقارب
الذين يعانون من نقص اقتصادي ولديهم العديد من األطفال  ،إىل
جانب وجود دافع "صيد األسماك" ليكون ذرية ، .باإلضافة إىل
الن
الثانية .الدافع أعاله  ،هو أيضا
التبن يف إطار حماية الطفل ي
ي
تؤخذ ف حالة اآلباء واألمهات الحوامل خارج بيً .
ثانيا  ،يميل تنفيذ
ي
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الن تم
عمليات
التبن يف منطقة جينانجان إىل االهتمام باللوائح ي
ي
تبن األطفال من خالل السجالت الرسمية
وضعها  ،وال يتم دعم ي
بالتبن .يحدث
الن تشكل أساس حماية األطفال المتبني واآلباء
ي
ي
التبن واللوائح
بلوائح
المعرفة
عدم
وهما
،
أمرين
بسبب
هذا
ي
ً
ً
ر
:
.
لتبن األبناء
ة
المبارس
النتيجة
ا
ثالث
ا
عبئ
الن تشكل
الخاصة
ي
بالتبن ي
ي
الذين ال يلتفتون إىل اللوائح المعمول بها تتسبب يف أصل الطفل ،
وهناك لبس يف النسب  ،حيث يرتبط الطفل المتبن بنسبه مع
بالتبن  ،إىل جانب أن هناك باإلضافة إىل مشاكل المياث ،
الوالدين
ي
ه غياب الحماية القانونية ضد القانون .ضد
والنتيجة األخرى ي
بالتبن.
األطفال
ي
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam
penulisan skripsi ini sebagai berikut:
Arab

Ind.

Arab.

Ind.

Arab.

Ind.

Arab.

Ind.

ء
ب
ت
ث
ج
ح

,

D

F

ك
ل
م
ن
ه
و

K

Sh

ض
ط
ظ
ع
غ
ف

D

H

د
ذ
ر
ز
س
ش

W

Kh

ص

S

ق

Q

ي

Y

خ

B
T
Th
J

Dh
R
Z
S

T
Z
‘
Gh

L
M
N
H

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf a>, i>danu>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan
dengan menggabunjgkan dua huruf “ay” dan “aw”.
Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawd{u>’ah
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak
miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak
xii

dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku
pada huruf konsonan akhir.
Contoh:
a. Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah.
b. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna aldi>na‘inda Alla>hi al-Isla>mu.
c. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula
fahuwa wa>jibun.
5. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan
berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan id{a>fah
ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud{a>f
ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
a. Na’at dan mud{a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah,
alMaktabah al-Mis{riyah.
b. Mud{a>f : mat{ba’at al-‘A>mmah.
6. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’
bertashdid) ditransliterasikan dengan i>. Jika i>
diikuti

ta>’marbu>t{ah

dengan

maka

transliterasinya dengan i>yah. Jika ya>’ber-tashdid
berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

xiii

Contoh:
a. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>
b. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah
c. Sayyid, mu’ayyid, muq

xiv

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Anak adalah anugrah terbaik dan sekaligus
sebagai amanah dari Allah untuk orang tua. Keberadaan
dan kehadiran anak sangat dinanti sebagai penyempurna
dalam kehidupan keluarga. Setiap pasangan tentu
mengharapkan

hadirnya

anak

dalam

menjalani

kehidupan rumah tangganya. Bisa dikatakan bahwa
sebuah keluarga

belum dikatakan lengkap tanpa

hadirnya anak yang menjadi curahan kasih sayang dan
perekat dalam kehidupan rumah tangga. Karena
pentingnya seorang anak, secara eksplisit Nabi pernah
mengatakan, bahwa diantara pertimbangan ketika
memilih calon istri adalah untuk memilih yang subur
sebagai mana disebut Nabi sengan istilah Alwalu>d

1

yang bisa dimaknai subur dan tidak mandul yang dapat
diketahui dari keluarga dekatnya yang sudah menikah
karena sifat genetika menjalar ke seluruh anggota

Abi Abdurrahman Ahmad An-nasa’i, Sunan Nasa>’i (Riyadh:
Maktabah Al-Ma’arif, tt ), 499.
1

1

2
keluarga.

Pada

hadits

yang

lain

Nabi

juga

memerintahkan untuk menikah agar bisa mencetak
keturunan yang bisa dibanggakan.
Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa
jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang
dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan
turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum
kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah
menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil
Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi
ditukar oleh Rasullah S.A.W. dengan nama Zaid bin
Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini
mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang
tertera dalam Alquran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5 yang
diturunkan

untuk

memperbaiki

kesalahan

Nabi

Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang
disesuaikannya dengan adat kebiasaan yang berlaku
dalam bangsa Arab waktu itu .2
Para
pernikahan

ulama
yang

berpendapat
terpenting

bahwa

antara

lain

tujuan
adalah

mendapatkan keturunan, ini bisa kita lihat dalam

2

M, Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem
Hukum (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 23.

3
pendapat Imam Ghazali ketika merumusakan tujuan
pernikahan. Menurut al Ghazali tujuan pernikahan yaitu
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. b.
memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya. c. Memenuhi panggilan
agama.

d.

Menumbuhkan

kesungguhan

untuk

bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta
bersungguh-sungguh iuntuk memperoleh harta kekayaan
yang halal. e. Membangun rumah tangga untuk
membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta
dan kasih sayang 3.
Menurut
bukunya

Faqihuddin

Qira>’ah

Abdul

muba>dalah,

Kodir

dalam

bahwa

tujuan

pernikahan, selain empat yang telah ditunjukkan oleh
Nabi, yaitu ketentraman finansial, sosial biologis, dan
moral spiritual, juga ada tujuan lain yaitu memperoleh
anak keturunan, generasi penerus, memperkuat dakwah,
politik maupun kekuasaan.4 Dengan demikian, tujuan
perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Al Ghazali, Ihya’
Ulumuddin, (Beirut: Dar al fikr,tt.), 27-36.
4
Faqihuddin Abdul Kodir, Qira>’ah muba>dalah Tafsir
Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam ( Yogyakarta: IRCiSoD,
2019), 342.
3

4
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia sekaligus
untuk membentuk keluarga dan memelihara serta
meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia,
mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman
keluarga dan masyarakat.5
Bagi setiap keluarga, anak bisa bermakna
penerus generasi. Anak juga bisa menjadi pewaris orang
tua. Dalam agama pun anak juga bisa menjadi investasi
masa depan yang selalu diharapkan doanya ketika orang
tua sudah meninggalkan dunia. Maka tak heran bahwa
setiap keluarga senantiasa mendambakan hadirnya anak
dalam kehidupan berrumah tangga. Anak bisa dianggap
segalanya dalam keluarga. Meskipun setiap rumah
tangga menghendaki kehadiran anak, tetapi tidak semua
pasangan yang menikah segera diberikan anugrah berupa
keturunan, bahkan banyak pasangan yang

sudah

menikah bertahun-tahun dan mempunyai fisik yang
sehat belum juga dikaruniai anak, Adanya pasangan
suami istri yang mengalami kesulitan dan hambatan
untuk mendapatkan anak. Jika pasangan suami istri

5

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996), 27.

5
belum

mendapatkan

keturunan

padahal

tidak

menggunakan alat kontrasepsi, bisa jadi pasangan
tersebut mengalami masalah infertilitas. Menurut WHO
(World Health Organization) tidak terjadinya kehamilan
adalah suatu kondisi yang perlu diperhatikam pada
pasangan

yang

telah

berhubungan

intim

tanpa

menggunakan kontrasepsi secara teratur minimal 1-2
tahun. 6
Ada beberapa jalan yang ditempuh pasangan
yang dalam waktu lama tidak dikaruniai anak untuk
memenuhi dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga,
sehingga menjadi keluarga yang lengkap, ada yang
mengambil

program bayi tabung, ada yang pasrah

dengan kondisi keluarganya, tapi ada yang mengadopsi
anak dari orang lain untuk dididik dipelihara, serta di
lindungi, selanjutnya bernaung di bawah perwaliannya.
Adopsi anak bukanlah hal yang baru, dalam
Islam, Nabi pun dalam sejarahnya juga pernah
melakukan adopsi anak. Undang-undang dan peraturan
yang berlaku di Negara kita juga mengakomodir adanya

6

http://mitaunair-fk12.web.unair.ac.id/artikel_detail-68082
Mata%20Kuliah%20Biomedik PENYEBAB %20 INFERTILITAS.html
diakses pada 12 Agustus pukul 19.51 WIB.

6
adopsi anak. Ada beberapa peraturan perundangan yang
bisa menjadi payung hukum untuk dilaksanakannya
adopsi anak, diantaranya adalah Undang-undang nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
undang-undang

nomor

23

tahun

2002

tentang

perlindungan anak, ada lagi peraturan pemerintah nomor
54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Jauh sebelum
itu sudah ada staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang
mengatur tentang pengangkatan anak. Selanjutnya pada
masa kemerdekaan ditetapkan undang-undang nomor 58
tahun 1958 tentang kewarga negaraan republik Indonesia
yang pada pasal 2 mengatur tentang pengangkatan anak. 7
Undang-undang dan peraturan yang mengatur
tentang pengangkatan anak, bisa dikatakan semuanya
menyatakan bahwa adopsi anak, harus dilakukan dalam
kerangka untuk kepentingan anak, hal ini bisa dengan
jelas dibaca pada pasal 39 undang-undang nomor 35
tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada ayat 1
disebutkan, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

7

Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
nomor 62 tahun 1958, pasal 2

7
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain
dalam kerangka untuk kepentingan anak, pelaksanaan
adopsi juga tidak boleh memutus hubungan anak dengan
orang tua kandung. Hal ini jelas dinyatakan pada pasal 2
bahwa Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak
yang diangkat dan orang tua kandungnya. Selain itu
bahwa orang tua angkat juga punya kewajiban untuk
memberitahu orang tua kandung dari anak yang diadopsi.
Ini seperti yang tertera pada pasal 40 ayat 1 yang
menyatakan, Orang tua angkat wajib memberitahukan
kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang
tua kandungnya. selain yang terkait dengan

semua

tujuan pengangkatan anak yang sudah disebut diatas,
maka yang terpenting bahwa proses adopsi anak haru
melalui

prosedur

yang

benar,

yaitu

penetapan

pengadilan. Ini bisa dilihat pada pasal 10 ayat 2 peraturan
pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan
pengangkatan anak.
Kecamatan Jenangan merupakan salah satu
kecamatan

di

wilayah

kabupaten

Ponorogo,

di

kecamatan ini sepanjang pengamatan penulis belum ada

8
data resmi tentang jumlah pengangkatan anak. Akan
tetapi, berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan
beberapa keluarga yang melaksanakan pengangkatan
anak, diantaranya adalah keluarga dari bapak Rusni yang
beralamat di desa Panjeng dan keluarga bapak Suprianto
yang beralamat di desa Jimbe. Kedua keluarga ini
melakasnakanan pengangkatan anak dengan pola yang
agak mirip. Untuk keluarga bapak Rusni mengangkat
anak yang diperoleh dari seorang dokter umum yang
berpraktik di desa Semanding dan keluarga bapak
Suprianto mengangkat anak dari salah satu rumah
bersalin di wilayah Singosaren. Persamaan proses
pengangkatan anak dua keluarga ini adalah sama-sama
tanpa melalui proses yang semestinya yang disertai
dokumen tentang akad dan asal-usul anak, sehingga
praktis bisa dikatakan kedua anak angkat ini asal usulnya
menjadi tidak jelas.8
Mengingat

adanya penyimpangan yang terjadi

dalam masyarakat wilayah kecamatan Jenangan pada
proses pelaksanaan pengangkatan anak baik mulai
prosedur yang pengangkatan yang tidak dilaksanakan,
pemalsuan data, yang mengakibatkan kaburnya asal-usul
8

Hasil Obesrvasi di desa Jenangan Tahun 2020.

9
anak, yang selanjutnya berakibat kekacauan pada status
waris, mahram dan perwalian, maka penulis tertarik
untuk meneliti dengan judul Implementasi Undang
Undang

Nomor

35

Tahun

2014

Tentang

Perlindungan Anak pada Praktik Pengangkatan
Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang melatarbelakangi penelitian ini,
dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya
1. Apakah alasan yang

melatarbelakangi terjadinya

praktik pengangkatan anak di wilayah kecamatan
Jenangan ?
2. Mengapa proses pengangkatan anak di wilayah
kecamatan Jenangan masih belum dilaksanakan
sesuai prosedur yang benar?
3. Apakah implikasi hukum yang ditimbulkan dari
praktik pengangkatan anak di wilayah kecamatan
Jenangan dilihat dari hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

10
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk menemukan alasan yang menjadi latar
belakang terjadinya praktik pengangkatan anak yang
terjadi di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo
2. Untuk

mendeskripsikan

pengangkatan

anak

yang

pelaksanaan
terjadi

di

praktik
wilayah

Kecamatan Jenangan
3. Untuk menggali implikasi hukum yang ditimbulkan
dari pelaksanaan praktik pengangkatan anak yang
terjadi di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitaian
Ada dua katagori manfaat yang ingin dicapai oleh
penulis bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih
dalam tentang pengangkatan anak dalam penelitian ini,
yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu
pengetahuan, khususnya pada masalah pengangkatan
anak.
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2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan memberi beberapa
informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian dan
masyarakat

yang

berminat

memperdalam

dan

memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam
masalah pengangkatan anak, juga diharapkan bisa
menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan pihak
lainnya dalam persoalan pengangkatan anak.

E. Metode Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Dalam

pembahasan

tesis

ini

peneliti

menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field reseach) melalui action
reseach atau dengan terjun langsung ke lokasi
objek penelitian dengan jenis penelitian empiris
atau sosiologis dan penelitian pada data-data
perpustakaan menggunakan literatur baik berupa
buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari
penelitian terdahulu. 9

9

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafindo, 2009), 105.
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2.

Pendekatan penelitian
Dalam
memilih

melakukan

menggunakan

penelitian,

pendekatan

penulis
diskriptif

kualitatif. Karena Pertama, memungkinkan penulis
untuk bisa mendapatkan informasi menyeluruh dan
rinci serta bisa dipertanggung jawabkan secara
ilmiah. Kedua, pendekatan dari penelitian ini dapat
dihasilkan gambaran data berupa pernyataan
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang bisa diamati.10 Oleh sebab itu, penulis
memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Dalam Penelitian ini
akan

mendeskripsikan

pengangkatan

anak

di

tentang
wilayah

praktik
Kecamatan

Jenangan.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakasanakan di Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa
Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini
karena di Kecamatan Jenangan disinyalir ada
beberapa peristiwa pengangkatan anak. Selain itu

Hadari, Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”,
(Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995), 100.
10

13
bisa dikatakan wilayah Kecamatan Jenangan yang
berada antara perkotaan dan pedesaan bisa
mewakili karakter umum sosial masyarakat di
Kabupaten

Ponorogo.

Kecamatan

Jenangan

memiliki 15 desa dan 2 kelurahan. 2 kelurahan yang
relatif berada di perkotaan adalah kelurahan
Singosaren dan kelurahan Setono dengan tingkat
pendidikan dan ekonomi yang rata-rata berada di
atas kebanyakan penduduk desa yang lain.
4. Sumber Data
Sumber data adalah subjek tempat asal data
dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau
orang (informan). Adapun unit analisis adalah
satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan
oleh peneliti dari subjek penelitian.Adapun objek
penelitian adalah masalah pokok yang dijadikan
fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian
suatu penelitian. 11
Sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

11

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka
Setia, 2011), 151.
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lain. Maka sumber data utama dalam penelitian ini
adalah berupa kata-kata dan tindakan, sumber data
tertulis, dan jawaban dari informan hasil catatan
lapangan. 12

Meliputi:

a.

keluarga

yang

melaksanakan pengangkatan anak; b. dokumen,
buku dan hasil poenelitian yang terkait dengan
pengangkatan anak.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah
yang sangat penting dalam penelitian, karena
seorang

peneliti

harus

terampil

dalam

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang
valid. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan
operasional

agar

tindakannya

pengertian

penelitian

yang

masuk

pada

sebenarnya. 13

Pengumpulan data itu meliputi:
a. Observasi
Observasi sebagai alat pengumpul data
dapat dilakukan secara spontan dapat pula
dengan daftar isian yang telah disiapkan

12

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.
Remaja Putra Ria, 2000), 157.
13
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 37.
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sebelumnya.14

Observasi

dilakukan

untuk

menemukan data dan informasi dari gejala atau
fenomena secara sistematis dan didasarkan pada
tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.
Jadi peneliti mengadakan pengamatan dan
pencatatan secara tidak langsung kepada obyek
penelitian.
Pada penelitian ini bentuk observasi
yang dilakukan peneliti antara lain:
1) Pengamatan terhadap

keluarga

pelaku

adopsi anak di wilayah kecamatan Jenangan
2) Pengamatan

terhadap

letak

Geografis

kecamatan Jenangan Ponorogo.
b. Wawancara
Wawancara bukan pekerjaan yang
mudah, pewawancara harus dapat menciptakan
suasana santai tapi serius artinya bahwa
wawancara

dilakukan

dengan

sungguh-

sungguh, tidak main-main. Suasana ini sangat
penting dijaga, agar responden mau menjawab
apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara
dengan jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini
14

Joko Subagyo, Ibid, 63.
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maka sebelum interview, pewawancara harus
tahu cara memperkenalkan diri, bersikap dan
mengadakan langkah-langkah wawancara dan
sebagainya. 15 Pada penelitian ini, peneliti
melakukan

wawancara

dengan

informan

orangtua kandung dan orangtua angkat terkait
asal muasal pengangkatan anak dan mengapa
bisa terjadi pengangkatan anak.

Peneliti

menggunakan 10 informan dari orangtua
angkat, yaitu keluarga bapak Rusni desa
Panjeng, keluarga bapak Suprapto desa Jimbe,
keluarga bapak Paryono desa Sraten, keluarga
bapak Abu sofyan desa Wates, keluarga bapak
Imam Ahmad desa Nglayang, keluarga bapak
Samuji kelurahan Setono, keluarga bapak Karbi
desa Pintu, keluarga bapak Mulyono desa
Semanding,

keluarga

ibu

Sainem

Ds.

Semanding dan keluarga bapak Sugeng riyanto
desa Semanding.
c. Dokumentasi

15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2012), 85.
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Dokumentasi berasal dari kata dokumen
yang artinya barang-barang yang tertulis. 16
Teknik ini adalah cara mengumpulkan data
melalui peninggalan tertulis, terutama berupa
arsip-arsip, buku, transkrip dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian. 17
Pada penelitian ini dokumentasi yang
diambil peneliti antara lain data kependudukan
pelaku pengangkatan anak yang berada di
wilayah kecamatan Jenangan Ponorogo serta
dokumen lain yang mendukung penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari

hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 135.
17
Ibid., 206.
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mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain. 18
Analisa data yang digunakan Penulis dalam
menyusun proposal ini adalah dengan metode
deduktif yaitu metode penganalisaan data yang
dimulai dari dalil, teori atau generalisasi yang
bersifat

umum,

selanjutnya

dikemukakan

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan
metode deskriptif analistik yaitu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu objek,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
berhubungan antara fenomena yang diselidiki.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk

memberikan

kemudahan

memahami terhadap penelitian tesis

18

90-99.

dalam

ini peneliti

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,
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menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapun
pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut.
Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian,

manfaat

penelitian,

dan

sistematika

pembahasan. Bab ini sangat penting karena peneliti
memaparkan latar belakang

mengapa penelitian ini

penting.
Selanjutnya pada bab kedua, berisi kajian teori
yang membahas penelitian terdahulu, pengertian anak
dan undang-undang pengangkatan anak di Indonesia,
pengertian, persyaratan

dan prosedur pengangkatan

anak, perlindungan anak ,menurut undang-undang
nomor 35 tahun 2014, serta kerangka teori.
Pada bab tiga dibahas tentang alasan mengapa
terjadi

pengangkatan

anak

diwilayah

kecamatan

Jenangan, yang diawali dengan paparan gambaran umum
wilayah

kecamatan

Jenangan,

alasan

yang

melatarbelakangi terjadinya praktik pengangkatan anak
di wilayah kecamatan Jenangan.
Pada bab keempat akan dibahas tentang narasi
hasil penggalian data tentang alasan mengapa praktik
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pengangkatan anak di wilayah kecamatan jenangan
belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.
Bab kelima, berisi paparan beberapa akibat
hukum yang ditimbulkan dari praktik pengangkatan anak
di wilayah kecamatan Jenangan dilihat dari hukum
positif.
Bab

keenam

adalah

penutup

meliputi

kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menulis hasil
analisis data yang telah didapat. Peneliti memberikan
saran berdasarkan fakta dan realita yang telah terjadi di
lapangan penelitian dan solusi dari masalah yang ditemui
dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

BAB II
PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM
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DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014

A. Kajian Penelitian Terdahulu
Telaah Pustaka dibutuhkan untuk memperjelas,
mempertegas serta membandingkan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan
tema, yakni tema pengangkatan anak.
Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad
Lutfi Syarifuddin, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Madiun tahun 2014 yang berjudul “Adopsi
Perspektif Hukum Islam ” penelitian ini masuk pada
penelitian kepustakaan, pada penelitian ini dinyatakan
oleh penulis, bahwa banyak faktor yang menyebabkan
orang yang berumah tangga ingin mempunyai anak
namun bukan dari rahim isterinya sendiri, baik karena
usia, pekerjaan atau kesiapannya. Untuk mengatasi
masalah tersebut salah satu jalan keluar yang dapat
dilakukan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat
anak.

Dalam

lapangan

hukum

perdata

umum,

pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas
asal-usulnya tetapi juga21 anak yang lahir di luar
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perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya) dalam
agama Islam anak yang tidak jelas asal-usulnya ini
termasuk

dalam

kelompok

anak

pungut.

Islam

menghendaki, bahwa pemungutan dan pengangkatan
anak lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu
perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut,
bukan karena alasan-alasan lain seperti untuk menjaga
harta dan sebagainya.
Selanjutnya penulis mencoba menggali penafsiran
al-Qur’an surat al Ahzab ayat 4-5

yang berbicara

masalah anak angkat. Dalam pandangan penulis, Allah
SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk tatacara
adopsi yang benar dan adil. bahwa Dia tidak menjadikan
anak-anak angkat sebagai anak kandung (sendiri).
Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai
anaknya sendiri adalah merupakan kebohongan yang
hanya diucapkan di mulut saja dan bukan hal yang
sebenarnya.

Allah

SWT

memerintahkan

untuk

memanggil anak-anak angkat itu dengan memakai
(menisbatkan kepada) nama bapak kandung mereka,
kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya
maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu
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dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku.
Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi
pemutusan/pengaburan

hubungan

dengan

bapak

kandungnya dan sesungguhnya yang demikian itu adalah
lebih adil di sisi Allah.
Di akhir jurnal penulis menyimpulkan bahwa jika
dilihat dari

segi

sejarah

asbabun

nuzul,

tidak

diperbolehkannya adopsi oleh surat al ahzab ayat 4-5
adalah karena Praktik adopsi yang diterapkan pada
waktu itu memiliki unsur-unsur yang bertentangan
dengan prinsip Islam, diantaranya yaitu:
1. Penisbatan seorang anak pada selain orang tua
kandungnya
2. Terjadinya proses kewarisan pada anak angkat
3. Hilangnya garis nasab antara ayah kandung dengan
angkat.
Walaupun

sama-sama

menghangkat

tema

pengangkatan anak, tapi pada jurnal diatas kajian yang
dilakukan lebih menitik beratkan pada penafsiran ayat 45 surat al ahzab.
Kedua, Tesis yang ditulis tahun 2018 oleh Riski
Angga Putra, S.Sos.I mahasiswa Pascasarjana UIN
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Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema “Praktik
Adopsi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Peran Pekerja Sosial” .Fokus penelitian ini membahas
mengenai bagaimana Praktik pengangkatan anak yang
terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melihat
peran pekerja sosial dalam praktik pengangkatan anak
tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi
dan analisis data. Diantara hasil dari penelitian ini
menjabarkan terdapat beberapa permasalahan yang
terkait

dengan

pengangkatan

anak,

diantaranya,

Pertama Ketidak jelasan kewenangan perkara adopsi di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kabupaten
Bantul, Kedua pemalsuan dokumen. Ketiga perbedaan
SOP

di

kabupaten/kota

disampaikan oleh penulis
mempunyai

Yogyakarta.
bahwa

Selanjutnya

Pekerja

sosial

beberapa peran, diantaranya sebagai

enabler atau pemungkin yang membantu proses
pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu pekerja sosial
juga berperan sebagai (mediator) yang menangani proses
adopsi yang terjadi diantara beberapa pihak calon orang
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tua anak dan ibu kandung calon anak angkat untuk
membantu mereka mencari persetujuan, mencapai
kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi calon anak
angkat. Selanjutnya pekerja sosial juga berperan sebagai
pendidik atau (educator) yang memberikan informasi
kepada calon orang tua angkat untuk memastikan hakhak anak terpenuhi dan menjalankan niatnya sebagai
orang tua, mendidik anak dengan penuh kasih sayang,
memenuhi kebutuhan anak dan tidak menelantarkan
apabila suatu saat diakaruniai anak kandung, dan
terakhir, pekerja sosial juga berperan sebagai (Advokat)
yang melakukan tindakan mewakili calon anak angkat
(Advocacy) secara persuasif memperjuangkan hak-hak
dan martabat calon anak angkat, dimana calon anak
angkat tidak mampu bertindak sendiri secara efektif dan
terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit
calon

anak

angkat

untuk

menerima

pelayanan,

menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hakhaknya. \
Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ika Putri Pratiwi
seorang

mahasiswi

Program

Studi

Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
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dengan judul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” pada
jurnal ini penulis menyebutkan bahwa Pengangkatan
anak masih menjadi opsi pilihan masyarakat untuk
memiliki anak. Adopsi ini tentunya dengan Motivasi
serta tujuan yang berbeda-beda. Beberapa dari motivasi
itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau
dilaksanakan

dengan

baik

dan

benar,

sehingga

menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti
melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui
penetepan dari Pengadilan. Hal ini bertetangan dengan
pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007
yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan
anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke
Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya
pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan
penetapan pengadilan berakibat hubungan hukum antara
anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak
terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi
masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal
ini orangtua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling
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menggungat di muka Pengadilan maka hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut
ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum
lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi
anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini
dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan
yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak
telah terjadi dan sah dimata hukum.
Keempat,

sebuah

tesis

yang

ditulis

Novi

Kartikaningrum, mahasiswi pascasarjana Universitas
Diponegoro Semarang dengan judul “Implementasi
Pelaksanaan

Adopsi

Anak

Dalam

Perspektif

Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan
Surakarta)” penelitian ini dilator belakangi

adanya

anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak
yang seimbang, sehingga pada kenyataannya orang tua
akan menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan. Dalam
hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anakanak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas
Kesejahteraan Sosial yang ada di Semarang. Hasil
penelitian mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak
oleh orang tua adopsi adalah pelaksanaan adopsi anak
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terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap permintaan
izin pengangkatan anak, tahap laporan sosial izin
pengasuhan anak, tahap pengesahan izin pengkatan anak
di Pengadilan Negeri, dan tahap pemberitahuan tentang
izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait.
Sedangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi
proses pelaksanaan adopsi anak adalah keharusan dalam
persamaan agama antara calon orang tua adopsi dan
calon anak adopsi dan prospek pelaksanaan adopsi anak
dalam perspektif perlindungan anak serta belum adanya
ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak.
Prospek

pelaksanaan

anak

dalam

perspektif

perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan
untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau
pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke
depan dibentuk suatu lembaga pengawas

untuk

mengontrol jalannya adopsi anak.
Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sasmiar, seorang
dosen bagian hukum keperdataan fakultas hukum
Universitas Jambi dengan tema “Pengangkatan Anak
Ditinjau

Dari

Pemerintah

Hukum
No.54

Islam

Tahun

Dan

Peraturan

2007

Tentang
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Pengangkatan Anak” Pada jurnal ini penulis mengutip
tulisan dari Bastian tafal dalam bukunya Pengangkatan
Anak Menurut hukum adat, di kalangan masyarakat
Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan
cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat.
Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah
bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan
mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia
mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik
dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang
tua kandungnya maupun tidak.
Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan
mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak
kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai
pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung. Sejalan
dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak
mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada
awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang
yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah
pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak
yang diangkat. Pada

akhir penelitian, penulis

menyimpulkan bahwa Pengangkatan anak dalam Islam
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tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram
antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga
asalnya, Pengangkatan anak tidak merubah status anak
angkat menjadi anak kandung dan tidak merubah status
orang angkat menjadi orang tua kandung serta tidak
mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat
dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam
pengangkatan

menurut

Hukum

Islam

adalah

perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan
dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua
angkat.

Pengangkatan

Pemerintah

Nomor

anak
54

menurut

Tahun

2007

Peraturan
tentang

Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan bagi
kepentingan terbaik anak dan melalui Penetapan
Pengadilan atau Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak
tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang
diangkat dengan orang tua kandungnya.
Dari beberapa telaah pustaka yang sudah disampaikan
di atas, belum ada yang secara spesifik meneliti masalah
implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
pewrlindungan anak pada Praktik pengangkatan anak
khususnya diwilayah Kecamatan Jenangan.
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B. Kajian Teori
1.

Pengangkatan Anak dalam Islam
Secara bahasa pengangkatan anak disebut
sebagai tabanni, menurut Mahmud Yunus disebut
sebagai mengambil anak angkat.19 Dalam kamus alMunawwir, istilah tabanni diambil dari kata al
tabannî yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai
arti

mengambil,

mengangkat

anak

atau

mengadopsi.20
Mahmud Syaltut dalam bukunya “al-fatawa”
membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:
1) Penyatuan seseorang terhadap anak yang
diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain
ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai
anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,
pendidikan

dan

pelayanan

dalam

segala

kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai
anak nasabnya sendiri;
19

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta, Hidakarya,

tt.), 73.
20

Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir. (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), 111.
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2) Yang dipahamkan dari perkataan “tabanni”
(mengangkat anak) secara mutlak. Menurut
Syariat dan adat kebiasaan yang berlaku pada
manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang
diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam
keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab
kepada dirinya sebagai anak sah tetapi
mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai
anak. 21
Pada pengertian yang pertama, anak dididik
dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh
orangtua angkat, tapi tidak diberi status anak
kandung, tidak terjadi persambungan nasab, tidak
terjadi saling mewarisi dengan orang tua angkat,
adopsi seperti ini dibenarkan dalam agama Islam.
Sedang pada pengertian kedua, anak dididik dan
diberi kasih sayang layaknya anak kandung, ia diberi
status anak kandung dan terjadi proses saling
mewarisi dengan orang tua angkatnya, nasabnya

21

Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, (Mesir: Dal al qalam), 321-322.
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bersambung dengan orang tua angkat, adopsi seperti
inilah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Sebelum Islam datang, orang-orang Arab
jahiliah telah mempraktikkan pengangkatan anak,
namun ketika itu masih merupakan sebuah budaya
jahiliah. Ciri dari pengangkatan anak pada zaman
pra Islam itu dengan menjadikan anak pungut
sebagai anaknya sendiri, menghilangkan nasab
aslinya, dan menggantikan nasabnya kepada dirinya
(bapak asuh). Dengan demikian tidak ada batas
pergaulan antara anak angkatnya yang laki-laki
dengan anak asli perempuannya. Ciri lainnya
dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak
aslinya dalam hal warisan dan mengharamkan kawin
dengan anak perempuan aslinya atau dengan istrinya
jika ia (bapak asuh) sudah mati. 22
Nabi

Muhammad

SAW.

sendiri

melakukannya terhadap Zaid Bin Haritsah, ia adalah
pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan
tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga
22

85-86.

Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2016),
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ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi,
diberikannya Zaid Bin Haritsah kepada beliau.
Setelah kabar seperti ini didengar oleh orang tua
Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid
dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan
pilihan untk tetap tinggal bersama beliau atau
mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap
memilih

Nabi

sebagai

orangtuanya,

bahkan

masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan
bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak
Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagi
koreksi

terhadap

sikap

masyarakat

yang

menganggap zaid anak Muhammad bukan zaid anak
haritsah. 23
Dari pengertian ini dapat difahami bahwa anak
angkat menurut agama Islam adalah anak yang yang
diangkat untuk dipelihara, dididik, di cukupi
kebutuhannya, dibiayai pendidikannya, diberikan
hak-haknya sebagai anak oleh orang tua angkat

23

M. Nuril Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam
(Jakarta: Amzah, 2012), 56- 57.
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tetapi tidak disambungkan nasab, wali dan warisnya
kepada orang tua angkat.

2.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang dan
Peraturan di Indonesia
Ada beberapa undang-undang dan peraturan
yang bisa dijadikan pedoman pengertian anak,
diantaranya adalah pasal 330 KUH Perdata yang
memberikan pengertian anak adalah orang belum
dewasa yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun dan
kawin.

Pengertian

ini

tidak lebih dahulu telah
sama

dengan

yang

disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2)
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
dan belum pernah kawin”. 24 Dari ketentuan pasal
ini dapat disimpulkan bahwa meskipun usia
24

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesekahteraan
anak, Pasal 1.
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seseorang belum mencapai 21, tapi kalau ia sudah
pernah melangsungkan perkawinan, maka ia tidak
lagi dianggap sebagai anak. Pengertian yang agak
berbeda bisa dilihat pada UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1)
UU tersebut dinyatakan bahwa

Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun,

termasuk

anak

yang

masih

dalam

kandungan. 25 Definisi ini tidak mencantumkan
redaksi "belum pernah melakukan perkawinan",
yang biasanya digunakan pada beberapa aturan
perundangan sebelumnya, seperti UU No.3 tahun
1997. Disini ada perbedaan dalam batasan usia
seseorang dikatagorikan sebagai anak, yaitu usia 21
dan usia 18 tahun.

Selanjutnya dalam Pasal

45 KUHPidana dinyatakan: dalam penuntutan di
muka hakim pidana dari seorang yang belum
dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan
sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka
pengadilan dapat memerintahkan, bahwa anak yang
25

pasal 1.

Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak,
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bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali,
atau

pemelihara,

tanpa

menjatuhkan

hukuman pidana. Maka bisa difahami bahwa dalam
hal perbuatan pidana, seseorang masih dianggap
anak jika belum mencapai usia 16 tahun.
3. Pengertian

Persyaratan

dan

Prosedur

Pengangkatan Anak
1. Pengertian
Secara bahasa pengertian pengangkatan anak
atau adopsi merupakan terjemahan dari istilah
Inggris

adoption

yang

memiliki

arti

pengangkatan.26 Istilah adopsi dalam bahasa Arab,
disebut sebagai disebut sebagai

tabanni yang

menurut Mahmud Yunus diartikan “mengambil
anak angkat”27
Secara istilah ada beberapa pengertian
adopsi, diantaranya dalam Ensiklopedi Hukum
Islam Umum disebutkan bahwa Adopsi adalah
suatu cara untuk mengadakan hubungan antara
26

John M Echols dan Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 13.
27
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia ( Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an,1973), 73.
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orang tua dan anak yang diatur dalam hukum
keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum
keluarga. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk
mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan
anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat
dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak
yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai
anak kandung yang sah dengan segala hak dan
kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon
orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk
benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi
anak. 28
Dalam bab 1 pasal 1 UU nomor 23 tahun
2002 disebutkan bahwa 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

28

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam ( Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 19970, 27.
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dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 29
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171,
bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. 30
Menurut

Rahmad Budiono dalam buku

“Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia”. Pengertian anak angkat adalah anak
kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak
oleh seseorang yang dijadikan sebagai anak asuh
yang diketahui nasabnya, dilakukan dengan serah
terima yang resmi dari kedua belah pihak, atas
dasar untuk menolong dan mengasuh serta
mendidik anak.31

29

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1
30
Lihat Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam
31
Rahmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia ( Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), 4.
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Dari beberapa pengertian adopsi di atas bisa
diambil

pengertian

bahwa

adopsi

atau

pengangkatan anak adalah tindakan memindahkan
seorang anak dari lingkungan orang tua serta wali
sahnya untuk kemudian dididik, dirawat serta
dibesarkan

berdasarkan

putusan

pengadilan.

Pengertian di atas mengandung arti tindakan
memindahkan anak dari lingkungan awalnya tanpa
dasar putusan pengadilan bisa dikatakan sebagai
perbuatan ilegal.
2. Persyaratan Pengangkatan Anak
Prosedur pengangkatan anak di negara
Indonesia, diatur dalam peraturan pemerintah
nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan
pengangkatan anak. Ada beberapa ketentuan dasar
yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan
pengangkatan

anak

dilakukan,

diantaranya

pertama; proses pengangkatan anak harus dalam
kerangka

untuk

kepentingan

mewujudkan

kesejahteraan dan perlindungan anak; kedua, orang
tua angkat harus seagama dengan anak angkat,
atau dalam hal asal-usul anak tidak jelas, orang tua
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angkat seagama dengan mayoritas penduduk
tempat seorang anak diketemukan; ketiga, tidak
memutus hubungan nasab antara anak angkat
dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini orang
tua

angkat

mempunyai

kewajiban

untuk

memberitahukan identitas orangtua kandung dari
anak tersebut.
Secara terperinci pada pasal 12 dan 13
peraturan

pengangkatan

anak

menyebutkan

peryaratan pengangkatan anak yang meliputi
syarat anak yang akan diangkat dan syarat calon
orangtua angkat. Sesuai pasal 12 ayat 1 pada calon
anak angkat harus memenuhi persyaratan a. belum
berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan
anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam
asuhan keluarga atau dalam pengasuhan lembaga
pengasuhan anak; d. anak tersebut memerlukan
perlindungan khusus. Dalam hal ini sesuai ayat 2,
anak yang berusia dibawah 6 tahun menjadi
prioritas utama untuk proses pengangkatan anak,
sedang anak yang berusia sampai dengan 12 tahun
bisa diadopsi sepanjang ada alasan mendesak, dan
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terakhir anak diatas usia 12 tahun sampai 18 tahun
bisa

diangkat

sepanjang

anak

memerlukan

perlindungan khusus. 32
Pada pasal 13 peraturan pengangkatan anak
mengatur masalah calon orangtua angkat, disitu
disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus
memenuhi beberapa persyaratan; a. Sehat jasmani
rohani; b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. Beragama sama dengan agama calon anak
angkat; d. Berkelakuan baik dan tidak pernah
dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 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
32

Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun
2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
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terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan
anak; k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial
setempat; l. Telah mengasuh calon anak angkat
paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin
pengasuhan diberikan; dan m. Memperoleh izin
Menteri dan/atau kepala instansi sosial. 33
3. Prosedur Pengangkatan Anak
Melaksanakan pengangkatan anak secara
benar dan prosedural bisa menjadi jaminan dan
meminimalisir

terjadinya

permasalahan

dikemudian hari, baik itu terkait identitas, nasab,
kewarisan dan perwalian anak. Oleh karena itu
setiap

pengangkatan

anak,

semestinya

dilaksanakan dengan cara yang benar. Sesuai
peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009
prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut.
Pertama.
(selanjutnya

calon
disingkat

orang
COTA)

tua

angkat

mengajukan

permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala
33

Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak.
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Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai
cukup dengan melampirkan semua persyaratan
administratif calon anak angkat (selanjutnya
disingkat CAA) dan COTA34, meliputi foto kopi
KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat
CAA, foto kopi kartu keluarga orang tua CAA dan
kutipan akta kelahiran CAA. Selain itu masih
ditambah dengan a. surat keterangan sehat dari
Rumah Sakit Pemerintah; b. surat keterangan
Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari
Rumah Sakit Pemerintah; c. foto kopi akta
kelahiran COTA; d. surat Keterangan Catatan
Kepolisian setempat; e. foto kopi surat nikah/akta
perkawinan COTA; f. kartu keluarga dan KTP
COTA; g. foto kopi akta Kelahiran CAA; h.
keterangan penghasilan dari tempat bekerja
COTA; i. surat izin dari orang tua kandung/wali
yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai
cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan
34

Pasal 22 Peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009 tentang
persyaratan pengangkatan anak.
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anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan
perlindungan anak; k. surat pernyataan jaminan
COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai
cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen
yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang
sebenarnya; l. surat pernyataan secara tertulis di
atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan
bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat
dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai
dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
Kedua,

Kepala

Propinsi/Kabupaten/Kota
Sosial

Instansi

Sosial

menugaskan Pekerja

Propinsi/Kab/Kota

untuk

melakukan

penilaian kelayakan COTA;
Ketiga, permohonan pengangkatan anak
diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi
melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota .
Keempat,

Kepala

Instansi

Sosial

Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk
dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
Kelima, Kepala Instansi Sosial Propinsi
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin
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Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih
lanjut di pengadilan;
Keenam,

setelah

terbitnya

penetapan

pengadilan dan selesainya proses pengangkatan
anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan
tersebut

ke Instansi Sosial dan ke Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

kabupaten/kota;
Ketuju,

Instansi

mendokumentasikan

sosial
serta

mencatat

dan

melaporkan

pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial
RI.
4. Perlindungan Anak menurut UU Nomor 35
Tahun 2014
Pemenuhan hak anak sudah banyak diatur
dalam perundangundangan seperti dalam pasal 34
Undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan
bahwa negara memberikan perlindungan kepada
fakir miskin dan anak terlantar. Di Indonesia
perhatian

dalam

menjadi

salah

bidang
satu

perlindungan

tujuan

anak

pembangunan.

Sementara dalam Undang- Undang Nomor 35
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Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang
mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 4
sampai 18 menyebutkan :
a. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai engan harkat dan martabat
kemanusian, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
b. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh
nama sebagai suatu identitas diri. Dalam pasal
ini menyatakan: setiap anak berhak atas suatu
nama

sebagai

identitas

diri dan status

kewarganegaraan. Dalam pasal ini sedah cukup
jelas

bahwa

setiap

anak

berhak

untuk

mendapatkan nama yang baik sebagai identitas
diri.
c. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini
menyatakan : 32 “Setiap anak berhak untuk
beribadah menurut agamanya, berfikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdaan
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dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.35
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan

kepada

anak

mengembangkan

dalam

kreativitas

intelektualitasnya

(daya

rangka
dan

nalarnya)

sesuai

dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini
juga

menegaskan

bahwa

pengembangan

tersebut masih tetap harus berada dalam
bimbingan orang tua atau walinya. 36
d. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang
hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat
(1) menyatakan: “setiap anak berhak untuk
mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan
diasuh

oleh

orang

tuanya

sendiri”.32

Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan bahwa:
“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang
tuanya
sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum

35

yang

sah

menunjukkan

bahwa

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.
36
Ibid. 33.
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pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir”. Ketentuan dalam pasal ini yang
dimaksudkan dengan “Pemisahan” antara lain
pemisahan akibat perceraian dan situasi
lainnya dengan tidak menghilangkan hubugan
Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti
Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar
negeri untuk bekerja, Anak yang Orang
Tuanya ditahan atau dipenjara.
e. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan
jaminan social. Dalam pasal kesehatan dan
jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik,
mental, spiritual, dan social”. Ketentuan dalam
pasal ini sudah sangat jelas bahwa anak berhak
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan
jaminan social sesuai dengan kebutuhan
fisiknya.
f. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak
memperoleh pendidikan. Dalam pasal ini
menyatakan bahwa: “Setiap Anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

50
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”.
Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak
seorang anak untuk mendapatkan pendidikan
dan

pengajaran

dengan

tujuan

mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.
g. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat.
Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap
anak

berhak

pendapatnya,

menyataan
menerima,

dan

didengar

mencari,

dan

memberikan informasi sesuai dengan tingkat
kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan”. Pasal ini cukup jelas mengatur hak
anak untuk dapat didengar pendapat menerima
mencari

informasi

sesuai

dengan

kecerdasannya serta usianya.
h. Pasal

11

mengatur

tentang

berekreasi dan berkreasi.

hak

untuk

Dalam pasal ini

menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
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berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,
bakat

dan

tingkat

kecerdasannya

demi

pengembangan diri . Hak-hak anak menurut
UU No. 35 Th. 2014 Tentang Perlindungan
Anak. Dalam Undang-undang tersebut pada
bab III tentang hak dan kewajiban anak
menjelaskan bahwa mempunyai hak beribadah
(pasal 6), hak pendidikan (pasal 9), dan juga di
pasal 9 ini tidak hanya anak normal saja yang
mendapatkan haknya anak disabiliitas/anak
cacat

juga

mendapatkan

haknya

yang

berbunyi: Setiap anak penyandang disabilitas
berhak

memperoleh

rehabilitasi,

bantuan

sosial, dan pemeliharran taraf kesejahteraan
sosial.” Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
(pasal14), hak memperoleh perlindungan dari :
penyalahgunaan

dalam

kegiatan

politik,

pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan
dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
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pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan
sosial (pasal 15).37
i.

Di dalam pasal 26 (1) berbunyi : “ Orang tua
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
mengasuh,

memelihara,

mendidik,

dan

melindungi anak, menumbuhkan kembanhkan
anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan
pada usai anak dan memberikan pendidikan
karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak”.38
Pasal 26 (2) yang berbunyi: Dalam hal
orang tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak
dapat

melaksanakan

tanggungjawabnya,

kewajiban
kewajiban

dan
dan

tanggungjawab sebagaimanaa dimaksud pada
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang

37
38

UU No. 35 Th. 2014, Pasal 15.
Ibid,. Pasal 26.
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
per Undang undangan. 39
Apabila
menjamin

orang

hak-hak

tuanya

anak

tidak

dapat

tersebut,

maka

diperlukan lembaga pengasuhan yang diatur
dalam pasal 33 berbunyi: Dalam hal Orang tua
dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26, seseorang atau badan
hukum

yang

ditunjuk

memenuhi

sebagai

wali

persyaratan

dapat

dari

yang

anak

bersangkutan. (2) untuk menjadi wali dari anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penetapan pengadilan.(3) wali yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memiliki kesamaan dengan agama yang dianut
anak. (4) wali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan
wajib

mengelola

harta

milik

anak

yang

bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi

39

Ibid,. Point 2
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anak.(5) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat
dan tata cara penunjukan wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah. Di pasal tersebut disebutkan bila
orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anak
yang ada di pasal 26 maka orang tua boleh
menitipkannya kepada pemerintah atau instansi
yang mampu memenuhi hak-hak mereka maka
diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan
dalam pasal 37 bahwa” pengasuhan anak
ditunjukan kepada anak yang orang tuanya tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara
wajar, baik fisik, mental spiritual maupun
sosial. 40Lembaga yang diperbolehkan mengasuh
anak harus memenuhi beberapa syarat yang diatur
dalam pasal 44 berbunyi: ” pemerintah dan
pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas
dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang
komprehensif

bagi anak agar setiap anak

memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak

40

UU No. 35 Th. 2014, Pasal 33. 36
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dalam kandungan”.41 Oleh sebab itu lembaga atau
suatu lembaga sosial harus memenuhi syarat
tersebut, tidak sembarang lembaga yang bisa atau
diperbolehkan untuk mengurus anak.

41

Ibid,. Pasal 44.

BAB III
FAKTOR TERJADINYA PRAKTIK
PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH
KECAMATAN JENANGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Jenangan
1.

Letak geografis Kecamatan Jenangan
Kecamatan Jenangan merupakan salah satu
kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di
Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Jenangan terdiri
dari 15 desa dan 2 kelurahan yang dibedakan
berdasarkan letaknya yaitu desa yang letaknya
mendekati pusat kota dan desa yang agak jauh dari
pusat kota. Desa yang mendekati pusat kota yaitu
desa Ngrupit, Kelurahan Setono dan Kelurahan
Singosaren. Sementara desa yang letaknya agak jauh
dari pusat kota yaitu Desa Mrican, Desa Plalangan,
Desa Sedah, Desa Pintu, Desa Jimbe, Desa Sraten,
Desa Panjeng, Desa Jenangan, Desa Nglayang, Desa
Tanjungsari, Desa Semanding, Desa Paringan, Desa
Wates, dan Desa Kemiri. Kecamatan Jenangan
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dibagi menjadi 120 rukun warga (RW), 402 rukun
Tetangga (RT) dan 60 lingkungan atau dusun. 42
Luas wilayah Kecamatan Jenangan 5 943,88
km2 yang penggunaannya terbagi dalam lahan
pertanian sebesar 3.845,78 Ha dan lahan bukan
pertanian sebesar 2.098,10 Ha. Letak geofrafis
untuk wilayah Kecamatan Jenangan yaitu -7.818915
Lintang Selatan dan 111.544593 Bujur Timur.
Wilayah

Kecamatan

Jenangan

terletak

pada

ketinggian antara 143 m sampai dengan 334 m diatas
permukaan laut, dengan batas-batas kecamatan yaitu
sebelah

utara

Madiun,

berbatasan

sebelah

timur

dengan

Kabuptaen

berbatasan

dengan

Kecamatan Ngebel, sebelah selatan berbatasan
dengan Kecamatan Siman, dan sebelah barat
berbatasan

Kecamatan

Babadan.

(Kecamatan

Jenangan Dalam Angka 2020).43
2.

Kondisi Penduduk Kecamatan Jenangan
Berdasarkan data statistik profil Kecamatan
Jenangan berpenduduk 63.339 jiwa dengan rincian

42
43

Dokumentasi, Data Statistik Kecamatan Jenangan, 2020
Dokumentasi, Data Statistik Kecamatan Jenangan, 2020
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penduduk laki-laki 31.210 jiwa dan penduduk
perempuan 32.129 jiwa. Masyarakat Kecamatan
Jenangan sebagian besar bermata pencaharian
sebagai

petani.

Hanya

sebagian

kecil

saja

masyarakatnya yang berprofesi di bidang lain, selain
berprofesi sebagai petani. Diantarnya, Pegawai
Negeri Sipil, TNI, POLRI, guru swasta, pembantu
rumah tangga, sopir, buruh migran perempuan dan
laki-laki, dan wirasawasta lainya. Untuk hasil
tanaman pertanian diantaranya tanaman jagung,
kacang kedelai, sebagai hasil pertanian penunjang
dalam pertahunnya, untuk hasil pokok pertanian nya
adalah pertanian padi. 44
3.

Kondisi Pendidikan Kecamatan Jenangan
Pendidikan

di

Kecamatan

Jenangan

mendapat perhatian yang serius dari masyarakat.
Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan
yang baik ilmu agama maupun ilmu umum.
Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar
sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

44

Dokumentasi, Data Statistik Kecamatan Jenangan, 2020
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Pada

saat

ini

kecamatan

Kecamatan

Jenangan pendidikan dari tingkat TK sampai
MA/SLTP

maupun

sederajat

mereka

dapat

bersekolah di daerahnya sendiri, apalagi sudah
terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai
MA/SLTA maupun Perguruan Tinggi Negeri,
Kecamatan

Jenangan

sendiri

sudah

bisa

memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak
usia TK sampai MA/SLTA. Bahkan MTs/SMPnya
pun bangunannya sudah sedemikin bagus dan
bersebelahan dengan MA/SLTA.
Setelah

lulus

MA/SLTA

maupoun

Perguruan Tinggi mereka dapat berkerja sesuai
keahlian masing-masing, ada yang menjadi Dosen,
Guru, Pekerja pabrik, maupun yang berkerja di
pabrik dan juga memiliki usaha sendiri, Kecamatan
Jenangan adalah salah satu kecamatan yang maju di
kabupaten ponorogo, fasilitas pendukung maupun
sarana-prasarana di Kecamatan Jenangan cukup
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maju dan juga terbilangbagus di bandingkan dengan
kecamatan lainya. 45
4.

Keadan Sosial Agama
Agama yang dipeluk di Kecamatan Jenangan
adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah
banyak di bangun di Kecamatan Jenangan. Bahkan
dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau
kegiatan keagamaan lainya, kegiatan keagamaan di
Kecamatan Jenangan sangat baik mulai dari
kegiatan masyarakat setiap malam jum’at yaitu
yasinan maupun kegiatan yang bersifat undangan
yaitu hajatan dan juga genduren.46

5.

Praktek keagamaan dalam Masyarakat
Di

Kecamatan

Jenangan

mayoritas

penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat
dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar
TPA

dan

MADIN,

sebagian

ibu-ibu

yang

melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir
setiap

malam

jumat

sedangkan

bapak-bapak

melakukan kegiatan yasinan setiap malam kamis,
45
46

Dokumentasi, Data Statistik Kecamatan Jenangan, 2020
Wawancara, Tokoh Agama Kecamatan Jenangan, 2020
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akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang
berbeda-beda, misalnya dukuh Bagusan yang
melaksanakan yasinan pada malam Jum’at atau
dilakukan ketika keluarga seseorang mempunyai
hajat untuk mengirim do’a pada leluhur mereka.
Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Al-Quran
yang bertempat di masjid yang di adakan dengan
bergiliran, namun ada juga yang melakukan
kegiatan simaan Al-Quran setiap minggunya yaitu
dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap
masjid di Kecamatan Jenangan
6.

Pemahaman dan Kesadaran terhadap Agama
Hal-hal yang mungkin bisa dikatagorikan
melanggar agama senantiasa ada dikarenakan
mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran
agama, atau sebagai masyarakat yang paham
terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh
lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan
untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa
hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama,
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
agama, dan kurang pekanya masyarakat akan
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pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan
banyaknya pelanggaran yang di lakukan masyarakat
untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan
dalam agama Islam.
7.

Keadaan Sosial Kultural
Keadaan sosial kultural di Kecamatan
Jenangan yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang
biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian
Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo
dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni
Reognya masing-masing, disamping itu masih
mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam
memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi,
Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju
bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada
juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut
40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang
meninggal atau dalam bahasa jawa “Matang puluhi,
Nyatusi, Nyewuni. 47

8.

47

Keadaan Sosial Ekonomi

Wawancara, Camat Kecamatan Jenangan, 2020
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Tingkat

kesejahteraan

di

Kecamatan

Jenangan tergolong menengah walaupun masih ada
yang tergolong menengah kebawah dan miskin.
Dengan

luas

wilayah

kecamatan

Jenangan

seluruhnya adalah: 5.943.88 km2 yang terdiri dari
dari desa/ kelurahan Setono, Singosaren, Mrican,
Plalangan, Nglayang, Jenangan, Jimbe, Ngrupit,
Pintu,

Sedah,

Panjeng,

Sraten,

Tanjungsari, Paringan, Wates, Kemiri.

Semanding,
Sebagian

besar penduduknya berprofesi didunia pertanian
baik itu

pertanian padi, perkebunan jagung,

singkong, dan banyak lagi yang lainya. Melihat
kondisi di Kecamatan Jenangan potensi yang begitu
besar adalah pertanian, dalam MUSRENBANG
kecamatan yang penulis juga hadir didalamnya,
prioritas pembangunan kecamatan Jenangan pada
tahun 2022 mayoritas dalam kerangka mendukung
pengembangan pertanian, diantaranya: Infrastruktur
Usaha Tani, Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat,
Usaha Tani (Jitu), Pembangunan Jaringan Irigasi
Tingkat Desa (Jides), Infrastruktur Jalan Usaha
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Tani., Sara dan Prasarana Pertanian., Penyediaan
Produksi Pertanian (Bibit/ Benih/Pupuk).48
Di samping di bidang pertanian, masyarakat
Kecamatan Jenangan mempunyai usaha sampingan
yang dilakukan dengan sistem home industri yang
terdiri di bidang usaha: Mebel, Pembuatan Tempe
dan tahu, penjahit, pembuatan tape singkong dan
pembuatan makanan kecil. 49

B. Sebab-sebab Pengangkatan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak, pengangkatan anak harus
dilaksanakan
terbaik

bagi

dengan
anak. 50

mengutamakan
Menurut

kepentingan

hukum

Islam,

pengangkatan anak bertujuan sebagai suatu amal yang
baik. Sedangkan pengangkatan anak menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan

48

https://jenangan.ponorogo.go.id/2021/02/11/musrenbangtingkat-kecamatan-jenangan-tahun-2021-dalam-rangka-penyusunanrkpd-kabupaten-ponorogo-tahun-2022/. Diakses pada 25 Pebruari 2021
jam 08.24.
49
Wawancara, Camat Kecamatan Jenangan, 2020
50
Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan anak.
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yang terbaik bagi anak.51 Dari paparan yang disampaikan
oleh orangtua yang mengangkat anak, bisa disimpulkan
beberapa

alasan

yang

menjadia

motif

adanya

pengangkatan anak, diantaranya karena tidak memiliki
anak, sebagai pemancing agar memiliki anak kandung,
karna hanya memiliki anak perempuan saja maka di
angkatlah anak laki-laki.
Seperti yang di tuturkan oleh pasangan suami istri
yang diwawancarai oleh penulis berkaitan dengan
pengangkatan anak, mereka adalah pasangan suami istri
bernama Bapak Paryono dan Ibu Siti Wahyuni, mereka
menjekaskan

faktor-faktor

penyebab

mereka

mengangkat anak yaitu:
“yang mendasari saya ingin mengadopsi anak
adalah untuk membantu sesama, apalagi yang
saya angkat adalah anak dari saudara saya
sendiri, selain tujuan tersebut tujuan saya
mengangkat anak adalah untuk memancing agar
saya dan istri bisa mendapat momongan atau
anak kandung, melalui lantaran anak yang saya
adopsi tersebut semoga yang kuasa memberikan
keturun kepada keluarga saya"52

51

Jatmiko Winarno, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak",
journal.unisla.ac.id (26 Maret, 2019), 36.
52
Ibu Siti Wahyuni selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 20 Oktober 2020.
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Pada kesempatan yang lain peneliti juga
melakukan sebuah wawancara dengan pasangan lainya
yang bernama Ibu Sringatin, beliau memberikan
penjelasan berkaitan dengan sebeb-sebab pengangkatan
anak sebagai berikut:
“tujuan saya mengangkat anak adopsi adalah
untuk membantu sesama muslim, meringankan
beban mereka karna anak yang saya angkat
adalah anak dari saudara saya sendiri, selain
alasan tersebut tujuan saya mengangkat anak
adalah agar saya diberi momongan, melalui
perantara anak yang saya adopsi tersebut semoga
yang kuasa memberi saya momongan”. 53
Selanjunya peneliti juga melakukan sebuah
wawancara dengan keluarga lainya berkaitan dengan
sebab-sebab pengangkatan anak di Kecamatan Jenangan,
narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah
keluarga Bapak Karbi dan Ibu Mariati,

beliau

memberikan penjelasan sebagai berikut:
“pengangkatan anak memiliki berbagai tujuan,
mulai dari untuk membantu sesama, untuk
mendapatkan amal baik mapun untuk memancing
agar mendapatkan keturunan, sedangkan saya
mengangkat anak sebab untuk memancing agar
memiliki anak kandung, karna menurut orang
53

Ibu Sringatin selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 21 Oktober 2020.
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ketika tidak memiliki anak dan mengangkat anak
untuk hal kebaikan insyaallah akan diberikan
kebaikan pula dari yang kuasa”. 54
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan
penulis dengan narasumber yang bernama Bapak
Mulyono dan Ibu Surati berkaitan dengan sebab-sebab
pengangkatan anak, beliau memberikan penjelasan
sebagai berikut:
“pengangkatan anak adala suatu perbuatan yang
muliya, bukan hanya untuk membantu sesama,
meringankan beban mereka, namun juga
bertujuan untuk mendidik anak yang kita angkat
menjadi lebih baiki, saya mengngkat anak adopsi
dari saudara saya agar memiliki anak perempuan,
karna semua anak saya adalah laki-laki, saya
berdua memohon kepada yang kuasa dengan
perantara anak adopsi tersebut saya diberikan
anak perempuan”. 55
Pada hari berikutnya peneliti juga melakukan
sebuah wawancara dengan keluarga Ibu Sainem, beliau
memberikan

penjelasan

tentang

sebab-sebab

pengangkatan anak sebagai berikut:

54

Ibu Mariati selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 22 Oktober 2020.
55
Bapak mulyono selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 23 Oktober 2020.
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“yang mendasari saya mengangkat anak adopsi
adalah karena saya tidak memiliki anak, semoga
dengan perantara mengangkat anak adopsi
tersebut saya dan suami diberikan momongan
anak dari yang kuasa, selain alasan tersebut saya
mengadopsi anak dengan tujuan agar bisa
membantu sesama muslim, meringankan beban
mereka”. 56
Setelah melakukan sebuah wawancara dengan
Ibu Sainem dan Ibu Sringatin, penulis juga melakkuan
sebuah wawancara dengan keluarga Ibu Mariati, beliau
memberikan penjelasan berkaitan dengan sebab-sebab
pengangkatan anak sebagai berikut:
“saya mengangkat anak karna ingin membantu
sesama dan juga karna saya tidak memiliki anak,
semoga dengan perantara mengangkat anak
adopsi ini saya diberikan anak kandung oleh
sangkuasa, membantu sesama saudara dan juga
meringangkan beban mereka karna anak saudara
saya banyak”.57
Pada hari berikutnya peneliti juga melakukan
sebuah wawancara dengan pasangan suami istri lainya
yang bernama Bapak Sugeng Riyanto dan Ibu Kayati,

56

Ibu Sainem selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 24 Oktober 2020.
57
Bapak Samuji selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 25 Oktober 2020.
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beliau menjelaskan tentang sebab-sebab pengangkatan
anak sebagai berikut:
“adopsi anak yang saya lakukan adalah
mengadopsi anak orang lain dengan tujuan untuk
memancing supaya supaya segera di beri
momongan atau anak kandung, selain tujuan
tersebut, tujuan saya mengangkat anak adopsi
adalah ikut meringankan beban keluarga anak
yang saya adopsi, karna keluarga anak yang saya
adopsi serba kekurangan maka saya putuskan
untuk membantu mereka”. 58
Selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara
terhadap keluarga bapak Rusni untuk menanyakan
alasan adanya pengangkatan anak, hasil dari penggalian
data bisa didapat keterangan bahwa beliau mengangkat
anak karena memang tidak memiliki anak, disamping itu
ada keinginan untuk menjadikan anak itu layaknya anak
kandung, yaitu sebagaib pewaris dan penerus nasab dari
bapak Rusni. Untuk mendukung tujuannya, bapak Rusni
sengaja tidak memberi tahu kepada anak angkatnya
perihal status anak. Hal yang hanpir sama juga peneliti
temukan pada motifasi pengangkatan anak adi keluarga
Imam ahmad, beliau menginginkan agar anak angkatnya

58

Bapak Sugeng Rianto selaku masyarakat yang melakukan
adopsi, Wawancara, 26 Oktober 2020.
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menjadi pewaris dari dirinya, maka sengaja beliau tidak
memberitahukan status anak angkat kepada anaknya.
Berdasar wawancara di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa, yang menjadi alasan atau sebabsebab

keluarga

ingin

mengangkat

anak

atau

mengadopsi anak yaitu: Menurut hukum Islam,
pengangkatan anak bertujuan sebagai suatu amal yang
baik. Sedangkan pengangkatan anak menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak, Selain penjelasan tersebut ada
juga sebab-sebab pengangkatan anak yaitu, karena
tidak memiliki anak serta sebagai pemancing agar
memiliki anak kandung
Selain beberapa alasan yang sudah disampaikan
di atas, hampir seluruh orangtua angkat menginginkan
agar anak angkatnya mau berbakti dengan mengurus
orangtua angkat kelak jika sudah memasuki masa tua.

C. Analisis tentang Penyebab Pengangkatan Anak
Pada paparan tentang penyebab terjadinya
pengangkatan anak khususnya di wilayah Kecamatan
Jenangan, bisa diketahui beberapa alasan, antara lain:
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1. Karena alasan kemanusiaan, yaitu untuk menolong
sesama,

tentu

saja

menolong

sesama

disini

dimaksudkan menolong orangtua kandung dan anak
angkat. Dilihat

dari gambaran keluarga yang

mengangkat, memang secara umum bisa dikatakan
lebih baik dalam hal penghidupan, ekonomi dan
pendidikan, hal ini menjadikan anak angkat relatif
mempunyai kehidupan yang lebih baik jika hidup
bersama orang tua angkat dibanding hidup bersama
orangtua kandungnya. selain itu pada beberapa kasus
pengangkatan anak terjadi dari seorang ibu yang
belum menikah, alasan ini sejalan dengan pasal 39
ayat 1, bahwa pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan yang gterbaik bagi anak.
Anak angkat yang jika masih hidup dengan orangtua
kandungnya dikhawatirkan memiliki kehidupan yang
kurang baik dari segi penghidupan, pendidikan dan
lingkungan memang sebaiknya diangkat dan diadopsi
oleh keluarga yang secara ekonomi dan pendidikan
lebih baik. Alasan menolong sesama sesama juga
dibenarkan dalam ajaran agama Islam
2. Alasan kedua yang disampaikan oleh orangtua angkat
adalah dalam rangka “mancing” lahirnya anak
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kandung. Dari hasil penelusuran peneliti ada orangtua
angkat yang kemudian memiliki anak kandung
setelah mengangkat anak, tapi juga lebih banyak yang
tetap belum memiliki anak kandung. Terlepas dari
dari masalah keberhasilan orangtua angkat memiliki
anak kandung setelah mengangkat anak atau tidak,
tetapi

meyoritas

orangtua

angkat

memang

membutuhkan kehadiran seorang anak anak untuk
curahan kasih sayang.
3. Alasan lain dari orang tua angkat ketika mengangkat
anak adalah agar bisa menjadi pewaris dan juga
penerus nasab dari dirinya. Ini bisa terbaca dari cara
mereka memasuukan anak angkat kedalam dokumen
kependudukan dan dinyatakan sebagai anak kandung.
Hal ini berakibat memutus hubungan anak angkat
dengan orang tua kandungnya, tentu hal ini
bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang
nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa
pengangkatan

anak

tidak

boleh

memutuskan

hubungan darah antara anak yang diangkat dan
orangtua kandungnya.
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BAB IV
REALITAS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI
WILAYAH KECAMATAN JENANGAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak
Melaksanakan pengangkatan anak secara benar
dan prosedural bisa menjadi jaminan dan meminimalisir
terjadinya permasalahan dikemudian hari, baik itu terkait
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identitas, nasab, kewarisan dan perwalian anak. Oleh
karena itu setiap pengangkatan anak, semestinya
dilaksanakan dengan cara yang benar. Sesuai peraturan
menteri sosial nomor 110 tahun 2009 prosedur yang
harus dilakukan adalah: Pertama. calon orang tua angkat
(selanjutnya disingkat COTA) mengajukan permohonan
izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial
Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan
melampirkan semua persyaratan administratif calon anak
angkat (selanjutnya disingkat CAA) dan COTA59,
meliputi foto kopi KTP orang tua kandung/wali yang
sah/kerabat CAA, foto kopi kartu keluarga orang tua
CAA dan kutipan akta kelahiran CAA. Selain itu masih
ditambah dengan a. surat keterangan sehat dari Rumah
Sakit Pemerintah; b. surat keterangan Kesehatan Jiwa
dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
c. foto kopi akta kelahiran COTA; d. surat Keterangan
Catatan Kepolisian setempat; e. foto kopi surat
nikah/akta perkawinan COTA; f. kartu keluarga dan KTP
COTA; g. foto kopi akta Kelahiran CAA; h. keterangan
59

Pasal 22 Peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009 tentang
persyaratan pengangkatan anak.
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penghasilan dari tempat bekerja COTA; i. surat izin dari
orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas
bermaterai cukup; j. surat pernyataan tertulis di atas
kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa
pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak
dan perlindungan anak; k. surat pernyataan jaminan
COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup
yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang
diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya; l.
surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai
cukup

yang

menjelaskan

bahwa

COTA

akan

memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa
diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
kedua, Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota
menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk
melakukan

penilaian

kelayakan

COTA;

ketiga,

permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala
Instansi

Sosial

Propinsi

melalui

Instansi

Sosial

Kabupaten/Kota; keempat, Kepala Instansi Sosial
Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat
diproses lebih lanjut ke propinsi; kelima, Kepala Instansi
Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang

76
Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih
lanjut di pengadilan; keenam, setelah terbitnya penetapan
pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak,
COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke
Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten/kota; ketuju, Instansi sosial
mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan
pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
Pengangkatan/adopsi anak di Indonesia harus
tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu
juga harus sesuai dengan hukum agama. Dalam kitab
Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan satu
ketentuan

yang

mengatur

masalah

pengangkatan

anak/adopsi, yang ada hanyalah ketentuan tentang
pengakuan anak luar kawin, seperti yang diatur dalam
buku I bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289,
ketentuan tersebut tidak ada sama sekali hubungannya
dengan

masalah

pengangkatan

Pengangkatan anak/adopsi

anak/adopsi.

merupakan salah

satu

perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang
merupakan

bagian

hukum

kekeluargaan,

dengan

demikian melibatkan persoalan dari setiap yang

77
berkaitan

dengan

hubungan

antara

manusia.

Bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak/adopsi
ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu
sendiri yang terus berjalan kearah kemajuan. Dengan
demikian, karena masalah pengangkatan anak/adopsi ini
sudah sangat lazim terjadi di masyarakat.
Diantara

persoalan

penting

yang

harus

diperhatikan ketika terjadi proses pengangkatan anak
adalah motifasi dari calon orang tua angkat. Dalam
makalahnya yang berjudul Pengangkatan anak ditinjau
dari hukum Islam dan peraturan pemerintah no.54 tahun
2007 tentang pengangkatan anak, Sasmiar menuliskan
bahwa ada beberapa motifasi ketika seseorang ingin
mengangkat anak, diantaranya: a. Rasa belas kasihan
terhadap anak yang terlantar atau anak yang kebetulan
orang tuanya tidak mampu memelihara. b. Tidak
memiliki anak dan ingin memiliki anak untuk menjaga
dan memelihara di masa tua. c. Mempunyai keyakinan
bahwa dengan adanya anak angkat di rumah maka akan
dapat memiliki anak sendiri. d. Untuk menemani
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anaknya yang sudah ada. e. Untuk mempertahankan
ikatan perkawinan/kebahgiaaan keluarga. 60
Dalam

rangka

mencegah

terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak
serta melindungi hak anak yang menjadi tujuan pokok
adopsi, maka pemerintah menerbitkan peraturan nomor
54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Diantara hal
yang diatur dalam peraturan ini adalah sesuai pasal 2
bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan
terbaik

bagi

anak

dalam

rangka

mewujudkn

kesejahteraan anak dan perlindunan anak,

yang

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam
hal anak yang akan diangkat mempunyai beberapa
ketentuan, diantaranya: a. Belum berusia 18 (delapan
belas) tahun b. Merupakan anak terlantar atau
diterlantarkan c. Berada dalam asuhan keluarga atau
dalam lembaga pengasuhan anak d. Memerlukan
perlindungan khusus.

Sasmiar, “Pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam dan
peraturan pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak”,
Jurnal Ilmu hukum, Fak Hukum Universitas Jambi, tt., 9.
60
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Selain mengatur anak yang akan diangkat,
peraturan nomor 5 tahun 2007 juga mengatur ketentuan
orangtua yang akan mengangkat anak, diantaranya: a.
Sehat jasmani rohani. b. Berumur paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun dan paling tinggi 55 Tahun. c. Beragama
sama dengan agama calon anak angkat. d. Berkelakuan
baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
kejahatan. 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. Mampu ekonmi 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.. k.
Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. l.
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6
(enam) bulan, sejak izin. pengasuhan diberikan.. m.
Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi
sosial. 61

61

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007
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B. Praktik Pengangkatan Anak di Kecamatan Jenangan
1.

Latar Belakang Pengangkatan Anak
Adopsi atau pengangkatan anak adalah
perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh
semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang
melakukukan adopsi dan tentunya memiliki alasan
mengapa sampai melakukan adopsi. Berikut ini hasil
wawancara

yang

menunjukkan alasan dalam

mengadopsi anak:
Wawancara yang dilakukan dengan Bapak
Paryono dan Ibu Siti Wahyuni beliau mengangkat
anak bernama Akhdan Ahmad Kuncoro, Ibu Siti
Wahyuni mengatakan bahwa “pasangan Bapak
Paryono dan Ibu Siti Wahyuni mengadopsi anak
karena memang sudah lama menikah belum juga
dikaruniai anak, sehingga ketika ada kerabat yang
memiliki anak yang terbilang banyak maka
pasangan Bapak Paryono dan Ibu Siti Wahyuni
memutuskan

untuk

mengadopsinya.

Dengan

mengadopsi anak kerabatnya tersebut diharapkan
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bisa menjadi pancingan agar Siti Wahyuni bisa
segera hamil.”62
Begitu juga alasan yang dikatakan oleh Ibu
Sringatin mengangkat anak bernama Siti rahayu, Ibu
Sringatin mengadopsi dengan alasan membantu
kerabatnya yang kebetulan memiliki banyak anak.
Selengkapnya Ibu Sringatin mengatakan sebagai
berikut:
“Awalnya saya mengangkat anak saya itu
karena saudara saya anaknya banyak, jadi
waktu itu kurang terawatt, dari situ saya
ingin membantu merawat bayi itu karena
memang juga anaknya sudah banyak juga
ibunya harus bantu suaminya bekerja
makanya saya mengadopsi anaknya itu,
lagipula saya juga belum mempunyai anak
sampai umur saya sudah cukup tua.”63
Pasangan Bapak Karbi dan Ibu Mariati
mengangkat anak bernama Shilvia Nur Fitriana,
beliau mengatakan yang menjadai faktor atau alasan
dalam mengadopsi atau mengangkat anak yaitu
karena memang sudah lama tidak mempunyai anak,

62

Ibu Siti Wahyuni selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 20 Oktober 2020.
63
Ibu Sringatin selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 21 Oktober 2020.
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dan mengadopsi anak bisa menjadikan keluarganya
lebih

ramai

karena

hadirnya

seorang

anak.

Selengkapnya Ibu Mariati mengatakan dalam
wawancara sebagai berikut:
“Alasan saya mengadopsi anak adalah
karena memang saya menikah sudah cukup
lama belum juga dikaruniai anak, lalu ada
kerabat dari suami saya yang melahirkan
sedangkan anak-anaknya terbilang cukup
banyak maka dari itu saya memangkat anak
karena saya juga butuh teman sepi kalau
dirumah hanya berdua saja.”64
Alasan yang dikemukakan oleh pasangan
Bapak Mulyono dan Ibu Surat juga tidak jauh
berbeda dengan alasan-alasan yang diberikan oleh
informan sebelumnya. Bapak Mulyono mengatakan
bahwa ” saya mengangkat anak karena saya
memang tidak mempunyai anak dan tidak bisa
mempunyai anak dari isteri saya, karena memang
isteri saya tidak subur. Sebenarnya saya bisa
menikah dengan orang lain dan mempunyai anak
tetapi saya tidak mau seperti itu. Selain saya juga
mendapat anak bisa melengkapai keluarga kecil

64

Ibu Mariati selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 22 Oktober 2020.
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saya, saya juga bisa membantu anak saya ini agar
hidup seperti anak yang lain berkecukupan segala
kebutuhannya.65
Dari keempat responden didapati bahwa
faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan
dalam mengangkat anak adalah karena sudah lama
menikah tidak kunjung juga memperoleh anak dan
ada yang memang sudah divonis tidak subur dan
tidak bisa mempunyai ana. Motif yang lain adalah
untuk membantu kehidupan anak.
2.

Kondisi Keluarga yang Mengangkat Anak
Keluarga adalah anugrah yang paling indah
yang dimiliki setiap manusia, kondisi keluarga juga
sangat berpengaruh dalam urusan pengangkatan
anak, saling komunikasi antara suami dan istri yang
menginginkan untuk mengangkat anak sebagai
anaknya,

dengan saling komuni\\\kasi antara

seorang istri dan suami akan menimbulkan
keharmonisan dan juga menjadikan anak yang
diangkat menjadi nyaman, selain keharmonisan
dalam rumah tangga ada juga faktor lainya yaitu

65

Bapak Mulyono selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 23 Oktober 2020.
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faktor ekonomi keluarga yang akan mengangkat
anak tersebut, apakah keluarga tersebut dari
keluarga mampu atau keluarga yang kurang mampu,
ketika keluarga tersebut adalah keluarga mampu,
maka anak yang di angkatpun akan terpenuhi
kebutuhanya dan keluarga tersebut tidak akan
menelantarkan anak tersebut bahkan biasanya akan
dirawat seperti anak kandungnya sendiri, hal ini
sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pihak
keluarga yang ingin mengangkat anak bernama
Bapak Paryono dan Ibu Siti Wahyuni, Beliau
memberikan penjelasan tentang kondisi keluarga
mereka sebagai berikut:
“Alhamdulillah untuk urusan kondisi
keluarga, keluarga saya memiliki keluarga
yang harmonis, untuk masalah ekonomi
sendiri keluarga saya insyaallah cukup,
karena dengan kondisi ekonomi saya yang
cukup kami berdua memutuskan untuk
mengangkat anak dari keluarga lain, dengan
kondisi kami yang cukup, keluarga dari
pihak yang memiliki anak untuk saya adopsi
percaya bahwa anak mereka tidak akan
terlantar
bahkan
bisa
tercukupi
66
kehidupanya”.
66

Ibu Siti Wahyuni selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 20 Oktober 2020.
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Setelah

melakukan

wawancara

dengan

keluarga Bapak Paryono dan Ibu Siti Wahyuni,
peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan
keluarga

ibu

Sringatin,

ibu

Sringatin

juga

mengadopsi anak untuk dijadikan anaknya, beliau
memberikan penjelasan berkaitan dengan kondisi
keluarga sebagai berikut:
“untuk
urusan
kondisi
keluarga
alhamdulillah keluarga saya kelaurga yang
harmonis, saling berkomunikasi untuk
mengambil suatu keputusan, masalah
ekonomi keluarga saya alhamdulillah juga
tidak kekurangan, malah ada sedikit lebih
dan bisa memberi kepada sesama, kami
kemudian mengambil keputusan untuk
mengangkat anak saudara kamim sendiri, ini
juga sudah di komunikasikan dengan suami
saya dan juga pihak keluarga anak yang akan
saya adopsi, karna mereka mengetahui
kondisi keluarga saya mereka setuju untuk
menyerahkan anaknya untuk di adopsi”. 67
Pada

hari

berikutnya

peneliti

juga

mendatangi sebuah keluarga yang juga mengadopsi
anak untuk di jadikan anak angkat, beliau bernama
67

Ibu Sringatin selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 21 Oktober 2020.
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Bapak Karbi dan Ibu Mariati, mereka memberikan
keterangan wawancara berkaitan dengan kondisi
keluarganya sebagai berikut:
“Faktor ekonomi adalah suatu kondisi yang
sangat penting dalam urusan keluarga,
dengan ekonomi suatu keluarga dapat
memenuhi kebutuhanya, dengan ekonomi
tarap hidup akan meningkat, karna kondisi
ekonomi keluarga saya yang terbilang
cukup, maka keluarga saya sangat harmonis,
maka dari itu saya dan suami ingin
mengadopsi anak, selain untuk meringankan
beban keluarga lain, tujuan saya mengadopsi
anak adalah untuk memancing agar segera
diberi momongan”. 68
Setelah

melakukan

wawancara

dengan

Bapak Karbi dan Ibu Mariati peneliti juga
melakukan sebuah wawancara dengan keluarga
lainya berkaitan dengan kondisi keluarga, beliau
yang diwawancarai oleh penulis adalah pasangan
suami istri yang bernama Bapak Mulyono dan Ibu
Surat, beliau memberikan penjelasan sebagai
berikut:
“keluarga saya adalah keluarga yang
harmonis, salang menghargai satu sama lain,
68

Ibu Mariati selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 22 Oktober 2020.
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ketika ada masalah selalu di bicarakan,
berdiskusi dan juga menyelesaikannya samasama, untuk kondisi ekonomi kluarga suya
alhamdulillah serba berkecukupan bvahwan
lebih dan juga bisa membantu orang lain,
berkaitan dengan adopsi anak, saya dan
suamitelah sepakat untuk mengadopsi anak
dari saudara atau orang lain agar bisa
membantu ekonomi keluarga mereka,”. 69
Pada hari berikunya peneliti mendatangi
rumah dari keluaga Ibu Sainem untuk melakukuan
sebuah wawancara

berkaitan dengan

kondisi

keluarga, beliau memberikan penjelasan berkaitan
dengan kondisi keluarganya sebagai berikut:
“Berkaitan dengan kondisi keluarga,
keluarga saya alhamduillah adalah keluarga
yang rukun dan juga harmonis, jikalau ada
masalah
saya
dan
suami
selalu
menyelesaikannya dengan pikiran yang
tenang, masalah kondisi ekonomi keluarga
alhamdulillah selalu berkecukupan, masalah
prngadopsian anak saya dan suami sudah
memikirkanya dengan matang-matang dan
sudah menjadi keputusan saya dan suami
saya”. 70

69

Bapak Mulyono selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 23 Oktober 2020.
70
Ibu Sainem selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 24 Oktober 2020.
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Pada kesempatan lain, peneliti mendatangi
kediaman rumah dari bapak Sugeng riyanto dan Ibu
Kayati

untuk

berkaitan

melakukan

dengan

kondisi

sebuah

wawancara

keluarga,

beliau

memberikan keterangan sebagai berikut:
“memiliki keluarga adalah suatu impian
setiap orang, kelangsungan hidup yang layak
juga sebuah impian sebuah keluarga, kondisi
keluarga yang harmonis dan juga serba
kecukupan adalah sesuatu yang ingin
dicapai, tidak terkecuali keluarga saya yang
secara ekonomi semua dapat terpenuhi,
berkaitan dengan pengabdosian anak atau
pengangkatan anak saya dan suami telah
setuju satu sama lain, selain untuk
memancing agar segera di beri momongan
juga bertujuan untuk meringankan beban
orang lain”. 71
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan
penulis dengan keluarga ibu Sainem, beliau
memberikan penjelasan berkaitan dengan kondisi
keluarganya sebagai berikut:
“Meski kondisi kami tidak terlalu berlebih,
tapi masih cukup untuk membiayai
kehidupan dan pendidikan anak Sri wahyuni.
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Bapak Sugeng riyanto selaku masyarakat yang melakukan
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Apalagi tujuan kami juga baik untuk
menolong sesama”.72
Dari penjabaran dan paparan data diatas
dapat disimpulkan bahwa, rata-rata keluarga yang
mengangkat anak di wilayah kecamatan Jenangan
dalam

kondisi

yang

harmonis

dan

relatif

berkecukupan secara ekonomi. Kondisi seperti ini
tentu baik untuk

memastikan bahwa anak akan

menfdapatkan penghidupan dan pendidikan yang
layak, melebihi jika dia diasuh oleh orangtua
kandungnya.

C. Alasan-Alasan

Pengangkatan

Anak

Tidak

Dilakukan Dengan Prosedur yang Benar
Berangkat dari prosedur
sebagaimana

dinarasikan

pengangkatan anak

peneliti

diatas,

peneliti

berusaha menggali data pada keluarga yang mengadopsi
anak yaitu Bapak Paryono dan Ibu siti Wahyuni, beliau
memberikan

penjelasan

berkaitan

dengan

proses

pengangkatan anak sebagai berikut:
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“Untuk mengangkat anak ini, pertama saya dan
suami mendatangi keluarga orang tua kandung
anak, minta izin baik-baik untuk merawat dan
membesarkan anak,
minta izin untuk
menyekolahkan anak, ternyata kemudian bapak
ibu kandungnya tidak keberatan, karena memang
masih ada beberapa anak yang lain. Beberapa
waktu setelah itu anak yang masih bayi itu secara
resmi kami angkat, dan kami anggap layaknya
anak sendiri. Tapi terus terang kami belum
mengurus proses adopsi ini secara resmi karena
bagi kami itu tidak penting, intinya kami hanya
membantu untuk merawat anak sekaligus sebagai
obat sepi kerena kami sendiri belum memiliki
anak kandung”. 73
Hal yang sama juga di tuturkan oleh Ibu Sringatin
yang juga menjelaskan hampir sama dengan apa yang
dikatan oleh Bapak Paryono dan Ibu Siti Wahyuni,beliau
memberikan

penjelasan

berkaitan

dengan

proses

pengangkatan anak sebagai berikut:
“Anak yang saya adopsi itu masih saudara
sendiri, jadi saudara saya punya 4 orang anak,
sedang saya belum dikaruniai anak. Karena
persaudaraan dan untuk mancing agar saya lekas
diberi anak kandung, maka saya nembung kepada
keluarga Tukiman dan Wahyuni untuk ngramut
salah satu anaknya. Dari permintaan itu
kemudian dikabulkan, alhasil anak itu kemudian
73
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saya openi. Awal-awal dulu dia belum tau kalau
anak angkat, tapi setelah agak besar ya sudah
kami beritahu orangtua kandungnya. anak itu
kalau manggil saya ibu, kalau manggil ibu
kandungnya bude. Alhamdulillah kini saya juga
oleh Allah sudah dikasih momongan. Untuk
proses adopsi kita hanya kekeluargaan saja, tidak
perlu ngurus surat-surat, toh ini juga masih
saudara sendiri.”.74
Pada hari berikutnya peneliti mendatangi rumah
Bapak Karbi dan Ibu Mariati untuk mendapatkan data
berkaitan dengan tata cata pengangkatan anak di
Kecamatan Jenangan, beliau memberikan penjelasan
sebagai berikut:
“Dalam adopsi anak atau mengangkat anak yang
bernama Shilvia nur fitria ini, saya hanya datang
kepada orang tua anak saja, secara kekeluargaan
bilang baik-baik
kepada keluarga Imam
suwondo dan bu Sumarmi ingin ikut ngramut
anaknya. Kebetulan waktu itu saya memang
belum ;punya anak sendiri. Keluarga Suwondo
kemudian memperbolehkan salah satu anaknya
untuk kami adopsi. Maka sampai saat ini anak itu
masih ikut dengan saya. Kartu keluarga ya ikut
saya. Anaknya juga sudah saya kenalkan dengan
orang tua kandungnya. Untuk proses adopsi,
saya memang tidak melakukan secara resmi,
karena kalau dihitung, sebenarnya anak ini masih
74
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keluarga sendiri, disamping itu juga khawatir
prosesnya ribet dan banyak biaya. Yang penting
segi pendidikan dan kebutuhan anak saya
usahakan untuk dicukupi”. 75
Jika melihat penjabaran dari teori di atas dan juga
beberapa data yang di peroleh penulis dari hasil
wawancara dengan pihak yang mengadopsi anak dapat
di tarik analis atau di tarik kesimpulan bahwa, dalam
suatu

proses

pengangkatan

anak

mereka

hanya

mendatangi keluarga yang anaknya akan diadopsi, disitu
kemudian mereka menyatakan keinginannya untuk
melakukan adopsi. Jika diizinkan maka dilakukanlah
proses adopsi anak tersebut yang terjadi antar keluarga
tanpa melalui proses yang resmi sesuai regulasi yaitu
dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti: a. surat
keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; b. surat
keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa
dari Rumah Sakit Pemerintah; c. copy akta kelahiran
COTA; d. surat

Keterangan Catatan Kepolisian

setempat; e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA; f.
kartu keluarga dan KTP COTA; g. copy akta Kelahiran
75
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CAA; h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja
COTA; i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang
sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup; j. surat
pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang
menyatakan

bahwa

pengangkatan

anak

demi

kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak; k.
surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas
kertas bermaterai. Proses adopsi seperti ini tidak
dilakukan karena dianggap berbelit-belit.
Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan
sebuah wawancara dengan narasumber lainnya berkaitan
dengan tata cara pengangkatan anak adopsi di
Kecamatan Jenangan Ponorogo, beliau adalah pasangan
suami istri yang bernama Bapak Mulyono dan Ibu Surati,
beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan tata cara
pengngkatan anak sebagai berikut:
“Saya tidak faham bagaimana tatacara adopsi
anak yang resmi, tapi kabarnya prosesnya tidak
mudah dan lama, oleh karena itu
ketika
mengangkat anak ini saya ya hanya secara
kekeluargaan saja. kebetulan yang saya angkat ini
adalah anak luar kawin sehingga tidak punya
jalur nasab dengan ayah, ayah biologisnya juga
tidak ketahuan, oleh karena itu untuk membantu
masa
depan
anak,
kami
kemudian
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mengangkatnya dan menjadi bagian dari keluarga
kami. Sampai sekarang anak ini juga belum
mengetahui kalau dia anak angkat, saya juga
belum memberitahu kondisi yang sebenarnya,
khawatir anaknya gimana-gimana gitu”.76
Pada hari berikunya peneliti juga mewawancarai
narasumber, peneliti memberikan sebuah wawancara
berkaitan dengan tata cara pengngkatan anak, beliau
adalah Ibu Sainem, Ibu Sainem memberikan penjelasan
berkaitan dengan tata cara pengngkatan anak sebagai
berikut:
“Waktu itu ada tetangga saya, yaitu keluarga pak
Tolu dan bu Sijem yang secara ekonomi masih
berat, tapi anaknya banyak, sedang saya
kebetulan ada sedekit rizki, dari situ keluarga itu
bilang kepada saya tentang kemungkinan untuk
mengadopsi salah satu anak mereka. Atas
tawaran itu kemudian saya menerima untuk
mengangkat salah satu anak mereka. Sampai saat
ini jadilah adopsi itu dan saya juga berusaha
mencukupi kebutuhan anak itu secara baik, mulai
sandang pangan dan pendidikan. Untuk proses
adopsi kebetaulan masih belum mengurus secara
resmi karena ini juga tetangga sendiri”. 77
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Bapak mulyono selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
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Wawancara, 24 Oktober 2020

95
Jika melihat data di atas dapat di analisis atau di
ambil

kesimpulan

bahwa,

rata-rata

orang

yang

melaksanakan adopsi anak masih kurang memperhatikan
segi legalitas dari proses adopsi.

Alasan yang

disampaikan diantaranya karena proses yang lama dan
sulit. Alasan lain yang disampaikan mayoritas karena
yang diangkat adalah saudara dan atau tetangga yang
mempunyai

kedekatan

dengan

keluarga

yang

mengangkat, sehingga tidak perlu melaui proses resmi
karena sudah terdapat saling paercaya antara dua
keluarga.
Keesokan harinya peneliti mendatangi kediaman
Bapak Sugeng Rianto dan Ibu Kayati, keluarga ini
mengangkat anak dari seorang ibu yang bernama Kayati,
anak ini lahir diluar pernikahan. Beliau memberikan
penjelasan berkaitan dengan tata cara pengangkatan anak
yang tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga yang
sebelumnya penulis datangi:
“Kebetulan dulu ada anak yang lahir diluar
pernikahan, sehingga ayahnya tidak jelas, atas
dasar kemanusiaan karena tampak ibunya kurang
siap untuk membesarkan anak, kami kemudian
menawarkan diri untuk mengadopsi anak tersebut
dengan harapan kebutuhan anak itu yang terkait
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dengan pengasuhan dan pendidikan lebih tertata.
Usulan kami diterima oleh pihak ibu dari anak
dan akhirnya sampai saat ini, anak tersebut kami
adopsi. Untuk proses adopsi Cuma kami lakukan
dengan kekeluargaan, kami juga belum
melaporkan proses adopsi ini kepada dinas
terkait, toh anak itu sudah kami anggap
sebagaimana anak kami sendiri”. 78
Pada

kesempatan

lain,

peneliti

berusaha

menggali info tentang tatacara pengangkatan anak yang
terjadi di kecamatan Jenangan, ada empat keluarga yang
penulis gali informasinya, yaitu keluarga bapak Rusni
dan Suharti, keluarga Suprapto, keluarga Abu sofyan dan
Puji lestari serta keluarga Imam ahmad dan Marsuni.
Keluarga Rusni mengangkat anak yang kemudian diberi
nama Diah ayu prastiana, sedang keluarga Suprapto
mengangkat anak yang kemudian diberi nama Aisah
windasari, keluarga Abu sofyan dan Puji lestari
mengangkat anak yang kemudian diberi nama Habib
farhan al hudlori, sedang keluarga Imam ahmad dan
Marsuni mengangkat anak yang kemudian diberi nama
Dimas ari sabella.
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Bapak Sugeng Rianto selaku masyarakat yang melakukan
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Pada keluarga Rusni dan Suharti mereka
mengangkat anak dari seorang dokter yang waktu itu
berpraktik di daerah Semanding, pada kesempatan itu
mereka menyampaikan:
“sekitar tahun Sembilan puluhan, saya dan istri
mengambil seorang bayi dari tempat praktik
seorang dokter, waktu itu juga tidak dijelaskan
bayi tersebut asalnya dari mana, kemudian orang
tuanya siapa, juga tanpa ada surat atau yang lain
tentang identitas bayi, bayi itu kemudian saya
bawa pulang, saya rawat, saya besarkan dan saya
sekolahkan sampai sekarang, untuk pengurusan
resmi belum saya lakukan karena tidak tahu harus
memulai dari mana, dan itu sudah lama sekali”
Ketika penulis memberi masukan kepada ayah
angkat untuk mencoba menelusuri asal-usul anak dengan
bertanya ke dokter yang dulu merawat, orangtuanya
menjawab bahwa dokter itu sudah meninggal dunia
dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.
Keterangan yang hampir sama juga diberikan
oleh keluarga Suprapto, keluarga Abu sofyan dan
keluarga Imam ahmad. Ketiga keluarga ini juga
mengambil anak dari bidan yang menangani kelahiran.
Proses pengangkatan anak yang dilakukan ketiga
keluarga tersebut tanpa disertai dengan tanpa catatan

98
resmi asal usul anak, sehingga anak yang diangkat itu
tidak punya data orangtua kandungnya.
Berdasar penjelasan dan penjabaran data dari
orang-orang yang telah di wawancarai oleh pihak penulis
berkaitan dengan tata cara pengangkatan anak di
Kecamatan Jenangan dapat di nalisis atau ditarik
kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak khususnya
diwilayah

kecamatan

Jenangan

masih

belum

memperhatikan aspek legalitas. Faktanya dari beberapa
sampel yang diambil belum ada yang mengurus legalitas
pengangkatan anak yang dilakukan kepada Dinas atau
instansi terkait pengangkatan anak. Bukan hanya sampai
di situ akibat dari tidak dilakukannya pengangkatan anak
secara prosedural, berakibat sebagian dari anak-anak
tersebut kehilangan data orang tua kandungnya.
Diantara

persoalan

penting

yang

harus

diperhatikan ketika terjadi proses pengangkatan anak
adalah motifasi dari calon orang tua angkat. Dalam
makalahnya yang berjudul Pengangkatan anak ditinjau
dari hukum Islam dan peraturan pemerintah no.54 tahun
2007 tentang pengangkatan anak, Sasmiar menuliskan
bahwa ada beberapa motifasi ketika seseorang ingin
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mengangkat anak, diantaranya: a. Rasa belas kasihan
terhadap anak yang terlantar atau anak yang kebetulan
orang tuanya tidak mampu memelihara. b. Tidak
memiliki anak dan ingin memiliki anak untuk menjaga
dan memelihara di masa tua. c. Mempunyai keyakinan
bahwa dengan adanya anak angkat di rumah maka akan
dapat memiliki anak sendiri. d. Untuk menemani
anaknya yang sudah ada. e. Untuk mempertahankan
ikatan perkawinan/kebahgiaaan keluarga. 79
Dalam

rangka

mencegah

terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak
serta melindungi hak anak yang menjadi tujuan pokok
adopsi, maka pemerintah menerbitkan peraturan nomor
54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Diantara hal
yang diatur dalam peraturan ini adalah sesuai pasal 2
bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan
terbaik

bagi

anak

dalam

rangka

mewujudkn

kesejahteraan anak dan perlindunan anak,

yang

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
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ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam
hal anak yang akan diangkat mempunyai beberapa
ketentuan, diantaranya: a. Belum berusia 18 (delapan
belas) tahun b. Merupakan anak terlantar atau
diterlantarkan c. Berada dalam asuhan keluarga atau
dalam lembaga pengasuhan anak d. Memerlukan
perlindungan khusus.
Selain mengatur anak yang akan diangkat,
peraturan nomor 5 tahun 2007 juga mengatur ketentuan
orangtua yang akan mengangkat anak, diantaranya: a.
Sehat jasmani rohani. b. Berumur paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun dan paling tinggi 55 Tahun. c. Beragama
sama dengan agama calon anak angkat. d. Berkelakuan
baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
kejahatan. 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. Mampu ekonmi 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.. k.
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Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. l.
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6
(enam) bulan, sejak izin. pengasuhan diberikan.. m.
Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi
sosial. 80
Berkaitan dengan peraturan tersebut penulis
kemudian berusaha menggali data dari bapak Paryono
yang melakukan pengangkatan anak bernama Akhdan
ahmad kuncoro, beliau menjelaskan:
“pengangkatan anak ini dilakukan secara
sukarela dan kekeluargaan. Keluarga orangtua
kandung dari Ahmad percaya salah satu anaknya
kami angkat, kemudian kami juga siap untuk
mendidik dan membesarkan dalam lingkungan
keluarga kami, maka terjadilah proses adopsi itu.
Dan itu semua tidak melalui surat menyurat
apapun. Intinya secara kekeluargaan dan saling
percaya antara dua keluarga”. 81
Pernyataan yang hampir sama juga dituturkan
oleh narasumber lainnya yang juga di wawancarai oleh
penulis berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan
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Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007
Ibu Siti Wahyuni selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 20 Oktober 2020.
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anak yang bernama Ibu Sringatin, beliau memberikan
penjelasan sebagai berikut:
“Yang saya angkat itu bukan orang lain, ia
terbilang masih keponakan sendiri, kebetulan
orang tua kandungnya anaknya banyak dan ihlas
salah satu anaknya saya adopsi, dan saya juga
waktu itu belum punya anak, maka jadilah
pengangkatan anak itu, dengan cara kekeluargaan
saja, saling setuju untuk kebaikan bersama tidak
perlu surat menyurat apapun”.82
Selanjutnya peneliti juga menggali informasi
tentang proses pengangkatan anak pada keluarga
Mulyono dan Sugeng riyanto. Dua keluarga ini kebetulan
mengangkat anak yang lahir diluar perkawinan, sehingga
tidak

memiliki

ayah

yang

sah.

Pak

Mulyono

menyampaikan:
“Ketika saya mengangkat anak itu, ibu kandung
dari anak tersebut dalam kondisi kebingungan,
karena harus mengasuh anak seorang diri tanpa
suami, sehingga kami menawarkan bantuan
untuk mengasuh anak tersebut. Tawaran itu
diterima dan terjadilah pengangkatan anak itu
sampai sekarang. Untuk pengangkatan anak itu
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jujur saja kami belum mengurus surat surat yang
diperlukan”83
Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh
nara sumber, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa
pelaksanaan pengangkatan anak di wilayah kecamatan
Jenangan cenderung mengabaikan prosedur yang telah
ditetapkan

pemerintah

karena

beberapa

alasan,

diantaranya:
1. Anggapan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak
secara prosedural tidalah penting, hal ini dikarenakan
tujuan orang tua angkat mengangkat anak adalah
dalam kerangka membantu dan merawat saja,
sekaligus sebagai obat sepi karena memang belum
diberi anak kandung. Ini dapat dilacak dari keluarga
Paryono dan Wahyuni.
2. Alasan lain adalah seperti yang disampaikan keluarga
ibu Sringatin, karena anak yang diangkat masih
mempunyai hubungan famili, sehingga pengangkatan
anak hanya dilakukan secara kekeluargaan tidak
melalui prosedur yang semestinya.
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3. Faktor lain adalah adanya kekhawatiran proses
pengangkatan anak secara resmi akan melalui proses
yang ribet, memakan waktu yang lama dan biaya yang
tidak sedikit. Ini terekam dari pernyataan keluarga
bapak Karsi dan keluarga bapak Mulyono.
4.
5. Disamping beberapa alasan diatas, ada alasan lain
yaitu karena masih tetangga sendiri, sehingga tidak
perlu mengurus proses pengangkatan anak secara
resmi. Ini terekam dari keluarga ibu Sainem.
6. Faktor terakhir adalah karena tidak bisa mengurus
proses resmi karena data yang terkait dengan orang
tua kandung anak tidak diketahui, hal ini karena
mereka mengangkat anak dari tenaga kesehatan tanpa
catatan apapun, ditambah lagi tenaga kesehatan yang
dulu membantu proses pengangkatan anak juga sudah
meninggal dunia.

D. Analisis

Undang-Undang

Pengangkatan

Anak

Di

terhadap
Wilayah

Praktik

Kecamatan

Jenangan
Dari hasil penggalian data peneliti terhadap
keluarga yang mengangkat anak, pengangkatan anak
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atau adopsi anak menurut Hukum Perdata, dapat di tarik
analisis atau kesimpulan bahwa, dalam pengangkatan
anak atau adopsi anak di Kecamatan Jenangan ada aspek
yang belum sesuai Hukum Perdata dan masih
dilaksanakan dengan cara kekeluargaan dan belum
sesuai prosedur yang berlaku.
Meskipun secara prosedur pengangkatan anak
tersebut tidak melalui mekanisme yang benar, tetapi
tidak semua aspek pada peraturan tentang pengangkatan
tidak dilaksanakan. Salah satu contohnya sesuai pasal 39
undang-undang

nomor

35

tahun

2014,

bahwa

pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan menurut
adat kebiasaan setempat, maka bisa disimpulkan bahwa
pengangkatan anak yang terjadi di wilayah kecamatan
Jenangan memang dilakukan untuk kebaikan anak.
Secara umum bisa dikatana bahwa, kondisi anak akan
lebih baik dan tercukupi bila hidup bersama orangtua
angkat.
Hal lain yang tetap diperhatikan adalah bahwa
sesuai pasal 39 ayat 3 bahwa orangtua angkat harus
seagama dengan anak angkat, maka bisa dikatakan
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bahwa semua orangtua angkat yang diteliti mereka
seagama dengan anak angkat, tidak ada satupun orangtua
angkat itu yang berbeda agama dengan anak angkatnya.
Selain

aspek

perlindungan anak

dalam

pundang-undang

yang diperhatikan dalam proses

pengangkatan anak, ada juga aspek yang belum dan
kurang dipetrhatikan, diantaranya ketentuan pada pasal
39 ayat 2, ayat 2a, ayat 4a dimana pengangkatan anak
tidak memutus hubungan darah dengan orangtua
kandung, pengangkatan anak juga harus dicata dalam
akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas
anak, juga dalam hal anak anak tidak diketahui asal
usulnya, orangtua yang akan mengangkat anak harus
menyertakan identitas anak. Peneliti menemukan fakta
bahwa ada beberapa proses pengangkatan anak yang
kemudian memutus ikatan dengan orangtua kandung
anak. Hal ini terlihat karena sebagian orangtua angkat
sama sekali tidak mengetahui siapa orangtua kandung
dari anak yang diangkat. Dengan adanya kondisi tersebut
maka tercerabutlah anak angkat itu dari orangtua
kandungnya. keluarga Rusni yang mengangkat Diah ayu
puspita dari seorang dokter, sama sekali tidak
mengetahui identitas orangtua kandung anak angkatnya,
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demikian juga keluarga Suprapto yang mengangkat anak
dari bidan juga sama sekali tidak mengetahui identitas
orangtua kandung anak angkatnya. Sama dengan kedua
keluarga diatas, keluarga Abu sofyan dan keluarga Imam
ahmad juga tidak mengetahui identitas orangtua kandung
dari anak angkatnya.
1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak atau Adopsi Anak
Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam anak angkat tidak
mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung
dan karena itu anak angkat dalam hukum Islam tidak
memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum
anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak
terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada
ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama
anak angkat. Agama Islam mendorong seorang
muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak
mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak
dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak
dengan orang tua kandungnya. Menurut Hukum
Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan
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apabila

memenuhi

ketentuan-ketentuan

sebagai

berikut:84
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak
yang diangkat dengan orang tua biologis dan
keluarganya.
b. 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.
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama
orang tua angkatnya secara langsung kecuali
sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai
wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
Dari ketentuan tersebut 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. Tujuan
utama pengangkatan anak menurut hukum Islam

84

Muderis Zaini, Adopsi, suatu tinjauan dari tiga sistem hukum
(Jakarta: Sinar Grafika, 1999). 54.
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adalah untuk

kepentingan kesejahteraan anak,

penjelasan teori tersebut hampir sama dengan apa
yang dikatakan oleh narasumber dalam wawancara
yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan
Pelaksanaan Pengangkatan Anak Aatu Adopsi Anak
Menurut Hukum Islam, beliau yang memberikan
penjelasan adalah Ibu Sainem, beliau memberikan
keterangan sebagai berikut:
“Dalam pengangkatan anak ini kami tetap
memperhatikan
kebaikan
bagi
anak,
disamping itu kami juga tidak memutus
hubungan anak dengan orangtua kandungnya,
anak ini juga sudahj kami beritahu identitas
orangtua kandungnya, sehingga besuk kalau
anak ini menikah, ayah kandungnya juga saya
minta untuk menjadi walinya”.85
Pada hari yang berbeda peneliti melakukan
sebuah wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan
Pengangkatan Anak Aatu Adopsi Anak Menurut
Hukum Islam, yang di wawancarai adalah Bapak
Samuji dan Ibu Sringaten, beliau memberikan
penjelasan sebagai berikut”
“Dari awal saya mengangkat anak dari
saudara ini dengan tujuan untuk kebaikan
85

Ibu Sainem selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 24 Oktober 2020.
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anak, mengingat saudaranya banyak. Dengan
kami angkat dalam keluarga kami, kami
berharap agar pendidikan anak bisa lebih baik.
Meskipun anak ini kami angkat dalam
keluarga kami, akan tetapi kami juga tetap
mengenalkan
anak
pada
orangtua
kandungnya, sehingga hubungan anak dengan
orangtua kandung tidak terputus. Saat ini anak
itu juga sudah biasa main kerumah orangtua
kandungnya”.86
Pada hari berikutnya peneliti juga mendatangi
rumah seorang narasumber lainya yang bernama Bapak
Sugeng Rianto dan Ibu Kayati, beliau memberikan
keterangan

berkaitan

dengan

pelaksanaan

pengangkatan anak sebagai berikut:
“saya mengangkat anak atau mengadopsi anak
dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai
terlantar atau menderita dalam pertumbuhan
dan perkembangannya. Tujuan utama saya
dalam pengangkatan untuk kepentingan
kesejahteraan anak, selain hal tersebut yang
telah di tentukan dalam Hukum Islam saya
mengangkat anak dengan tujuan agar
mendapat momongan atau untuk memancing
agar bisa mendapat keturuan anak kandung”. 87
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Bapak Samuji selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 25 Oktober 2020.
87
Bapak Sugeng Rianto selaku masyarakat yang melakukan
adopsi, Wawancara, 26 Oktober 2020.
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Disamping menggali data dari beberapa
keluarga diatas, peneliti juga menggali data dari
keluarga bapak Rusni. Keluarga ini mengadopsi
seorang anak wanita yang bernama Diah ayu prastiana
dari tempat praktik seorang dokter tanpa catatan
pengantar. Pak Rusni secara jujur mengatakan bahwa
dari kecil sampai anaknya remaja ia sengaja tidak
memberitahu anak angkatnya bahwa ia bukan anak
kandung. Ia khawatir kalau anak itu mengetahui bahwa
ia anak angkat akan membuat anak itu berkecil hati.
Karena kekhawatiran itu maka pak Rusni enggan
memberitahukan kepada anak tentang statusnya. Untuk
mendukung upayanya merahasiakan status anak angkat
itu, maka semua dokumen kependudukan ia buat
selayaknya anak kandung, mulai kartu keluarga dan
ijazah ia cantumkan namanya sebagai ayah kandung.
Kondisi yang kurang lebih sama juga peneliti
temukan ketika menggali data dari keluarga Suprapto,
keluarga Abu sofyan dan keluarga Imam ahmad. Ketiga
keluarga ini sama-sama enggan memberitahukan
kepada anak angkatnya tentang kondisi sebenarnya.
Dalam

dokumen

mencantumkan

kependudukan

orangtua

angkat

mereka

juga

sebagaia

ayah
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kandung
Untuk lebih memperdalam tentang kaitan
adopsi dengan ketentuan dalam agama Islam, peneliti
menggali keterangan dari bapak Sumanto, seorang
tokoh masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan
pelaku adopsi anak, menurut bapak Sumanto, adopsi
atau disebut juga pengangkatan anak adalah mengambil
atau mengasuh anak orang lain untuk diasuh atau
dibesarkan oleh orang tua angkat dengan tidak
menghilangkan identitas anak tersebut dari orang tua
kandungnya. Maksudnya yaitu nasab anak angkat
tersebut tetap pada bapak kandungnya bukan bapak
angkatnya. Adopsi dapat dilakukan oleh orang yang
belum memiliki anak maupun orang yang sudah
mempunyai anak. Adopsi bagi orang yang mengangkat
anak bertujuan untuk dijadikan anak karena belum
ataupun karena tidak mempunyai anak, ada pula yang
bertujuan untuk dijadikan pancingan karena belum
mempunyai anak.88
Mayoritas masyarakat Kecamatan Jenangan
beragama Islam, namun masih terdapat masyarakat

88

Bapak Sumanto selaku tokoh Agama wawancara
Wawancara, 22 Oktober 2020..

,
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yang mengadopsi anak namun tidak mengerti ketentuan
adopsi menurut ajaran Islam. Yang mana kebanyakan
menjadikannya seolah-olah seperti anak kandung
bahkan menasabkan kepada bapak angkatnya.89 Seperti
yang dilakukan oleh keluarga bapak Rusni dalam
mengadopsi anak yang menganggapnya sebagai anak
kandungnya sendiri beliau mengatakan bahwa apapun
yang terjadi anak angkatnya tetaplah anaknya.
Selanjtnya dalam wawancara dengan bapak Rusni yang
mengangkat anak bernama Diah ayu prastiana, beliau
mengatakan sebagai berikut:
“Ketika saya memutuskan untuk mengangkat
anak, berarti itu menjadi tanggung jawab saya
bukan lagi tanggung jawab orang tua
kandungnya. makanya saya bertekat untuk
menjadikan anak ini seperti anak-anak lain
hidup dengan rasa yang berkecukupan. Saya
sudah sayang sekali dengan anak angkat saya
apapun yang terjadi anak angkat itu ya tetap
anak saya, bahkan seluruh harta saya pun akan
saya berikan untuk anak saya” 90
Sama

halnya

dengan

pasangan

Bapak

Suprapto yang mengangkat anak bernama Aisah
89

Ibid.
Bapak Rusni selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 22 Oktober 2020.
90
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windasari, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa
bapak Suprapto juga memahami adopsi sebagai
perpindahan pengasuhan dari orang tua kandung ke
orang tua angkat yang mana berpindah juga segala
bentuknya nasabnya baik kewarisannya maupun
perwaliannya. Selebihnya bapak Suprapto mengatakan
sebagi berikut:
“Adopsi atau pengangatan anak itu kan
mengambil anak dari orang lain tapi disini
saya mengadopsinya dari bu bidan. Dari umur
1 bulan 20 hari sudah disaya jadi ya saya
bertanggung jawab penuh atas anak ini, saya
juga tidak punya anak jadi anak ini ya anak
saya.”91
Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Abu
sofyan dan Ibu Puji lestari yang mengangkat anak
bernama Habib farhan al hudlori, dalam wawancara
yang dilakukan penulis dengan Bapak Abu sofyan
mereka mengatakan bahwa saya melakuklan adopsi
terhadap anak saudara saya, beliau mengatakan bahwa:
“Adopsi atau pengangkatan anak adalah
mengangkat anak orang lain untuk di jadikan
anaknya, yang saya adopsi adalah anak dari bu
bidan, saya mengabdosi anak tersebut dari
91

Bapak Suprapto selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 23 Oktober 2020.
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bayi atau umur 5 bulan, walau hanya anak
angkat akan tetapi anak tersebut sudah seperti
anak kandung saya sendiri, saya dan suami
saya begitu mennyayangi anak tersebut
sepenuh hati saya”.92
Jika

melihat

keterangan

dari

bebrapa

narasumber di atas dan di kaitkan dengan teori di atas
dapat di analisis atau di tarik kesimpulan bahwa
berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak atau
adopsi anak menurut

hukum Islam di kecamatan

Jenangan ada yang sudah seslaras dengan hukum Islam,
karena mereka memiliki tujuan yaitu agar seorang anak
tidak

sampai

pertumbuhan

terlantar
dan

atau

menderita

perkembangannya,

dalam
untuk

kepentingan kesejahteraan anak, dan juga membantu
sesama umat muslim. Disamping itu juga ada yang
belum selaras dengan aturan agama Islam, tentang
tabanni, yaitu menasabkan anak pada selain orangtua
kandungnya.
BAB V

92

Bapak Abu sofyan selaku masyarakat yang melakukan adopsi,
Wawancara, 23 Oktober 2020.
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AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI
PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH
KECAMATAN JENANGAN

A. Akibat Pengangkatan anak di Kecamatan Jenangan
Semua perbuatan hukum bisa dipastikan akan
mempunyai akibat hukum, tidak terkecuali masalah
pengangkatan anak yang juga merupakan salah satu
bentuk perbuatan hukum, juga memiliki akibat yang
berhubungan langsung dengannya. Pengangkatan anak
jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang
benar yang telah ditetapkan pemerintah sudah tentu akan
berakibat baik, sebaliknya jika dilakukan menyalahi
regulasi yang ditetapkan pemerintah, sudah tentu akan
menimbulkan beberapa akibat yang menyalahi hukum
serta berakibat kurang baik untuk orangtua angkat
maupun bagi anak yang diangkat.
Berdasar penggalian data yang dilakukan oleh
peneliti, didapat fakta bahwa proses pengangkatan anak
diwilayah kecamatan Jenangan sebagian besar masih
belum atau tidak dilakukan dengan tatacara dan prosedur
semestinya, artinya pengangkatan anak hanya dilakukan
secara kekeluargaan antara saudara atau tetangga dan
119
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tanpa disertai bukti tertulis proses pengangkatan anak.
Hal ini terjadi pada proses pengangkatan anak di
keluarga bapak Paryono dan ibu Siti wahyuni, keluarga
ini mengangkat anak dari keluarga Muhammad subekani
dan ibu Ita Rosita tanpa disertai proses yang prosedural,
sehingga tidak ada catatan apapun yang menerangkan
perihal pengangkatan anak yang terjadi. Hal yang kurang
lebih sama juga terjadi pada keluarga Samuji yang
mengangkata anak dari keluarga Tukimun. Proses
pengangkatan anaknya hanya berdasar kekeluargaan
tanpa ada catatan apapun yang

menyertai dan

menerangkan, hal ini menjadikan tidak ada legalitas pada
proses pengangkatan anak tersebut sehingga secara
hukum tidak ada kaitan antara anak angkat dan orangtua
angkat.
Selain mengangkat dari saudara sendiri dan
tetangga, praktek pengangkatan anak juga dilakukan dari
bidan atau dokter yang berada diwilayah kecamatan
Jenangan. Untuk jenis kedua ini juga tanpa disertai bukti
tertulis tentang asal usul dan proses pengangkatan anak.
Akibat dari pengangkatan anak dengan kedua model ini
adalah terjadinya beberapa masalah, antara lain:
terjadinya intisa>b, yaitu anak angkat tersambung
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nasabnya

dengan

orangtua

pengangkatan anak

angkat,

dengan kedua

selain

itu

model diatas

menyebabkan terputusnya nasab anak dan orangtua
kandung, terjadinya kekacauan waris dimana orangtua
angkat menganggap anak angkat sebagai pewaris,
bahkan di salah satu kasus dimana orangtua angkat
mengangkat lebih dari seorang anak angkat terjadi
perselisihan,

dimana

anak

angkat

perempuan

mendapatkan bagian lebih dari anak angkat yang lakilaki. Kekacauan masalah wali, perlindungan yang lemah
terhadap anak angkat jika terjadi sengketa waris oleh
saudara dari orangtua angkat. Secara psikologis juga
kurang baik pada perkembangan anak karena kehilangan
data orangtua kandungnya.

B. Analisis Yuridis Akibat Praktik Pengangkatan Anak
di Kecamatan Jenangan
Sebagaimana diuraikan pada point pertama
bahwa banyak kasus pengangkatan anak diwilayah
kecamatan Jenangan dilakukan tanpa melalui prosedur
dan tatacara yang semestinya, dimana pengangkatan
anak

hanya

berdasar

hubungan

kekeluargaan,

pengangkatan anak dari tenaga kesehatan tanpa ada
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catatan apapun yang bisa menjadi dasar hukum dan
kejelasan

terjadinya

pengangkatan

anak.

Proses

pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang
semestinya ini mengakibatkan beberapa hal, diantaranya
:
1. Hilangnya asal usul anak, ini terjadi pada beberapa

proses pengangkatan anak yang berada diwilayah
kecamatan Jenangan, dimana pengangkatan anak
yang dilakukan dari tenaga kesehatan tidak disertai
dengan catatan sama sekali. Kalau melihat pada
undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun
2014 pasal 39 ayat 1 bahwa pengangkatan anak
hanya bisa dilakukan untuk kepentingan yang terbaik
baik bagi anak, kepentingan ini tentu diantaranya
adalah kejelasan asal usul anak. Selain itu pada ayat
dua dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak
memutus hubungan darah antara anak yang diangkat
dengan orangtua kandung. Dari sini jelas bahwa
pengangkatan anak yang tanpa melalui prosedur
semestinya dan mengakibatkan hilangnya asal-usul
anak tidak dibenarkan oleh undang-undang. Adanya
pengangkatan anak yang berakibat hilangnya asalusul anak juga bertentangan dengan hukum Islam,
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merujuk kepada pendapat dari M. Budiarto bahwa
adopsi dalam Islam diperbolehkan dengan beberapa
ketentuan, diantaranya: a. tidak memutus hubungan
nasab antara anak yang diangkat dengan orangtua
kandung; b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai
ahli waris dari orangtua angkatnya, sebaliknya
orangtua angkat juga merupakan ahli waris dari anak
angkatnya; c. Anak angkat tidak diperkenankan
menyandang nama orangtua ngkatnya; d. Orangtua
angkat tidak betindak sebagai wali dalam pernikahan
anak angkat.93

2. Terjadinya kekacauan nasab, dimana pada akta
kelahiran anak tercantum bukan nama orang tua
kandung, tetapi orangtua angkat, padahal kalau
merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2002
yang dirubah dengan undang-undang nomor 35
tahun 2014

tentang perlindungan anak serta

peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak, disebutkan bahwa
tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan

93

M. budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,
(Jakarta: Akademika presindo, 1985), 24.
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yang terbaik bagi anak. Pengangkatan juga tidak
boleh menghilangkan asal-usul anak.
3. Akibat lanjutan dari terjadinya kekacauan nasab
adalah ketidak jelasan masalah wali, mahram dan
waris yang semuanya bertentangan dengan semangat
pengangkatan anak dan juga bertentangan dengan
ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar
masayarakat wilayah kecamatan Jenangan. Dalam
masalah wali terkadang ditemui orangtua angkat
yang meminta untuk menjadi wali pada pernikahan
anak

angkatnya

dikarenakan

data

otentik

kependudukan dan data yang lain menyatakan bahwa
orangtua angkat itu adalah orangtua kandung. Selain
masalah wali, adanya intisa>b pada pengangkatan
anak yang tidak melaui prosedur semestinya juga
membuka peluang terjadinya perselisihan waris,
dimana anak angkat yang semsetinya bukan pewaris
malah menjadi ahli waris yang menghalangi ahli
waris yang sebenarnya.
4. Akibat lain yang mungkin terjadi jika pengangkatan
anak dilakukan tanpa prosedur yang semestinya
adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua
angkat dan anak angkat. Hal ini karena tidak ada satu
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bukti

sah

yang

yang

menyatakan

perihal

pengangkatan anak, akibat langsungnya adalah tidak
ada ikatan hak dan kewajiban yang mengikat antara
orangtua angkat dan anak angkat, sehingga jika
terjadi satuhal yang merugikan dari salah satu fihak,
tidak

bisa

diselesaikan

di

pengadilan.

Jika

pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan
prosedur yang benar, hal-hal yang terkait dengan hak
dan kewajiban antara orangtua angkat dan anak
angkat akan bisa diselesaikan dengan baik di
pengadilan, hal ini karena dokumen penetapan
pengadilan yang menjadi dasar adopsi anak juga
mencantumkan macam-macam hak dan kewajiban
orangtua adan anak angkat. Orangtua angkat
memiliki kewajiban yang sama dengan orangtua
kandung, mulai mendidik, mengasuh, memelihara
anak angkat sesuai dengan pasal 26 undang-undang
nomor 23 tahun 2002. sesuai dalam pasal 19 undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak, anak angkat juga memiliki kewajiban kepada
kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban
anak lainnya, diantaranya adalah menghormati dan
mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air
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bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan
akhlak yang mulia.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
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Dari penelitian yang telah dilakukan ada
beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Ada beberapa motif pengangkatan anak yang
terjadi di wilayah Kecamatan Jenangan, diantaranya
karena adanya pasangan yang sudah lama menikah dan
belum

dikaruniai

mengangkat

anak,

pasangan

ini

kemudian

anak untuk “mancing” agar

segera

dikaruniai anak kandung. Selain karena motifasi
mancing, ada motif lain yaitu menolong saudara atau
tetangga yang kebetulan memiliki anak banyak sedang
secara ekonomi bisa dibilang kurang mampu. Selain dua
hal tersebut, juga ada motif untuk menjadi pewaris dari
lorangtua angkat. Selain alasan diatas pengangkatan
anak yang terjadi diwilayah kecamatan Jenangan adalah
untuk memberikan “perlindungan” kepada anak yang
lahir diluar pernikahan yang sah, dengan diangkat dan
dididik dalam keluarga yang lengkap, diharapkan anak
yang lahir diluar pernikahan sah itu akan menjadi lebih
baik kehidupannya.
Sebagaimana ditulis dalam point satu bahwa
127 di wilayah kecamatan
tujuan pengangkatan anak
Jenangan adalah untuk kebaikan, baik bagi orang tua
angkat maupun anak angkat, namun faktanya tujuan
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yang baik itu belum diikuti dengan cara yang baik, masih
ada orangtua angkat yang mengangkat anak tanpa
melalui prosedur yang benar. Sejauh data yang dimiliki
peneliti rata-rata orangtua angkat itu hanya melakukan
pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa melalui
penetapan pengadilan. Hal ini berlaku bagi anak angkat
yang mereka angkat dari orangtua kandungnya, atau
mereka angkat dari tenaga kesehatan yang membantu
proses kelahiran, semua dilakukan dengan tanpa
dokumen resmi yang semestinya. Ada beberapa sebab,
mengapa pengangkatan anak tanpa melalui prosedur
yang semestinya, yaitu: diangggap tidak penting karena
niatnya hanya membantu, anak yang diangkat masih
saudara sendiri atau tetangga sendiri, ketidaktahuan
proses yang benar sehingga khawatir akan memakan
waktu yang lama dan proses yang rumit serta berbiaya
mahal, alasan terakhir adalah merasa tidak bisa karena
data keluarga dan orang tua kandung sudah tidak
diketahui.
Akibat langsung dari tidak dilaksanakannya
prosedur pengangkatan anak secara semsetinya adalah
terjadinya

beberapa

permasalahan,

diantaranya

hilangnya data asal-usul anak karena tidak ada satupun
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catatan yang menyertai proses pengangkatan anak.
Selain itu pengangkatan anak dengan tanpa melalui
prosedur yang benar itu juga menyebabkan kerancuan
masalah nasab, hal ini karena orangtua angkat itu
mencantumkan data dirinya sebagaib orangtua kandung
pada dokumen kependudukan anak angkat. Selain dua
hal diatas, proses pengangkatan anak yang tanpa melalui
prosedur yang benar juga menyebabkan kerancuan
masalah wali, dan waris, hal ini karena orangtua angkat
menganggap bahwa ia adalah wali nasab dari anak
angkat karena namanya tercantum dalam dokumen
kependudukan.

Hal

pengangkatan anak

lain
tanpa

yang

terjadi

melali prosedur

karena
yang

semestinya adalah tidak ada hubungan hukum antara
orangtua dan anak angkat, hal ini dikarenakan tidak ada
dokumen sah yang menyatakan tentang pengangkatan
anak.

B. Saran
Setelah melaksanakan penelitian tentang praktek
pengangkatan anak diwilayah kecamatan Jenangan, ada
beberapa saran yang peneliti sampaikan, diantaranya :
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1. Melihat banyaknya pelaksanaan pengangkatan anak
yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang
semestinya,

maka

perlu

dibuat

regulasi

pengangkatan anak yang lebih tegas, sederhana dan
mudah difahami serta dilaksanakan oleh masyarakat.
Selanjutnya pemerintah perlu mensosialisasikan
aturan pengangkatan anak tersebut secara masif dan
sistematis agar semua lapisan masyarakat yang akan
melaksanakan pengangkatan anak mengetahui dan
melaksanakan aturan tersebut.
2. Perlunya

pengawasan

yang

tegas

dalam

implementasi undang-undang dan peraturan tentang
pengangkatan anak, mulai dari lingkungan terdekat
mulai RT, RW dan desa atau kelurahan, sehingga
meminimalisir terjadinya penyimpangan prosedur
pengangkatan

anak

dan

memastikan

setiap

pengangkatan anak, dilaksanakan dengan prosedur
yang semestinya.
3. Perlunya melibatkan tokoh agama dan tokoh
masyarakat

dalam

kampanye

pelaksanaan

pengangkatan anak secara baik dan prosedural,
termasuk memberikan pencerahan tentang aspek
pengangkatan anak dari segi ajaran agama, hal ini
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penting

dilakukan

karena

disinyalir

sebagian

masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak
secara keliru karena faktor ketidak tahuan.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kodir, Faqihuddin. Qira>’ah muba>dalah Tafsir
Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.
Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar
Grafindo, 2009.

129
Al Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. Ihya’
Ulumuddin. Beirut: Dar al fikr. tt.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
Al-suyuti, Jalaluddin. Sunan Nasa’i. Bairut:dar al-Fikr. jilid
5-6. tt.
Aziz dahlan, Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1970.
Budiono, Rahmad. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.
Darajad, Zakiyah. Ilmu fiqh. Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf, 1995.
M echols, John dan Hasan sadly. Kamus Inggris Indonesia.
Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2004.
Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia, 2011.
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT. Remaja Putra Ria, 2000.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Almunawwir. Surabaya:
Pustaka Progressif, 1984.
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang
Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995.

Sosial.

Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi
Aksara, 1996.

130
S. Meliala, Djaja. Pengangkatan anak (Adopsi) Berdasarkan
Adat
Kebiasaan Setempat dan Peraturan
Perundangan di Indonesia. Bandung, 2016.
Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D. Bandung: Alfabeta, 2012.
Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta:
CV Al-Hidayah,1964.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan
Penyelenggara
Penterjemah/
Pentafsir
AlQur’an,1973.
Undang- Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979
Kesekahteraan anak.

Tentang
tentang

Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlidungan
Anak.
Undang-Undang Nomor
Perlindungan Anak.

23

Tahun

2002

tentang

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

131
Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak.
Peraturan menteri sosial nomor 110 tahun 2009
Website
http://mitaunair-fk12.web.unair.ac.id/artikel_detail-68082
Mata%20Kuliah%20Biomedik PENYEBAB %20
INFERTILITAS.html
https://kbbi.web.id

