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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat 

dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga 

dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, ras, atau 

bangasa. Idealnya, dunia anak adalah dunia yang menyenangkan, sebuah 

tempat dimana anak- anak menikmati masa kecilnya dan hari- harinya 

yang penuh dengan keceriaan, kenyamanan, dan keamanan. Mereka 

bergerak bebas mengembangkan potensi diri dalam kasih sayang orang 

tua. Sejak lahir mereka tidak dapat menuntut ingin dilahirkan dalam 

keluarga yang bagaimana. Mereka hanya tahu apa yang ada didekatnya 

dan disekitar mereka (Fifik dan Komariah, 2007: 209) 

Banyak kasus dimana anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri 

dari tindakan orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri semisal, 

tentang memperkerjakan anak dibawah umur, pelecehan seksual anak 

dibawah umur, maupun penganiayaan anak dibawah umur. Itu semua 

dilakukan dan dapat terjadi karena korbanya seorang anak yang tidak tahu 

apa- apa, tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak tahu apa yang harus 

dilakukan, hanya tahu bahwa mereka menderita dan ketakutan. Padahal 

anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan 

fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar 

dalam keadaan bebas dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan 

rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang 
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tua mereka sendiri (Irma Setyowati Soemitro,1990:12). Anak juga 

berhak mendapatkan kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam pasal 2 

ayat 3 dan 4 UU RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejateraan anak yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas 

perlindungan–perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar “. Ayat ini dengan jelas mendorong perlu adanya 

perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan 

perlakuan yang adil terhadap anak. (Arif Gosita,2004:44)  

 Ini juga dapat di tegaskan bahwa anak- anak harus dibesarkan 

dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan 

antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.(Irma 

Setyowati Soemitro,1990:13)  

Dilihat dari sudut manapun termasuk juga dari sudut agama, orang 

tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup anak. Orang tua miliki kewajiban penuh untuk 

menyiapkan sikap mental, maupun spiritual anak, sehingga mereka 

mampu dengan baik melewati masa anak-anaknya dan memasuki fase 

kehidupan selanjutanya. Tetapi jika hal sebaliknya terjadi, dimana orang 

tua kandung tidak mampu untuk membesarkan buah hatinya dengan layak 

dan terpaksa anak tersebut diberikan kepada orang lain untuk diadopsi, 

apakah anak adopsi juga akan mendapatkan perilaku yang sama dengan 

anak kandung. Karena itu  pengangkatan anak  merupakan jalan keluar 
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yang terbaik, hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan 3 yang 

menjelaskan: 

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan 

dengan mengutamakan dan berorientasi pada kepentingan kesejahteraan 

anak. Pengangkatan anak dengan tujuan untuk kesejahteraan anak yang 

dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanaakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan”(Irma Setyowati Soemitro,1990:31). 

Pengangkatan anak ini juga dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan ahli waris atau keturunan yang akan melanjutkan kehidupan 

rumah tangga orang tua angkat dan tidak atas dasar kepentingan si anak 

(Irma Setyowati Soemitro,1990:42).  Langkah ini juga sesuai dengan 

ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan 

memelihara anak yatim (Ahmad Kamil dan Fauzan,2008:3). 

Secara manusiawi bahwa seorang ibu tidak akan mungkin 

memberikan anak kandungnya sendiri kepada orang lain. Tetapi kasus 

seperti ini banyak ditemukan di Indonesia dengan berbagai pertimbangan 

tertentu. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak banyak orang 

adalah,  mengapa mereka mau memberikan anak kandung mereka 

ketangan orang lain?. Padahal dapat dikatakan naluri seorang ibu terhadap 

anak kandung sendiri sangatlah kuat dan erat.  

Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi standar kehidupan 

yang dapat dikatakan layak yang seharusnya diterima oleh seorang anak, 

sehingga anak yang terlahir dalam keadaan keluarga orang tua yang secara 

sosio-ekonomi sangat kurang tersebut menyebabkan si-anak merasakan 

adanya ketidakadilan hidup. Realitas hidup seperti itu harus dijalani anak 
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tanpa ia dapat mengelak darinya dan tanpa sadar anak-anak tersebut hanya 

dapat menerima apapun perlakuan yang akan diberikan kepadanya.  

Fenomena adopsi dari waktu ke waktu semakin meningkat,  

diakibatkan karena keadaan orang tua yang tidak mampu (miskin).  Pikiran 

sederhana yang terlintas dalam benak para orang tua adalah, bahwa dari 

pada merenggut hak hidup si anak lebih baik diadopsi oleh orang yang 

lebih mampu menghidupi dan melindungi si anak. Status anak yang 

terlahir dari kondisi keluarga orang tua seperti yang dikemukakan diatas, 

masih ditambah pula dengan anak yang kelahirannya tidak diinginkan 

seperti hasil pemerkosaan karena merasa bahwa si anak tak bersalah dan 

merasa belum kuat menanggung malu. Bahkan ada juga ibu-ibu yang rela 

anaknya diadopsi karena anak yang lahir dari hasil pergaulan bebas. 

Kasus-kasus seperti ini yang mendorong terjadinya peningkatan adopsi 

anak, karena anggapan seorang ibu yang merelakan anaknya untuk di 

adopsi adalah memiliki  banyak anak membutuhkan banyak biaya untuk 

menghidupi mereka.  

Merelakan anaknya untuk di adopsi oleh orang lain merupakan hal 

yang terbaik untuk kelangsungan hidup si anak seperti yang sudah penulis 

paparkan diatas yaitu untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Mungkin ada 

juga bahkan banyak kasus dimana anak-anak yang sudah di adopsi 

kehidupannya menjadi layak dan lebih baik, karena anak- anak yang 

mereka adopsi memang sangat layak untuk mendapatkan kehidupan yang 

aman dan nyaman. Tetapi bagaimana nasib anak- anak adopsi yang tidak 

mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang sewajarnya (layaknya 

seorang anak kandung) seperti memperoleh perawatan, pendidikan, dan di 
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besarkan dengan layak yang telah ditetapkan pada Undang-Undang 

Perlindungan Anak pasal 1 ayat 9. Karena masih banyak anak- anak yang 

diadopsi hanya untuk menutupi kekurangan dari pasangan suami istri 

sehingga kebutuhan sang anak angkat tidak terpenuhi padahal kedudukan 

anak yang sudah diangkat itu sama dengan kedudukan anak kandung yang 

telah di tentukan oleh pengadilan.  

Peneliti memiliki kasus dimana seorang anak diadopsi dari 

keluarga terdekat dari keluarga kandung si anak. Dari awal alasan keluarga 

yang mengadopsi adalah untuk membantu saudara yang tidak mampu 

masalah ekonomi dengan anak yang lumayan banyak dan alasan agar 

cepat memperoleh keturunan (sebagai pemancing) dikarenakan anak 

tersebut nakal dan tidak bisa diatur, dan lagi keluarga baru tersebut telah 

mendapatkan keturunan maka Keluarga yang telah mengadopsi anak ini 

tidak bisa menerima keberadaan anak tersebut lagi. Disini dapat dilihat 

bagaimana nasib yang tidak adil bagi si anak yang diadopsi tersebut. 

Sudah dibuang oleh keluarga yang mengadopsinya tidak terima pula oleh 

keluarga kandungnya, padahal kedua keluarga ini masih tergolong family 

(saudara sepupu). Kasus diatas adalah salah satu dari beberapa kasus 

adopsi yang sangat tidak adil. Bagaimana si anak dapat membela dirinya 

sendiri, sedangkan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya 

sudah tidak mau lagi perduli terhadap nasibnya. 

Ditemukan kasus dimana seorang anak diadopsi dari keluarga 

terdekat  dengan maksud agar  untuk membantu saudara yang tidak 

mampu tersebut mengatasi masalah ekonomi karena keluarga tersebut 

memiliki banyak anak. Alasan lain disamping maksud yang mulia tersebut 
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adalah agar pasangan suami istri yang mengadopsi anak tersebut segera 

memperoleh keturunan, yang dalam masyarakat Jawa   sering dianggap 

sebagai “pemancing. Namun dalam perjalanan kehidupan keluarga 

tersebut si anak adopsi memiliki perilaku yang tidak diharapkan alias 

nakal, disisi lain pasangan suami istri tersebut  telah mendapatkan 

keturunan. Kehadiran anak kandung dari pasutri tersebut menimbulkan 

persepsi dan perlakuan yang berbeda terhadap anak adopsi yang 

selayaknya, dengan kata lain keluarga tersebut memiliki kecenderungan 

untuk tidak bisa menerima keberadaan anak tersebut lagi.  Dari kasus 

tersebut dapat dilihat bagaimana nasib yang tidak adil bagi si anak yang 

diadopsi tersebut. Sudah dibuang oleh keluarga yang mengadopsinya dan 

tidak terima pula oleh keluarga kandungnya, padahal kedua keluarga ini 

masih tergolong family (saudara sepupu). Kasus diatas merupakan salah 

satu dari berbagai kasus adopsi yang sangat tidak adil. Bagaimana si anak 

dapat membela dirinya sendiri, sedangkan orang yang seharusnya 

bertanggung jawab atas dirinya sudah tidak mau lagi perduli terhadap 

nasibnya. 

Walaupun sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-

undangan yang melindungi serta adanya upaya penanggulangan 

permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM di Indonesia, 

apakah ini sudah dapat melindungi hak-hak anak adopsi sepenuhnya yang 

sudah ditetapkan dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 

tahun 2002 dan tidak merugikan siapapun entah itu dari orang tua angkat 

atau orang tua kandung si anak tersebut.  
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Dari banyaknya kasus dan realita tentang adopsi anak yang masih 

menyisahkan berbagai persoalan hukum maupun sosial itulah, maka 

penelitian ini lebih memfokuskan pada adopsi anak yang mengacu pada 

pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak:” anak angkat adalah 

anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang 

tua, wali sah, atau orang tua lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan 

pengadilan”.  

Alasan yang melatarbelakangi mengapa peneliti ingin membahas 

masalah adopsi anak ditinjau dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang 

Perlindungan Anak adalah karena peneliti belum menemukan apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi ketidakadilan  terhadap 

anak yang diadopsi. Dimensi yang lebih menjadi fokus pembahasan secara 

mendalam dalam penelitian ini khususnya yang terkait dengan 

implementasi pasal 1 ayat 9 UU Perlindungan Anak adalah tentang hak 

anak adopsi untuk mendapatkan perawatan, pendidikan dan dibesarkan 

oleh orang tua atau wali yang sah.  

Dari berbagai persoalan yang terkait dengan kasus adopsi anak 

yang ditetapkan oleh peneliti tersebut, apakah memang tidak ada peraturan 

yang tegas yang dapat melindungi korban anak adopsi yang tidak bisa 

menerima keadilan hidup yang layak.  

Berdasarkan uraian secara yuridis maupun berbagai kasus nyata 

dalam masyarakat terkait dengan adopsi anak tersebut diatas, maka 

penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini mengambil judul ”Hak-Hak 
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Anak Angkat Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak”  (Studi di Kelurahan Klojen 

Kecamatan Klojen Kota Malang). 

B. Rumusan masalah. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka permasalahan penelitian yang diajukan peneliti untuk dijawab 

melalui penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana jaminan pelaksanaan hak anak adopsi untuk mendapatkan 

perawatan oleh orang tua angkat? 

2. Bagaimana jaminan pelaksanaan hak anak adopsi untuk mendapatkan 

pendidikan oleh orang tua angkat? 

3. Bagaimana jaminan pelaksanaan hak anak adopsi untuk kelangsungan 

hidup yang diberikan oleh orang tua angkat sampai anak tersebut dapat 

mandiri?  

C. Tujuan Penelitian. 

Bedasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

dengan ini peneliti hendak menyampaikan bahwa penelitian ini ditujukan 

untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis jaminan hak memperoleh perawatan 

bagi anak adopsi di kelurahan klojen kecamatan klojen kota Malang. 

2. Mengetahui dan menganalisis jaminan hak memperoleh pendidikan 

bagi anak adopsi di kelurahan klojen kecamatan klojen kota Malang. 

3. Mengetahui dan menganalisis jaminan hak  bagi anak adopsi untuk 

dibesarkan hingga anak tersebut dapat mandiri di kelurahan klojen 

kecamatan klojen kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian. 

1. Secara Teoritis 

Dapat memunculkan kebijaksanaan-kebijaksanaa baru bagi hukum 

pengangkatan anak dalam menyikapi permasalahan ketidakadilan yang 

diterima anak yang diadopsi. 

2. Secara Praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermaanfaat bagi penulis 

serta pembaca guna untuk kepentingan permasalahan pengangkatan 

anak dan dapat menjadi tolak pikir bagi sebuah keluarga yang akan 

mengadopsi anak.   

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek tinjauan adalah jaminan 

yang akan didapat oleh anak adopsi menurut Pasal 1 ayat 9 Undang - 

Undang Perlindungan Anak. Adapun metode yang digunakan adalah:  

1. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis adalah melihat hukum sebagai kaidah 

atau norma sebagai perilaku manusia dalam masyarakat 

berdasarkan peraturan-peraturan yakni terkait dengan hak-hak anak 

angkat menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Klojen 

Kecamatan Klojen Kota Malang. Pemilihan lokasi ini disebabkan 

karena di daerah tersebut ditemukan beberapa kasus pengangkatan 
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anak, baik adopsi terhadap anak dari kalangan keluarga sendiri 

maupun adopsi dari luar lingkungan keluarga yang diduga 

melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh anak tersebut  

menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Tentang Pengangkatan 

Anak.  

3. Jenis data dan sumber data. 

a. Data Primer 

Data Primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi yang 

dilakukan penulis yaitu dengan cara bertanya secara langsung 

kepada responden yakni jaminan pelaksanaan pendidikan, 

perawatan dan di besarkan hingga anak tersebut menjadi 

mandiri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari 

dan memahami literatur-literatur yang cukup relevan, Undang-

Undang Dasar 1945, Undang- Undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 9 dan PP No.54 Tahun 

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jurnal-jurnal 

majalah hukum, media pustaka, layanan kapasitas dunia 

informatika atau internet dalam pencarian penulisan-penulisan 

artikel yang berhubungan dengan permasalahan ini, peraturan 

perundang-undangan serta narasumber yang lebih paham 

mengetahui akan pokok permasalahan yang diangkat. Sehingga 

permasalahan yang diangkat bukanlah sebuah tiruan ataupun 
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plagiat semata, akan tetapi secara nyata permasalahan ini 

diangkat berdasarkan permasalahan apa yang ada di masyarakat 

saat ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam peneilitian dengan menggunakan pendekatan yuridis- 

sosiologis ini, untuk memperoleh data dilapangan maka peneliti 

akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

 Yakni pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap obyek permasalahan tentang cara mendidik, 

merawat dan membesarkan Anak angkat hingga mandiri sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.  

b. Wawancara 

Yaitu melakukan wawancara kepada narasumber yang 

terkait langsung dengan fokus tema yang telah ditetapkan 

peneliti. Dalam hal ini narasumber yang peneliti pilih adalah 

Bapak Pudiono(60th) sebagai orangtua Angkat bekerja pegawai 

swasta, Bambang Pudiono(24th) sebagai anak angkat, Ibu 

Yosepin(49th) sebagai orangtua angkat bekerja PNS, 

Afib(18th) sebagai anak angkat, Ibu Heriwilujeng(50th) 

sebagai orang tua angkat bekerja wiraswasta, Ninuk(27th) 

sebagai anak angkat, Bapak Sony(40th) sebagai orang tua 

angkat pekerjaan PNS, Dina(20th) sebagai anak angkat, Ibu 

Sulis(40th)Wirausaha sebagai Orang tua Angkat, Wahyu(22th) 
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sebagai Anak Angkat, Ibu Sapuan(50th) sebagai orang tua 

Angkat pekerjaan Pedagang, Yudi(20th) sebagai Anak Angkat, 

Ibu Endang(40th) sebagai orangtua angkat Pekerjaan Pegawai 

swasta, Nesia(21th) sebagai Anak Angkat, Ibu Artik(51th) 

sebagai orang tua angkat pekerjaan Pedagang, Ari(26th)sebagai 

Anak Angkat, Bapak Hadi(55th) sebagai orang tua angkat 

pekerjaan Pedagang, Riki(25th) sebagai Anak Angkat,  Ibu 

Wiwik(43th) sebagai orang tua angkat pekerjaan PNS, 

Disty(15th) sebagai Anak Angkat, mbak Anggi tetangga Ibu 

Sapuan, Ibu Lintang(Ibu RT) Ibu Sulis, Ibu Komariati mertua 

dari Ibu Wiwik, Mbah Ti Nenek dari Ari, Mbak Tun pembantu 

dari Bapak Pudiono, Ibu Yuli tetangga Bapak Sony, Mbak 

Lasmi dan Ibu Ratna Tetangga Bapak Hadi,  Ibu Wiwid Ibu 

Tiri Bambang, Ibu yah tetangga dari Ibu Sapuan, Ibu Ndari 

tetangga Ibu sulis,  

5. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif 

kualitatif, deskriptif kualitatif ialah pendiskripsian terhadap isi 

dari data-data yang diperoleh terdiri dari produk perundang-

undangan dan data yang diperoleh dari lapangan berkenaan 

dengan cara mendidik, merawat dan membesarkan Anak 

angkat hingga mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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F. Sistematika Penulisan Penelitian 

Dalam penulisan hasil dari penelitan ini, penulis menyajikan dalam 

IV bab, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan 

memudahkan untuk mengetahui dan memahami, karena karya ini penulis 

harapkan bukan sekedar penyusunan draf belak, namun mampu terkesan 

sebagai suatu susunan pikiran dan ide ata data yang diperoleh melalui riset 

lapangan yang teratur, logis dan konsisten, sehingga mampu mempunyai 

nilai lebih atas kesatuan ide tersebut. Adapun sistematika penulisan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kerangka kerja dasar 

kaijian yaitu mengenai pengertian- pengertian pokok, pedapat para ahli, 

serta kajian pustaka ataupun kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku. Setelah mengemukakan beberapa latar belakang masalah dan 

metode penelitian pada bab I maka pada Bab II ini akan diuraikan mengenai 

tinjauan kepustakaan yang mendukung khususnya mengenai tinjauan yuridis 

sosiologis tentang hak-hak anak angkat mengenai jaminan pelaksanaan hak 

pendidikan, perawatan dan dibesarkan hingga mandiri. 

BAB III PEMBAHASAAN  

Uraian data penelitian sekaligus analisa peneliti terhadap jaminan 

perawatan, jaminan pendidikan, jaminan dibesarkan hingga mandiri  data-
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data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji 

pada penelitian ini. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

penulisan ini, serta sebuah saran yang penulis sumbangkan berkaitan 

dengan kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang telah dijabarkan 

dalam pembahasan dengan harapan mampu menjadi rekomendasi terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan pada khususya dan masyarakat luas pada 

umumnya.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


