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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

Bab ketiga dari skripsi ini memuat hasil penelitian dan analisis, yang meliputi 

gambaran umum Unit Rehabilitasi Soaial Wiloso Tomo selaku salah satu lembaga 

yang terlibat dalam proses adopsi anak, Uraian tentang Pelaksanaan Adopsi Anak, 

dan bagaimana Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak diterapkan dalam 

pelaksanaan adopsi. 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo 

Sebelum tahun 1949, lembaga yang sekarang menjadi Panti Asuhan Woro 

Wiloso Salatiga sudah menjadi tempat untuk menampung orang-orang 

gelandangan baik orang tua, muda, remaja maupun anak-anak. 

Mereka umumnya telah kehilangan tempat tinggal, kekayaan dan 

sebagian anggota keluarganya karena terpisah dari kelompoknya akibat 

adanya revolusi fisik yaitu terjadinya perang antara rakyat Indonesia 

melawan penjajahan Belanda.Saat itu Panti Asuhan itu bernama 

“BONDAN KEJAWAN”. 

Akibat perang tersebut, setelah tahun 1949 banyak anak-anak yang 

terlantar, yatim, piatu, dan yatim piatu karena ditinggal mati oleh orang 

tuanya. Berkat dukungan dari orang-orang terkemuka maupun pemerintah, 

maka Bondan Kejawan diganti menjadi “WORO WILOSO” yang berarti  

“anak yang sehat”. 
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Sejak saat itu panti menampung dan memberikan pelayanan kepada 

anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak terlantar yang terdiri 

dari anak laki-laki dan perempuan. 

Kemudian setelah tahun 1960-an, Panti Asuhan “WORO WILOSO” 

Salatiga hanya menampung dan memberikan pelayanan kepada anak-anak 

perempuan hingga saat ini. Namun dengan adanya SOTK baru pada bulan 

Juni 2008, Panti Asuhan “Woro Wiloso” menjadi panti induk dengan 

membawahi satuan kerja Taman Harapan dan Wiloso Tomo.     

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah  No. 111 tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah,ditetapkanlah  perubahan nomenklatur dari 

Panti Asuhan  menjadi Balai Rehabilitasi Sosial dan Satuan Kerja menjadi 

Unit Rehabilitasi Sosial.  

Dengan demikian, saat ini  Balai Rehabilitasi Sosial ( Balai Resos ) 

Woro Wiloso Salatiga merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jl. Diponegoro No. 85 

Salatiga, mempunyai 2 (dua) Unit Rehabilitasi Sosial ( Unit Resos ) yaitu 

Unit Resos Taman Harapan dan Wiloso Tomo Salatiga. 
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Berikut ini struktur dari Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso:  

Gambar 1 : Struktur Balai Resos Woro Wiloso 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Balai Rehabitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 111 Tahun 2010 

Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga mempunyai tugas 

pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan 

atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan multi pelayanan terhadap 

penerima manfaat. 

Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial terhadap balita terlantar, dengan melihat dasar pemikiran 

terbentuknya Unit Resos khusus balita yaitu, pelayanan terhadap balita 

terlantar di Balai Resos Woro Wiloso, Unit Resos Wiloso Tomo Salatiga 

merupakan satu-satunya tempat pelayanan terhadap balita terlantar milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pengembangan fungsi 

pelayanan sejak januari 2008, sebagai sikap responsif Dinas Sosial 

 Unit Resos Khusus Balita 

“Wiloso Tomo”Jl. Yos Sudarso 

20 Salatiga 

 Unit Resos “Taman Harapan” 

Jl. Diponegoro 85B Salatiga 

UPT  Induk “Baresos Woro 

Wiloso” Jl. Diponegoro 85 

Salatiga 
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Provinsi Jawa Tengah atas fenomena yang tumbuh dan berkembang 

dimasyarakat seperti banyaknya anak balita yang dibuang di jalan atau 

tempat umum, anak yang kelahirannya tidak dikehendaki orang tuanya, 

diterlantarkan orang tuanya dan lainnya.  

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Agar kelak anak dapat memikul tanggung  jawab tersebut,  mereka perlu 

diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berkhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 

adanya perlakuan tanpa diskriminasi.      

Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo mempunyai visi yaitu 

“terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun maksud 

dan tujuan yang ingin dicapai oleh Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo 

yaitu: 

a. Maksud yang ingin dicapai yaitu: 

1) Memberikan kemudahan bagi aparat pemerintah maupun swasta 

dalam menangani balita terlantar atau yang diterlantarkan orang tua 

biologisnya; 
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2) Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi balita terlantar 

dihari mendatang/masa depan; 

3) Memberikan kesempatan bagi masyarakat/orang tua yang mampu 

untuk mengangkat anak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;   

b. Tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1) Anak: 

Menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya 

untuk tumbuh kembang secara wajar agar mampu dan berprestasi 

sebagai bekal untuk kehidupan dan penghidupannya di masa depan.  

2) Calon orang Tua angkat     

Memberikan kesempatan kepada keluarga mampu untuk ikut serta 

dalam menunjang kesejahteraan sosial anak balita terlantar di masa 

depan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 460/2/2010 

tentang Pemberian Izin Kepada Panti Asuhan Woro Wiloso Salatiga 

sebagai UPT Dinas Sosial Prov. Jateng untuk menyelenggarakan Proses 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. 

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Balai Rehabilitasi Sosial Woro 

Wiloso sebagai lembaga penyelenggara pengangkatan anak meliputi: 

a. Memberikan informasi dan motivasi tentang pengangkatan 

anak antar Warga Negara Indonesia kepada masyarakat; 

b. Melayani secara prima dan professional permohonan 

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; 
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c. Meneliti dan menganalisa kelengkapan kebenaran formal dan 

material syarat-syarat calon orang tua angkat; 

d. Melaksanakan kunjungan rumah serta membuat laporan sosial 

untuk memantau perkembangan anak dalam pengasuhan calon 

orang tua angkat; 

e. Membuat berita acara penyerahan anak dari panti kepada 

calon orang tua angkat; 

f. Memfasilitasi calon orang tua angkat dalam pengajuan 

rekomendasi ke Instansi Sosial Kabupaten/ Kota dan 

memantau pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan 

Negeri; 

g. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jateng melalui 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.    

Prinsip dasar pengangkatan anak oleh Balai Rehabilitasi Sosial Wiloso 

Tomo yaitu : 

a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

anak dan perlindungan anak, yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pengangkatan anak yang dilakukan tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua 

kandungnya; 
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c. Calon Orang Tua Angkat(COTA) harus se agama dengan 

agama yang dianut oleh anak angkat; 

d. Apabila COTA berbeda agama antara suami dan istri, maka 

COTA tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak; 

e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat di 

mana anak tersebut diketemukan; 

f. COTA bersedia dan sanggup apabila nanti ditetapkan sebagai 

orang tua angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk: 

1. Memberitahu anak angkat mengenai asal usul dan 

orang tua kandungnya; 

2. Pemberitahuan ini dilakukan dengan 

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, 

menurut undang-undang minimal usia 18 (delapan 

belas) tahun.  

Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebelum adanya adopsi anak 

di Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga khususnya terhadap 

penerima manfaat balita terlantar meliputu:    

a. Penerimaan penerima manfaat balita terlantar 

a. Kriteria balita terlantar 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan UPT 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, kriteria anak balita 
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terlantar adalah anak usia 0 sampai dengan 5 (lima) tahun yang 

karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau tidak dapat 

memenuhi  kewajibannya, sehingga anak tersebut tidak terpenuhi 

kebutuhan hidupnya  dengan wajar, baik secara jasmani, rohani 

maupun sosialnya dengan indikator: 

1. Bayi lahir diluar nikah 

2. Bayi lahir tidak dikehendaki karena kondisi sosial pesikologis 

3. Bayi yang diinggal di Rumah Sakit / Rumah Bersalin atau 

tempat tertentu 

4. Anak hasil tindak perkosaan  

5. Anak korban bencana alam  

6. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara wajar sesuai 

kebutuhan dan usia perkembangannya 

7. Anak tidak memperoleh perlindungan, kasih saying, asuhan 

dan rawatan serta bimbingan untuk tumbuh kembang secara 

wajar sesuai usia perkambangannya. 

b. Proses penerimaan balita terlantar 

Penerimaan balita terlantar dilakukan secara: 

1. Jemput bola (proaktif dan reaktif) ke tempat/ daerah adanya 

balita terlantar dan perlu segera mendapatkan pelayanan 

2. Penerimaan balita terlantar yang diserahkan langsung ke Balai 

Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga/ Unit Rehabilitasi 

Sosial Wiloso Tomo Salatiga. 
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Proses penerimaan balita ini didukung dengan kelengkapan 

administrasi penyerahan dan penerimaan balita, seperti: 

1. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Penerima Manfaat 

Balita Terlantar 

2. Riwayat Hidup Anak (Latar belakang asal usul anak) 

3. Surat pengantar dari Desa/ Kelurahan 

4. Identitas diri pihak yang menyerahkan 

5. Surat keterangan dari Kepolisian 

6. Rekomendasi Dinas Sosial setempat 

7. Dan atau surat keterangan yang lain sesuai dengan jenis 

permasalahan yang melatar belakangi balita terlantar itu 

diserahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga.   

b. Jenis pelayanan terhadap penerima manfaat balita terlantar 

Setelah diterima sebagai penerima manfaat, balita mendapatkan 

pelayanan penyantunan yang meliputi : 

a. Pelayanan Peyantunan 

a) Pengasramaan 

Balita dirawat, dipelihara dalam asrama dan di asuh 8 orang 

pramusiwi yang terbagi dalam 3 shift dalam sehari 

b) Pemberian susu formula dan makanan pendamping anak sesuai 

dengan perkembangan usia anak dan standar gizi yang 

direkomendasi oleh ahli gizi Puskesmas Sidorejolor Salatiga 

c) Pemeliharaan dan pemantauan kesehatan anak; 



10 
 

b. Penerbitan akte kelahiran anak 

Dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil setempat. 

c. Alat permainan edukatif 

Untuk mengembangkan motorik dan kecerdasan anak di asrama 

disediakan alat permainan edukatif meskipun masih sederhana, 

seperti: sarana mandi bola, boneka dan alat-alat permainan anak-

anak yang lainnya yang berfungsi sekaligus sebagai sarana bermain 

dan bergaul antar anak di asrama untuk balita diatas satu tahun. 

Dalam Penelitian ini, Penulis telah mengadakan wawancara dengan 

Pekerja Sosial Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga pada bulan 

September 2012 bertempat di Unit Resos Wiloso Tomo Jl. Yos Sudarso 20 

Salatiga. 

 

2. Uraian Tentang Proses Pengangkatan Anak/ Adopsi 

Pelaksanaan pelayanan proses pengangkatan anak/ adopsi di Balai 

Resos Woro Wiloso Salatiga didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 460 / 2 / 2010 tentang pemberian ijin Kepada Baresos 

“ Woro Wiloso” Salatiga sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Proses Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. 
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Gambar 2 : Alur Pelaksanaan Adopsi Anak 

Berikut ini bagan tentang alur pelaksanan adopsi anak : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga 
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KETERANGAN : 

COTA : Calon Orang Tua Angkat 

DINSOS : Dinas Sosial 

BALAI RESOS : Balai Rehabilitasi Sosial 

Dari bagan di atas, proses pelaksanaan adopsi anak melalui Balai 

Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Balai/ Unit Resos 

Wiloso Tomo Salatiga 

b. Calon Orang Tua Angkat (COTA) meyerahkan persyaratan 

pengangkatan anak yang telah ditentukan. 

c. Setelah syarat-syarat dianggap lengkap dan Calon Anak Angkat 

(CAA) yang di inginkan untuk di adopsi ada, maka menentukan 

jadwal Home visit 1 (satu). Pada waktu mau melakukan Home Visit 

pihak COTA diberitahu dulu, hal ini untuk menghindari COTA tidak 

ada di rumah. 

d. Home Visit 1 dilakukan, hasilnya di tindak lanjuti dengan 

pembuatan Laporan Sosial Calon orang tua angkat (COTA) dan 

Calon Anak Angkat (CAA). 

Adapun lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial 

untuk izin Pengasuhan Anak Sementara yaitu: 
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1. Calon Orang Tua Angkat 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon 

orang tua angkat meliputi : 

a. Identitas ( Suami dan Istri ) 

1) Nama 

2) Tempat/Tanggal Lahir 

3) Alamat/Tempat Tinggal 

4) Agama 

5) Pekerjaan 

6) Jabatan 

b.  Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani (Suami dan 

Istri ): 

1) Keadaan jasmani pada umumnya 

2) Keadaan kesehatan lingkungan pada umumnya 

3) Catatan penyakit-penyakit berat/kronis yang pernah diderita 

4) Kelainan/cacat jasmani 

5) Kelainan tentang penyimpangan/kelainan mental yang 

pernah diderita 

c.  Keadaan keluarga (Suami dan Istri) dan lingkungannya 

1) Riwayat perkawinan (kapan menikah, berapa kali menikah) 

2) Riwayat kehamilan, melahirkan (pernah hamil berapa kali, 

pernah keguguran berapa kali, pernah melahirkan berapa 

kali) 
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3) Latar belakang orang tua 

a) Suami  

b) Saudara kandung suami 

c) Istri 

d) Saudara kandung istri 

4) -Susunan keluarga/jumlah anak kandung 

-anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah 

5) Suasana kehidupan keluarga pada umumnya setelah 

mengasuh anak  

d.  Keadaan ekonomi keluarga 

1) Penghasilan keluarga setiap bulan  

2) Perkiraan pengeluaran keluarga setiap bulan  

3) Perkiraan jumlah nilai kekayaan keluarga 

4) Perkiraan luas rumah yang ditempati 

5) Status kepemilikan rumah yang ditempati 

e.  Hubungan Sosial 

1) Hubungan sosial pada keluarga inti pada umumnya 

2) Hubungan sosial dengan kerabat 

3) Hubungan sosial dengan lingkungan atau masyarakat 

f. Alasan dan tujuan pengangkatan anak (ungkapan alasan dan 

tujuan yang mendasar dan mengapa ingin mengangkat anak ), 

1) Alasan-alasan 

2) Tujuan 
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3) Gambaran sejauh mana tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan anak 

g. Kesimpulan dan saran 

2. Calon Anak Angkat 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon 

anak angkat meliputi : 

a. Identitas 

1) Nama Calon Anak Angkat 

2) Jenis Kelamin 

3) Tempat/Tanggal Lahir 

4) Nama Ayah Kandung/Biologis  

5) Nama Ibu Kandung/Biologis 

6) Anak Ke 

b. Catatan Bidan/Dokter 

1) Berat badan pada waktu lahir 

2) Panjang badan pada waktu lahir 

3) Kesehatan pada umumnya pada saat di lahirkan 

c.  Keadaan kesehatan fisik / psikologis 

1) Keadaan kesehatan pada umumnya 

2) Keadaan nutrisi 

3) Pertumbuhan fisik 

4) Perkembangan psikologis pada umumnya 
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d. Riwayat sampai dipanti asuhan 

1) Hari/Tanggal masuk  

2) Rujukan siapa 

3) Berat badan pada waktu masuk 

4) Keadaan kesehatan pada waktu masuk pada umumnya 

e. Pertumbuhan dan perkembangan anak selama di panti asuhan 

baik fisik/psikologis  

e. Penerbitan surat keputusan izin pengasuhan sementara (minimal 6 

bulan pengasuhan) dari Kepala Balai Resos Woro Wiloso Salatiga 

kepada calon orang tua angkat yang telah dikunjungi dan memenuhi 

persyaratan. 

f. Penyerahan anak untuk pengasuhan sementara (minimal 6 bulan 

pengasuhan ) dari Balai Resos Woro Wiloso kepada COTA, dengan 

penanda tanganan berita acara penyerahan anak untuk pengasuhan 

sementara. 

g. Pengurusan akte kelahiran anak balita oleh Balai Resos Woro 

Wiloso Salatiga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Salatiga. 

h. Home visit II untuk melihat perkembangan anak dan COTA setelah 

adanya pengasuhan sementara, hasilnya ditindak lanjuti dengan  

Laporan sosial COTA dan CAA. 

Adapun lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial 

untuk ijin pengangkatan anak yaitu: 
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1. Calon Orang Tua Angkat 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon 

orang tua angkat meliputi : 

a. Identitas ( Suami dan Istri ) 

b. Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani setelah 

pengasuhan anak ( Suami dan Istri ): 

c. Keadaan keluarga dan lingkungannya 

d. Keadaan ekonomi keluarga setelah mengasuh anak 

e. Hubungan sosial setelah mengasuh anak  

f. Tindakan/ perlakuan calon orang tua angkat kepada calon 

anak angkat: 

a) Dibidang pemenuhan kebutuhan jasmani 

b) Dibidang pemenuhan kebutuhan rohani 

c) Dibidang pemenuhan kebutuhan sosial 

g. Kesimpulan dan saran 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial 

untuk ijin pengangkatan anak hampir sama yang 

membedakan dengan laporan sosial untuk ijin pengasuhan 

sementara yaitu lingkup informasi yang ada dari point a- g 

di atas yaitu dalam point f tindakan / perlakuan calon orang 

tua angkat kepada calon anak angkat. 
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2. Calon Anak Angkat 

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon 

anak angkat meliputi : 

1. Identitas 

Identitas calon anak angkat sama dengan yang ada dalam 

laporan sosial untuk ijin pengasuhan anak sementara. 

2. Perkembangan/ keadaan kesehatan fisik/ pesikologis 

selama dalam pengasuhan sementara. 

a) Keadaan kesehatan pada umumnya selama dalam 

pengasuhan sementara. 

b) Keadaan nutrisi selama dalam pengasuhan 

sementara 

c) Pertumbuhan fisik selama dalam pengasuhan 

sementara. 

d) Perkembangan psikologis pada umumnya selama 

dalam pengasuhan sementara. 

3. Kesimpulan dan rekomendasi 

h. Penerbitan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak oleh Kepala 

Balai Resos Woro Wiloso Salatiga kepada COTA. 

i. Penandatangan berita acara penyerahan anak untuk pengangkatan 

oleh Kepala Balai Resos Woro Wiloso Salatiga dan COTA 
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j. Pemberkasan persyaratan permohonan pengangkatan anak oleh 

COTA yang di dampingi Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso 

Salatiga 

k. Proses pengajuan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Agama Salatiga 

1) Untuk permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Salatiga : 

a. COTA dan Balai Resos Woro Wiloso Salatiga 

memenuhi persyaratan permohonan pengangkatan 

anak.  

1. membawa persyaratan administrasi yaitu: 

a) Slip gaji dari kantor tempat bekerja bagi 

Pegawai Negeri/ Polisi/ Tentara/ Swasta atau 

surat keterangan Pengadilan diketahui Lurah/ 

Kades bagi Wirasuasta 

b) Foto copy surat nikah 1 lembar tidak di potong 

c) Foto copy KTP suami dan istri masing-masing 

1 lembar tidak di potong 

d) Foto copy KK 

e) Surat keterangan sehat suami dan istri dari 

Dokter umum 

2. Berkas dari Balai Rehabilitasi Sosial: 

a) Berita acara Penyerahan Anak ke Balai 
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b) Berita acara Penyerahan Pengasuhan Sementara 

ke COTA 

c) Berita acara Penyerahan Pengangkatan ke 

COTA 

d) Akte Kelahiran Anak 

e) Riwayat Hidup Anak  

Dokumen asli dibawa, buku nikah, KTP suami istri 

dan saksi, KK dan Akte Kelahiran Anak. 

b. Sidang pengangkatan anak oleh COTA dan 2 orang 

saksi dari tetangga serta dari  Balai Resos Woro Wiloso 

Salatiga; 

c. Setelah penetapan pengangkatan anak turun dicatatkan 

ke dalam akte kelahiran anak yang telah diangkat oleh 

Balai Resos Woro Wiloso Salatiga ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga. 

2) Untuk permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Salatiga: 

a. Permohonan rekomendasi pengangkatan anak oleh 

COTA diketahui Kepala Balai Resos Woro Wiloso 

Salatiga, Kepada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan 

Trasmigrasi Salatiga; 

b. COTA dan Kepala Balai Resos Woro Wiloso Salatiga 

memenuhi persyaratan permohonan pengangkatan 

anak.  
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Pada dasarnya Permohonan Pengangkatan anak di 

Pengadilan Negeri Salatiga sama dengan Pengadilan 

Agama Salatiga namun ada beberapa syarat yang 

berbeda kalau di Pengadilan Negeri ditambah adanya 

SKCK bagi yang Non PNS/ Polisi/ Tentara dan Surat 

Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Salatiga..   

c. Sidang pengangkatan anak oleh COTA  dan 2 orang 

saksi keluarga pihak suami istri, Balai Resos Woro 

Wiloso Salatiga dan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan 

Trasmigrasi Salatiga; 

d. Setelah penetapan pengangkatan anak turun di catatkan 

ke dalam akte kelahiran anak yang telah diangkat oleh 

Balai Resos Woro Wiloso Salatiga ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga. 

1. Salinan penetapan asli dari Pengadilan beserta akte kelahiran anak 

yang sudah dicatatkan/ mendapatkan pengesyahan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga diserahkan kepada 

orang tua angkat.   

 

3. Persyaratan Pengangkatan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak 

Secara eksplisit tidak ditemukan ungkapan yang tegas tentang 

kepentingan terbaik bagi anak, namun indikator kepentingan terbaik bagi 



22 
 

anak ada secara implisit di dalam persyaratan pengangkatan anak, 

khususnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. 

Oleh karena itu dalam bagian ini akan di uraikan persyaratan 

pengangkatan anak yang berkaitan dengan indikator kepentingan terbaik 

anak.        

Tujuan utama dari adopsi anak adalah untuk memenuhi segala 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial agar anak tersebut dapat berkembang 

dan tumbuh secara baik sehingga apa yang anak tersebut peroleh dapat 

dipergunakan di masa depan mereka. Agar proses pelaksanaan adopsi 

dapat berjalan dengan lancar, maka calon orang tua adopsi harus 

memenuhi segala persyaratan dalam adopsi anak.  Apabila dalam proses 

ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan adopsi 

tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan Ketentuan Balai Rehabilitasi Sosial 

Woro Wiloso Salatiga, syarat-syarat Pengangkatan Anak Asuh Balita 

adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Adopsi 

1. Berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal50 

(lima puluh) tahun berdasarkan identitas diri yang sah. 

Dalam syarat ini umur calon orang tua adopsi dapat 

dilihat melalui Kartu Tanda penduduk (KTP), akte 

kelahiran atau syarat-syarat keterangan identitas lainnya. 

2. Telah menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 
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Syarat  ini terpenuhi dengan melihat Surat Nikah atau 

Akte Perkawinan. Apabila dalam buku nikah tersebut 

tercantum bahwa calon orang tua adopsi telah menikah 

lebih dari 5 (lima) tahun maka, proses adopsi dapat segera 

di lanjutkan. 

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

5. Belum mempunyai anak, tidak dapat mempunyai anak atau 

hanya mempunyai maksimal satu anak. 

Dalam syarat ini selain dapat dilihat dari Surat Kartu 

Keluarga (KK), Surat Keterangan dari dokter kandungan 

dan pihak Balai Resos juga melakukan peninjauan langsung 

kerumah calon orang tua adopsi. Balai Resos akan 

mengunjungi langsung rumah calon orang tua adopsi dan 

akan mengadakan wawancara kepada calon orang tua 

adopsi, keluarga ataupun tetangga di sekitar rumah tersebut. 

Dalam wawancara tersebut biasanya ditanyakan apakah 

calon orang tua adopsi tersebut sudah mempunyai anak atau 

belum. 

6. Tidak merupakan pasangan sejenis 

7. Beragama sama dengan Calon Anak Angkat 

Dalam hal ini untuk kelangsungan dalam mengasuh dan 

mendidik anak kedepannya.Supanya dalam penanaman 
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ilmu agama sejak dini tidak terhalang dengan perbedaan 

keyakinan. 

8. Surat keterangan mampu secara ekonomi  

Keadaan mampu secara ekonomi adalah berpendapatan 

atau penghasilan calon orang tua adopsi selama sebulan 

dikurangi pengeluaran bulanan dan pengeluaran-

pengeluaran lainnya masih bisa digunakan untuk 

membiayai, merawat dan membesarkan anak yang akan 

diadopsi. Keadaan ini juga didukung oleh surat keterangan 

mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/ Kelurahan 

setempat dan diketahui oleh Camat bila Calon Orang Tua 

Angkat Petani/ Wirasuwasta dengan penghasilan setiap 

bulannya paling sedikit Rp. 2.500.000,00. Syarat ini 

diadakan bertujuan untuk menjamin kehidupan dan 

kesejahteraan anak adopsi dalam keluarga barunya, jangan 

sampai anak adopsi tersebut menjadi anak yang terlantar 

dalam keluarga barunya. 

Daftar gaji dari tempatnya bekerja bagi pegawai 

perusahaan atau pegawai negeri sipil (PNS) (bila suami dan 

istri bekerja daftar gaji kedua-duanya) dengan penghasilan 

setiap bulan paling sedikit Rp. 2.500.000, 00 serta COTA 

telah mimiliki rumah tempat tinggal sendiri (tidak 

mengontrak); 
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9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak pernah 

dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang di 

keluarkan dari kepolisian setempat, ( Bagi Calon Orang 

Tua Angkat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentara, 

polisi tidak perlu); 

10. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari 

Dokter Pemerintah. 

Dalam syarat ini dokter pemerintah ikut berperan dalam 

proses pelaksanaan adopsi anak, dokter tersebut akan 

memeriksa keadaan calon orang tua adopsi, apakah calon 

orang tua adopsi mempunyai cacat fisik penyakit tertentu 

atau tidak. Dokter tersebut akan mengeluarkan surat 

keterangan yang menyatakan calon orang tua tersebut sehat 

jasmani atau tidak. 

11.  Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan 

keterangan Psikolog/Psiciater/Dokter. 

Selain surat keterangan dari dokter pemerintah mengenai 

kesehatan jasmani calon orang tua adopsi, psikolog juga 

ikut menentukan dalam kelanjutan proses adopsi anak. 

Psikolog akan memeriksa keadaan mental calon orang tua 

adopsi, apakah calon orang tua adopsi tersebut mempunyai 

kelainan mental atau gangguan mental atau tidak. Setelah 

pemeriksaan ini psikolog akan mengeluarkan surat 
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keterangan yang menyatakan kesehatan mental calon orang 

tua adopsi. Hal ini perlu dilakukan, karena kondisi mental 

calon orang tua adopsi akan berpengaruh dalam cara 

mendidik mereka dan merawat anak yang mereka adopsi 

tersebut. 

12. Memperoleh persetujuan dari saudara kandung suami dan 

istri untuk mengangkat anak 

13. Foto setengah badan suami dan istri ukuran 4x6 

14. Surat pernyataan Calon Orang Tua Angkat bermaterai Rp. 

6.000,- yang menyatakan: 

a. Sanggup memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan 

sosial anak secara wajar; 

Calon orang tua yang sudah memutuskan untuk 

mengadopsi anak harus bersedia dan bertanggung 

jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak 

angkatnya, agar kehidupan dan kesejahteraan anak 

yang sudah diadopsi tersebut mengalami 

peningkatan dari kehidupan sebelumnya. 

b. Tidak akan menelantarkan anak angkat; 

Dalam pernyataan ini calon orang tua adopsi 

harus mengusahakan supaya kehidupan anak yang 

sudah diangkat tersebut tidak terlantar, karena apa 

gunanya adopsi dilakukan kalau anak tersebut 
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hidupnya tetap terlantar dan tidak mengalami 

peningkatan dalam kesejahteraannya. 

c. Tidak akan memperlakukan anak angkat secara 

semena-mena; 

Pernyataan ini dibuat agar orang tua adopsi tidak 

memperlakukan anak angkat dengan semena-

mena.Mereka memutuskan mengangkat anak berarti 

mereka harus bisa berlaku seadil-adilnya, apalagi 

mereka mempunyai anak kandung.Mereka harus 

dapat berlaku adil dan tidak semena-mena dalam 

mendidik, merawat dan membesarkan.Jangan 

karena anak adopsi tidak lahir dari rahim sendiri 

lalu mereka dapat berlaku semena-mena dan 

membedakan antara anak kandung dan anak adopsi. 

d. Akan memperlakukan anak angkat sama dengan 

anak kandung; 

Dalam mendidik, merawat dan membesarkan 

anak angkat dan anak kandung sebaiknya tidak ada 

perbedaan.Hak-hak yang didapat anak kandung 

sebaiknya juga diberikan kepada anak angkat, 

begitu pula kewajiban dari anak kandung.Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan 

antara anak angkat dengan anak kandung. 
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Balai Resos akan tetap melakukan pengawasan 

terhadap orang tua adopsi dan anak yang sudah 

diadopsi tersebut. Apabila selama pengawasan 

orang tua adopsi dianggap tidak melaksanakan 

seperti apa yang sudah tercantum dalam surat 

pernyataan, maka Balai Resos dapat mencabut 

kembali kewenangan adopsi yang dimiliki oleh 

orang tua adopsi tersebut. 

e. Se- agama dengan anak angkat; 

f. Memberitahukan kepada anak angkat tentang asal 

usulnya dan orang tua kandungnya, dengan 

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan; 

(yang dimaksud dengan kesiapan anak disini di 

artikan apabila pesikologis dan pesikososial anak 

telah siap). Hal ini biasanya dapat dicapai apabila 

anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.  

15. Telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 (enam) 

bulan sejak izin pengasuhan sementara calon anak angkat 

diberikan oleh Kepala Balai Resos Woro Wiloso Salatiga. 

b. Calon Anak Angkat 

1. Berusia dibawah 5 tahun 

2. Telah memiliki atau dibuatkan akte kelahiran  

3. Se agama dengan Calon Orang Tua Angkat. 
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4. Berada dalam asuhan UPT Balai Resos Woro Wiloso 

Salatiga 

4. Contoh kasus 

Dalam melihat prinsip kepentingan terbaik bagi anak maka penulis 

mencantumkan 2 contoh kasus pengangkatan anak dalam hal ini berbentuk 

Penetapan Pengadilan, satu kasus penetapan pengadilan di Pengadilan 

Agama dan satu kasus penetapan pengadilan di Pengadilan Negeri. 

Kasus 1 di Pengadilan Agama 

Permohonan pengajuan adopsi di Pengadilan Agama Salatiga diajukan 

oleh SP,Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS dan RD, Umur 39 

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Pemohon adalah pasangan suami 

istri yang sudah menikah kurang lebih 18 tahun belum di karuniai 

keturunan.Dalam perkara perdata ini Hakim mengabulkan Permohonan 

Pemohon. Adapun pertimbangan Hakim dalam kasus ini yaitu:  

Anak yang diangkat para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Salatiga sehingga secara relative competensi 

Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

permohonan para pemohon tersebut. Para pemohon adalah WNI beragama 

Islam, oleh karenanya permohonan pengangkatan anak tersebut menjadi 

wewenang absolut Pengadilan Agama Salatiga sebagai mana ketentuan 

Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan penjelasannya UU No. 7/1989 tentang 

Peradilan Agama. 
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 Tentang riwayat anak bernama SI, umur 1 tahun, agama islam adalah 

sebagai anak biologis dari ibunya WK dalam keadaan depresi yang waktu 

itu terjaring oleh razia satpol PP Kota Semarang yang kemudian oleh 

Satpol PP diserahkan kepada Panti Karya Persinggahan Margo Widodo 

Semarang yang kemudian oleh pihak panti tersebut dikirim ke RSUP Dr. 

Kariyadi karena lahir di luar nikah dan demi kelanjutan masa depannya 

anak tersebut diserahkan ke Baresos WORO WILOSO Salatiga.   

Bahwa oleh karena anak tersebut telah di serahkan oleh pihak Panti 

Asuhan Woro Wilososejak tanggal 20 Nopember 2009 kepada para 

pemohon. Dengan melihat Anak tersebut diasuh dengan penuh kasih 

sayang,  makaBaresos WORO WILOSO Salatiga akhirnya menyerahkan 

anak tersebut kepada para pemohon untuk di jadikan anak angkat. Para 

pemohon telah mengajukan surat permohonan pengangkatan anak tanggal 

1 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga.  

 Berdasarkan Pasal 171 (h) KHI jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak 

angkat adalah anak yang didalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, 

biaya kesehatan, pendidikan, dan seterusnya beralih kepada orang tua 

angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan, untuk kepentingan terbaik 

bagi anak. Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada 

anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, namun 

harus dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut karena 

defakto riwayatnya seperti terurai di atas dan secara psikologis setelah 
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anak mendekati umur 18 tahun, kejiwaan anak sudah matang (Pasal 6 PP 

No 54 tahun2007 tentang pengangkatan anak). 

Oleh karena pengangkatan anak ini dimohonkan kepada Pengadilan 

agama, maka para pemohon terikat dengan beberapa ketentuan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengangkatan anak sangat dianjurkan dan diperbolehkan demi 

masa depan dan kesejahteraan anak, terutama pada anak– anak 

yang terlantar; 

b. Anak yang lahir dari siapapun dalam keadaan suci, tergantung 

kepada orang tuanya/ orang tua angkatnya dalam mendidik 

anaknya;     

c. Tanggung jawab untuk kehidupan dan penghidupan anak angkat 

beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sampai usia 

dewasa / kawin;   

d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

yang diangkat dengan ibu kandungnya;   

Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Salatiga pada tanggal 9 Nopember 2010. Dalam hal ini pemohon 

mengganti biaya permohonan sebesar Rp.211.000,00. Adapun jangka 

waktu yang digunakan dalam proses adopsi ini yaitu selama ± 11bulan 

Kasus 2 di Pengadilan Negeri 

Permohonan pengajuan adopsi di Pengadilan Negeri Salatiga 

tertanggal 23 Desember 2009 diajukan oleh NS, umur 35 tahun, pekerjaan 
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swasta, agama Islam dan SR, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

swasta. Dalam perkara perdata ini Hakim mengabulkan Permohonan 

Pemohon. Adapun pertimbangan Hakim dalam kasus ini yaitu:  

Pemohon telah menikah selama 6 tahun belum pula dikaruniai seorang 

anak, berkeinginan mengangkat anak dari Panti Asuhan WORO WILOSO 

Salatiga yang telah mendapat rekomendasi dari dinas sosial Kota Salatiga, 

anak tersebut yang sudah berada/ diserahkan di Panti Asuhan WORO 

WILOSO Salatiga yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon tanggal 

12 Mei 2009. Anak tersebut telah terlebih dulu diasuh dan di pelihara oleh 

pemohon selama 6 bulan untuk diangkat menjadi anak angkatnya, adanya 

keterangan dari psikolog dan dokter pemerintah, SKCK dari polsek 

setempat dimana pemohon tinggal, mempunyai penghasilan yang cukup 

dan telah memenuhi persyaratan. 

Dilihat dari pemohon yang bekerja pada koperasi serba usaha Baitul 

Mal, dan yayasan pendidikan dan mempunyai harta lainnya, serta 

ketersediaan pemohon untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak 

tersebut, dilandasi dengan rasa tanggung jawab bagi masa depan anak 

tersebut.Hal itu ditunjukkan dengan melihat perkembangan anak tersebut 

yang baik selama di asuh oleh pemohon. 

Para Pemohon telah terbukti bahwa keadaan sosial dan ekonomi, 

kesehatannya dan berkelakuan baik di masyarakat/lingkungannya dari 

pemohon dan cukup mampu serta kesediaan pemohon untuk mengasuh, 
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mendidik dan merawat, dilandasi dengan rasa tanggung jawab bagi masa 

depan anak tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang 

mengamanatkan bahwa pengangkatan anak harus ditujukan semata-mata 

demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka menurut pendapat 

Pengadilan Pengangkatan anak oleh pemohon ini dapat lebih menjamin 

masa depan anak tersebut. 

Permohonan pengangkatan anak ini ditetapkan ada tanggal 31 

Desember 2009. Dalam hal ini, pemohon mengganti biaya permohonan 

sebesar Rp.96.000,00. Adapun jangka waktu yang digunakan dalam proses 

adopsi ini yaitu selama ±8bulan.  

B. Analisis 

Di dalam KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan 

secara tegas bahwa pemenuhan Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

merupakan salah satu prinsip yang utama. Hal tersebut tentu juga berlaku 

dalam proses pengangkatan anak. Sayangnya, prinsip tersebut tidak serta 

merta terlihat jelas melalui dokumen-dokumen yang diperoleh dari 

penelitian.Oleh karena itu, analisis tentang Kepentingan Terbaik Bagi 

Anak dilakukan dengan berpijak pada indikator yang sudah di muat di Bab 

II, dikaitkan dengan hasil penelitian.Analisis indikator tersebut di 

kemukakan di bawah ini. 
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Dalam proses pelaksanaan adopsi yang dilakukan oleh Balai 

Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo, hak-hak anak yang menjadi 

pertimbangan yaitu: 

1. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 

Hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh 

anak.Identitas diri anak merupakan salah satu hak anak yang harus 

dipenuhi yaitu melalui bukti kepemilikan akte kelahiran. 

Dalam hal ini pemenuhan dalam proses pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh Balai Resos Woro Wiloso Salatiga dengan cara 

melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Salatiga dalam hal penerbitan akte kelahiran anak 

balita yang meliputi penerbitan akte kelahiran awal (sebelum bayi 

diadopsi) dan akte kelahiran pengesyahan setelah anak diadopsi 

oleh orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan yang 

memutus permohonan pengangkatan. 

Permohonan penerbitan akte kelahiran ini dilakukan secara 

insidentil sesuai dengan kebutuhan anak yaitu setelah anak 

mendapatkan nama dari Calon Orang Tua Angkat (dalam 

pengasuhan sementara), serta setelah adanya putusan pengadilan 

(pencatatan pinggir nama orang tua angkat dalam akte kelahiran 

anak berdasarkan putusan pengadilan). 

Sejak januari 2012 dengan di berlakukannya UU No. 23 tahun 

2006 yang diatur lebih lanjut dalam Perwali Salatiga mengatur 
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bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 

pelaporan harus memenuhi persyaratan tertentu dan melalui sidang 

Pengadilan Negeri, maka dengan adanya upaya koordinasi dan 

kerjasama yang baik dalam upaya optimasi pelayanan, Balai Resos 

Woro Wiloso Salatiga mendapatkan dispensasi perlakuan khusus 

tidak harus melalui persyaratan tertentu dan sidang Pengadilan 

Negeri yang tertuang dalam Bab IV ketentuan tambahan Pasal 7 di 

Peraturan Walikota Salatiga: No. 52 Tahun 2011 tentang 

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan, 

sehingga pengurusan akte kelahiran untuk anak-anak khususnya 

balita terlantar di Balai Resos Woro Wiloso Salatiga menjadi lancar 

meskipun usia anak melampaui batas waktu pelaporan kelahiran. 

Hak atas nama sebagai identitas diri dapat dilihat dalam laporan 

sosial calon anak angkat Warga Negara Indonesia (WNI), adanya 

poin yang mengungkapkan identitas dari calon anak angkat hal ini 

menunjukkan bahwa identitas sangat penting untuk mengenali 

seseorang.  

Adapun kelebihan dari pemenuhan hak atas Nama sebagai 

identitas yang dilakukan oleh Balai Resos yaitu adanya upanya 

untuk penerbitan akte kelahiran anak balita sebelum terjadi adopsi. 

2. Hak untuk beribadah menurut agama 

Hak untuk beribadah menurut agamanya merupakan wujud dari 

jaminan dan penghormatan Negara terhadap hak anak untuk 
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berkembang. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya 

meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama 

bagi anak. 

Pemenuhan hak untuk beribadah menurut agamanya dalam 

proses pengangkatan anak ini dengan cara, menyamakan agama 

antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, hal 

tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan anak yaitu 

dikarenakan untuk melindungi hak anak dalam beragama dan 

nantinya kelanjutan pada waktu setelah terjadinya adopsi oleh 

calon orang tua angkat dalam melakukan pendidikan dan 

pembimbingan kedepannya (dalam hal mengasuh).   

Pemenuhan hak untuk beribadah menurut agamanya juga dapat 

dilihat dalam laporan sosial yaitu dengan melihat tindakan / 

perlakuan COTA kepada calon anak angkat ( dibidang pemenuhan 

kebutuhan rohani). 

Adapun  kekurangannya yaitu agama calon anak angkat tidak di 

cantumkan dalam laporan sosial calon anak angkat .  

3. Hak memperoleh pelayanan kesehatan 

Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang 

Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya 

derajat kemanusiaan. Dalam Pasal 12 ayat (1) International 
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Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak 

atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk 

menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik 

dan mental”.
1
 

Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak 

terpenting karena menyangkut tumbuh kembang anak. Dapat 

dilihat dari pelayanan kesehatan yang ditrima oleh CAA pada 

waktu di Unit Resos Wiloso Tomo yaitu: 

1) Adanya kunjungan/ visit dokter secara rutin 2 kali dalam 

seminggu untuk memeriksa kondisi kesehatan bayi sebagai 

upaya preventif sekaligus untuk pengobatan bagi yang 

sedang sakit dan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk 

perawatan lanjut (opname) jika diperlukan. 

2) Pemberian imunisasi yang disesuaikan antara jenis 

imunisasi dengan tahap usia bayi yang terpantau dalam 

buku catatan kesehatan anak kerjasama antara Baresos 

Woro Wiloso Salatiga dengan Puskesmas Sidorejo lor 

Salatiga 

3) Pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan dengan 

penimbangan berat badan bayi, pengukuran tinggi badan 

                                                           
1 www.google.com. Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM Dedi 

Afandi.Internet. Online 25 januari 2013. 

 

http://www.google.com/
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bayi secara rutin, mencatat setiap sakit/ penyakit yang 

dialami bayi serta jenis pengobatan / obat yang di berikan 

dalam file tumbuh kembang dan kesehatan anak balita 

4) Tersedianya alat-alat kesehatan baik yang untuk 

pertolongan pertama terhadap kesehatan maupun untuk 

terapi kesehatan bayi. 

Setelah adanya pengasuhan sementara oleh COTA kesehatan 

anak juga menjadi pantauan hal ini dapat dilihat dalam laporan 

sosial untuk COTA maupun CAA yaitu: 

1)  Dalam point yang menyebutkan tindakan/ perlakuan 

calon orang tua angkat kepada calon anak angkat hal ini 

dapat dilihat bagaimana COTA dalam memenuhi 

kebutuhan jasmani CAA apakah selama dalam 

pengasuhan memberikan pemenuhan kebutuhan 

jasmani dengan baik sesuai dengan standar gizi yang di 

perlukan dengan tahapan usia anak, apakah 

memperhatikan kesehatan anak (dengan melihat buku 

kesehatan anak) dan kebutuhan lainnya untuk tumbuh 

kembang anak secara optimal terpenuhi dengan baik. 

2) Melihat keadaan kesehatan lingkungan tempat tinggal 

COTA, bagai mana kondisi lingkungan tempat tinggal 

COTA (tertata rapi dan bersih). Lingkungan juga 

berpengaruh dengan tumbuh kembang anak nantinya. 
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3) Kemampuan secara ekonomi keluarga, adanya  

pengeluaran keluarga perbulan untuk biaya  kesehatan. 

Untuk pengecekan kesehatan yang disesuaikan dengan 

umur bayi atau pada waktu anak sedang sakit. 

4) Dalam Laporan Sosial CAA untuk izin Pengangkatan 

Anak, dapat dilihat adanya beberapa hal untuk menjadi 

pertimbangan selama dalam pengasuhan sementara 

yaitu: keadaan kesehatan pada umumnya, keadaan 

nutrisi (memberikan nutrisi yang sesuai dengan 

kebutuhan usia anak baik berupa makanan pokok,susu, 

dan makanan pendamping lainnya yang sesuai), 

pertumbuhan fisik, Perkembangan psikologis pada 

umumnya.  

5) Adanya syarat pengangkatan anak dalam surat 

pernyataan yang dibuat oleh COTA yaitu kesanggupan 

untuk memenuhi kebutuhan anak angkat dan tidak akan 

menelantarkan anak angkat, dengan pernyataan tersebut 

diharapkan  hak anak terpenuhi dengan baik. 

Setelah adanya pengangkatan/ penetepan, pemenuhan terhadap 

hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kurang terpantau 

dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak 

maksimal. 
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Adapun kelebihan dari pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan sebelum terjadi adopsi telah menjadi 

pertimbangan dan terpantau.Namun ada kekurangannya yaitu 

setelah mendapatkan penetapan pengangkatan anak, hak anak 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kurang terpantau secara 

maksimal. 

4.   Hak memperoleh pendidikan  

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah akibat dari 

hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka sepenuhnya 

pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari 

kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar 

mereka dapat menggunakan kemampuan-kemapuan mereka.
2
 

Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak 

sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. 

Dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat dilihat dari 

keadaan ekonomi keluarga, dapat juga dilihat dalam laporan sosial 

yaitu alasan dan tujuan pengangkatan anak (tanggung jawab calon 

orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak). Dengan adanya 

tanggung jawab dari orang tua angkat untuk mendidik dan 

mengasuh anak dengan baik, diharapkan dari calon oarang tua 

                                                           
2 http. Ekacrudhgeograf.blogspot.com/2011/06 hak-hak untuk mendapatkan 

pendidikan. htm 
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angkat tidak akan menelantarkan anak sebisa mungkin untuk 

memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik dengan 

melihat umur anak pendidikan apa yang semestinya harus di terima 

oleh anak. Dilihat dari syarat-syarat yang harus di penuhi dalam 

pengangkatan anak yaitu adanya surat pernyataan yang harus di 

buat oleh COTA, COTA sanggup memenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani, dan sosial anak secara wajar dan tidak akan menelantarakan 

anak angkat.   

Dapat juga dilihat dalam laporan sosial setelah anak dalam 

pengasuhan sementara oleh COTA, adanya poin untuk melihat 

tindakan / perlakuan yang dilakukan oleh COTA terhadap anak 

angkat selama dalam pengasuhan. 

Balai Resos dalam hal pendidikan anak, memberikan saran 

untuk COTA ikut asuransi pendidikan bagi anaknya, supaya 

pendidikan anak kedepannya lebih terjamin. 

Adapun kelebihan pemenuhan hak untuk mendapatkan 

pendidikan anak yaitu adanya syarat-syarat seperti di atas yang di 

berikan untuk menunjang supaya pemenuhan hak anak dalam 

pendidikan bisa berjalan dengan baik.Pendidikan dan pengajaran 

anak yang di terima selama diasuh oleh COTA menjadi pantauan 

oleh Balai Resos hal ini dapat dilihat dalam laporan sosial. 

Sedangkan kelemahannya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan 

di sekolah belum terlihat apakah hak itu terpenuhi atau tidak? 
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5. . Hak Untuk Berpartisipasi 

 Dalam hal ini negara menjamin hak anak untuk menyatakan 

pendapatnya, dan untuk memperoleh pertimbangan atas 

pendapatnya itu, dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak, 

serta dalam hal kebebasan berekpresi, negara menjamin hak anak 

untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk 

mengekspresikan pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini 

akan melanggar hak-hak orang lain. 

 Dalam menentukan hak untuk menyatakan pendapat tidak 

terlihat dalam proses adopsi, baik dalam syarat-syarat 

pengangkatan anak, maupun laporan sosial. 

6. Hak Perlindungan  

  Termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala 

bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang – wenang dalam 

proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. 

  Dalam pemenuhan hak ini terdapat didalam surat 

pernyataan yang dibuat oleh calon orang tua angkat, diharapkan 

bisa menjadi pertimbangan dalam pengangkatan dan perlindungan 

anak. 

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Balai Rehabilitasi Sosial 

Woro Wiloso khususnya Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo telah 

memperhatikan prinsip Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat 

terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan 
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mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat 

tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, 

apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-

mena ataupun haknya sebagai anak tidah terpenuhi, maka anak yang 

bersangkutan akan diambil kembali oleh Balai Resos. Hal tersebut 

dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, dalam hal orang 

tua angkat yang memang benar-benar layak untuk anak yang 

membutuhkan pemenuhan hak.Dalam hal untuk kepentingan terbaik untuk 

anak, adopsi adalah jalan yang sesuai dilakukan untuk saat sekarang ini 

demi terciptanya asas perlindungan anak. 

Dengan melihat bab II tugas dan tanggung jawab Balai Rehabilitasi 

Sosial Woro Wiloso berdasarkan surat keputusan Gubernur Jateng No. 

460/2/2010 tentang pemberian ijin kepada panti asuhan Woro Wiloso 

Salatiga sebagai UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk 

menyelenggarakan proses pelaksanaan pengangkatan anak antar warga 

negara Indonesia. 

Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso telah melaksanakan apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik semua tugasnya 

dilaksanakan.  

Unit Rehabitasi Sosial Wiloso Tomo selain mempunyai peranan 

dalam pelayanan hingga pengangkatan anak juga mempunyai tugas untuk 

melaksanakan monitoring secara incidental terhadap bayi dan orang tua 

asuh yang telah mendapat pengesahan dari pengadilan untuk mengetahui 
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perkembangan fisik, mental dan sosial anak adoptan dan keluarganya. 

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau 

pelanggaran dalam pengangkatan anak. 

Pengawasan dilaksanakan untuk : 

a. Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; 

b. Mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran 

pengangkatan anak; dan 

c. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak 

Pengawasan yang dilakukan hanya selama 2 tahun setelah Penetapan 

Pengangkatan Anak. Pengawasan dilakukan dengan cara pengecekan 6 

(enam) bulan sekali dengan melalui telefon atau pada waktu ada 

kunjungan rumah ke Calon COTA lain yang satu daerah sekalian 

berkunjung ke COTA yang masih dalam tahap pengawasan setelah ada 

penetapan Pengadilan. Menurut penulis cara yang dilakukan untuk 

mengawasi kurang efektif dan pengawasan ini kurang kalau hanya 2 tahun 

karena pada waktu pengangkatan anak, anak rata-rata masih berumur 

dibawah satu bulan, hal ini dapat dilihat dalam data yang penulis ketahui 

yaitu : 
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TABEL DATA ANAK ASUH PERIODE TAHUN 2010 - 2012 

  Jenis Jumlah Umur Tempat lahir Agama 

2010 

L 15 ±1 minggu - 10 

Anak, ±1 bulan - 6 

Anak,   >1 bulan - 3 

Anak 

Wilayah Semarang, 

Surakarta, Salatiga, 

Jogjakarta 

75 

Islam, 

1 

Kristen 

P 4 

     
  

2011 

L 11 ±1 minggu - 13 

Anak, ±1 bulan - 7 

Anak,     >1 bulan - 

7 Anak 

Wilayah Jepara, 

Pemalang, Blora 
P 16 

     
  

2012 

L 17 
± 1minggu - 6 Anak, 

± 1 bulan - 16 Anak, 

> 1bulan - 8 Anak 

Wilayah Semarang, 

Kebumen, 

Karanganyar P 13 

Jumplah 

total 
76 anak 

  

      

 

Keterangan :  

 

Sudah diangkat menjadi anak asuh   : 62 anak 
 

 
Yang belum diangkat                        : 14 anak 

 

 
Dalam pengasuhan sementara           : 23 Anak 

  

Pengawasan kalau hanya 2 tahun maka hak-hak anak belum bisa 

terpenuhi dan terlihat dengan maksimal misalnya hak untuk mendapatkan 

pendidikan sokolah dan hak untuk didengar pendapatnya. 

Yang bertanggung jawab dalam hal pengangkatan anak yaitu Balai 

Rehabilitasi Sosial dan Orang Tua Angkat serta pihak-pihak yang terlibat 

(Hakim). 

 


