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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai 

alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan 

penelitian,  dan metode penelitian. 

A.  ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Setiap anak mestinya akan diasuh oleh orang tua kandungnya, dalam 

kenyataannya sering kali kondisi orang tua tidak bisa mengasuh anak, 

misalnya orang tuanya sudah meninggal, sengaja di buang atau orang tuanya 

tidak mampu secara ekonomi, anak mengalami cacat sejak lahir atau setelah 

lahir. Dengan fakta seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut 

maka adopsi merupakan cara terbaik. Adopsi bagi pihak lain (seseorang yang 

mau mengadopsi) adopsi juga memiliki sisi yang baik mereka bisa 

mempunyai anak meski bukan anak kandung dengan segala konsekuensinya, 

garis keturunannya bisa berlanjut dengan menganggap anak itu anak sendiri. 

Adopsi merupakan praktikyang lazim di lakukan di antara masyarakat 

Indonesia, hal itu biasa terjadi misalnya faktor adat. Pengangkatan anak 

didaerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis ayah (patrilinial ) 

antara lain di Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, dan Bali pada 

prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki–laki dengan tujuan 

utama penerusan keturunan
1
. Sedangkan dalam adat Jawa Barat, seseorang 

baru dapat dinyatakan sebagai anak angkat, bilamana ia telah dibesarkan, 
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disekolahkan, dikhitankan, bertempat tinggal bersama, dikawinkan, dan 

diberi hadiah
2

. Tata cara adopsi, ada beraneka ragam sesuai dengan 

keanekaragaman sistem masyarakat adat tersebut. 

Salah satu sarat adopsi, menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pengangkatan anak hanya 

dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan di lakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.   

Norma-norma tentang adopsi juga harus diketahui, termasuk yang ada di 

dalam Undang–Undang Kewarganegaraan RI (Undang–Undang No. 12 

Tahun 2006) merupakan suatu kesimpulan yang digunakan oleh yang 

berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak yaitu ketentuan Pasal 

21 Ayat (2) Undang–Undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa 

anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat 

secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara 

Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Adapun definisi-definisi judul skripsi ini yaitu: 

1. Konsep menurut Woodruf adalah suatu gagasan/ide yang relatif 

sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek. Pada tingkat 

konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapaobjek atau 

kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan komplek, konsep 
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merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman 

dengan objek atau kejadian tertentu
3
. 

2. Kepentingan Terbaik Anak adalah anak harus menikmati 

perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan 

hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan anak untuk 

mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam 

kondisi kebebasan dan martabat. Dalam enachmen hukum untuk tujuan ini, 

kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan penting
4
. 

3. Adopsi adalah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak 

kandung atau anak sendiri
5
. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks adopsi.Studi di 

Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada dasarnya dalam suatu kehidupan manusia tidaklah kompleks 

bilamana tidak memiliki keturunan. Keinginan untuk memiliki keturunan 

atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan 

tetapi kadang kala naluri itu terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak 

seseorang ingin mempunyai anak tapi tidak tercapai, misalnya salah satu dari 

pasangannya mengalami gangguan pasca kecelakaan yang menimpanya, dan 

menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan,  sehingga berbagai usaha 
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dilakukan untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan keturunan tersebut. 

Dalam hal kepemilikan anak, usaha yang dilakukan adalah mengangkat anak 

atau adopsi
6
. 

Pengertian pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan istilah 

adopsi yaitu suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk di pelihara dan 

diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan–

ketentuan yang telah disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di 

masyarakat yang bersangkutan
7
.  

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, dalam hal ini 

hubungan anak dengan orang tuanya. Suatu keluarga berfungsi sebagai 

kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari 

sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu 

ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan 

dari pendidikannya
8
. 

Adapun motifasi pengangkatan anak secara adat lebih didasari pada 

kehawatiran atas kepunahan generasi.Berbeda dari esensi pengangkatan anak 

berdasarkan Pasal 39 Ayat (1)Undang–UndangNo. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku.” Misalnya dalam putusan MA No. 1074 k /Pdt/1995 Tanggal 18 
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Maret 1996 dalam putusan ini MA menyatakan menurut hukum adat Jawa 

Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah di urus, dikhitan, 

disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya
9
. 

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) 

diadopsi dari Pasal 3 Ayat (1) KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai 

pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk 

anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik atau pun 

privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 

Ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan 

privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, 

yang tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi 

pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak. 

Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

dikemukakan pada Pasal 2 Deklarasi Hak Anak yaitu Anak harus menikmati 

perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan 

hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan dia untuk 

mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam 

kondisi kebebasan dan martabat. Dalam enachmen hukum untuk tujuan ini, 

kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan penting
10

. 

Sedangkan guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, 

dalam rumusan Pasal 3 Ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta 

menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam 

                                                           
9
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wilayah yurisdiksinya.Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang 

tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga 

hukum lainnya. 

Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orang tua tidak 

dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan 

sosial. Perihal jaminan sosial ini, terdapat dalam Pasal 8 Undang -Undang 

No. 23 Tahun 2002 yaitu Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 

dan sosial.  

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut 

prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang 

sebagai of paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi ) dalam 

setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip the best interest of the child 

di gunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan 

ketidaktahuan ( ignorance ) karena usia perkembangannya
11

.  

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa lembaga pengasuhan anak 

adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum 

yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin 

dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. 
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 Kriteria yayasan/organisasi sosial yang dapat ditunjuk oleh Menteri 

Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah: 

1.  Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak 

balita dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

2.  Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu 

dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan 

pengasuh. 

3. Mandiri dalam operasional 

4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.
12

 

Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan 

pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang 

menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat dan negara
13

. 

Dari uraian diatas, maka sebelum permohonan adopsi di setujui oleh 

pihak- pihak yang berkepentingan/ berwenang ( Lembaga – Lembaga 

Kesejahteraan Sosial pemerintah atau swasta, Pengadilan, dan penguasa–

penguasa pemerintahan )untuk itu,hendaknya kepentingan terbaik bagi anak 

menjadi faktor utama yang harus di perhatikan
14

. 
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Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta. Hal 4 
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Abdussalam,Hukum Perlindungan Anak,Restu Agung,Jakarta,2007,Hal. 28. 
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Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks adopsi .Studi di 

Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dari  skripsi ini adalah : 

Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best 

interest of the child) dalam konteks adopsi melalui balai Rehabilitasi Sosial 

Wiloso Tomo. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari skripsi ini 

adalah Mengetahui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best 

interest of the child) dalam konteks adopsi melalui balai Rehabilitasi Sosial 

Wiloso Tomo.. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan   

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.Pendekatan 

Yuridis Sosiologis adalah pemanfaatan hukum untuk lebih efektif 

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dimanfaatkan untuk 

menganalisa dan memberikanjawaban untuk mengefektifkan bekerjanya 

seluruh struktur institusional hukum
15

. Dalam hal ini, penelitian hukum 
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dilakukan terhadap hasil penelitian di Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso 

Tomo Salatiga. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penulis bermaksud untuk 

menganalisis data yang bersifat umum yang di aplikasikan untuk 

menjelaskan seperangkat data yang dihubungkan dengan data yang lain.
16

 

3. Jenis dan Tehnik Pengambilan Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian iniakan digunakan sumber data sekunder dan data 

primer, yaitu: 

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, 

dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang 

lain. Hasil obserfasi terhadap hasil penelitian dan hasil 

wawancara dengan petugas. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang 

sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, antara 

lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain
17

. 

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. 

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat, dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan 
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yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan anak. 

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Dalam hal ini diperoleh dari literature dan kepustakaan. 

c) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan 

sekunder
18

.Bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedi, 

media massa, dan informasi. 

b. Tehnik pengumpulan data – data yang di gunakan penulis 

dengan cara: 

1) Wawancara / interview, terhadap Pekerja Sosial 

Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga.  

2) Studi pustaka, di antara buku–buku / literatur, 

Peraturan Perundang –undangan, jurnal, serta artikel 

dari internet. 

4. Unit Amatan dan Analisa 

1) Unit Amatan  

Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

c. Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga .  

2) Unit Analisa 

Yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah penerapan 

kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks adopsi melalui balai 

Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo. 

 

 

 

 


