Mempertimbangkan Adopsi
Apa itu Adopsi?




Anak-anak memerlukan rumah yang penuh perhatian dan stabil. Mereka memerlukan orang tua
untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan pengasuhan. Tujuan dari layanan adopsi
adalah untuk menemukan rumah permanen dan sesuai bagi anak-anak yang orang tuanya tidak
mampu atau tidak mau mengasuh mereka.
Adopsi adalah komitmen seumur hidup untuk setiap pengadopsi. Kepentingan terbaik anak-anak
adalah pertimbangan terpenting kami.

Siapa anak-anak yang berhak untuk diadopsi?





Seorang anak yang dapat diadopsi menurut perintah adopsi berdasarkan Ordonansi Adopsi* adalah
seorang anak di bawah usia 18 tahun dan belum menikah.
Dalam praktek, anak-anak yang mungkin memerlukan adopsi adalah mereka yang tidak dapat
tinggal di keluarga tempat mereka dilahirkan karena berbagai keadaan seperti ditinggalkan atau
orang tuanya sudah melepaskan hak asuhnya atas mereka. Anak-anak ini mungkin memiliki latar
belakang keluarga yang rumit. Mereka memiliki kebutuhan yang sama untuk menikmati
kehidupan keluarga dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan stabil.
Untuk informasi tentang anak-anak yang dapat diadopsi, harap kunjungi situs web Departemen
Kesejahteraan
Sosial
(Social
Welfare
Department)
di
www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_adoptionse/.

Apa yang harus dipertimbangkan sebelum mengajukan permohonan adopsi?
Adopsi adalah komitmen seumur hidup yang memberi kegembiraan bagi orang tua angkat untuk
mengembangkan keluarga mereka dan untuk membesarkan anak-anak yang memerlukan rumah yang
peduli. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melanjutkan ke adopsi:
 Apakah Anda sudah berusia 25 tahun dan, jika Anda sudah menikah; apakah pasangan Anda sudah
mencapai usia 21 tahun seperti yang dipersyaratkan oleh Ordonansi Adopsi? Apakah Anda memiliki
hubungan yang stabil dengan pasangan Anda (sudah menikah sekurangnya selama tiga tahun)?
 Apakah Anda siap membuat komitmen seumur hidup untuk mengadopsi dan membesarkan anak?
 Apakah Anda dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik untuk merawat anak sampai anak
itu mandiri?
 Apakah Anda berpendidikan cukup, lebih baik sudah menyelesaikan pendidikan menengah, untuk
memberikan bimbingan dan dukungan kepada seorang anak melalui berbagai tahap perkembangan?



Apakah Anda memiliki pekerjaan yang stabil dengan keuangan yang cukup dan mampu
menyediakan akomodasi yang stabil untuk seorang anak?
Apakah Anda sudah tinggal di Hong Kong selama 12 bulan atau lebih agar membiasakan diri dengan
lingkungan sosial dan sumber daya masyarakat, dan dapatkah Anda tinggal untuk periode 12 bulan
berikutnya atau lebih untuk menyelesaikan proses adopsi?

Siapa yang dapat mengatur adopsi dan menempatkan anak untuk diadopsi?




Berdasarkan Ordonansi Adopsi, hanya (a) Direktur Kesejahteraan Sosial; (b) badan terakreditasi
yang bertindak menurut dan sesuai dengan akreditasinya; atau (c) seseorang yang bertindak
berdasarkan perintah Pengadilan, dapat menangani permohonan untuk adopsi yang tidak terkait dan
mengatur adopsi untuk seorang anak.
Tidak ada orang selain yang disebutkan di atas yang dapat membuat pengaturan untuk adopsi
seorang anak atau menempatkan seorang anak untuk diadopsi oleh orang yang tidak terkait.
Seseorang yang melanggar ketentuan terkait akan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan
dikenakan denda dan penjara.

Bagaimana prosedur membuat permohonan adopsi?

1.
2.

3.
4.
5.

Pemohon harus menghubungi Bagian Adopsi (Adoption Unit) dari Departemen Kesejahteraan
Sosial (Social Welfare Department) untuk pendaftaran menghadiri sesi pengarahan adopsi.
Pemohon harus menjalani pembelajaran di rumah secara menyeluruh dalam menilai kesesuaian
mereka untuk menjadi orang tua angkat. Penilaian untuk pemohon meliputi wilayah yang luas
termasuk namun tidak terbatas pada kepribadian, minat, pengalaman hidup awal, kemampuan
mengatasi masalah, stabilitas perkawinan, sikap dan kapasitas pengasuhan, motivasi mengadopsi,
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak yang akan diadopsi, dan sebagainya.
Pemohon harus menghadiri dua lokakarya pelatihan adopsi dan menjalani pemeriksaan kesehatan
dan pemeriksaan catatan kriminal wajib sebelum menyelesaikan pembelajaran di rumah.
Pemohon mungkin perlu menunggu dengan sabar untuk kesesuaian yang diusulkan.
Pemohon harus melalui proses hukum sesuai dengan Ordonansi Adopsi. Pengadilan akan
memeriksa setiap permohonan untuk memastikan bahwa adopsi adalah untuk kepentingan terbaik
anak sebelum Perintah Adopsi diberikan.

Biaya



pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh Bagian Adopsi (Adoption Unit) dari Departemen
Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Department) gratis.
Untuk kasus yang menunjuk Direktur Kesejahteraan Sosial sebagai wali yang ditunjuk oleh
Pengadilan bagi anak yang akan diadopsi dalam permohonan adopsi, pembayaran biaya
HK$3,970** akan dikenakan untuk setiap anak.

Keluar dari Layanan
Pemohon akan keluar dari layanan adopsi saat mereka:

sudah menyelesaikan semua prosedur adopsi yang diperlukan termasuk diberikannya perintah
adopsi dan tidak memerlukan layanan lain dari Bagian Adopsi (Adoption Unit), atau

memutuskan untuk menghentikan proses adopsi, atau

ditemukan tidak memenuhi syarat untuk adopsi.
Jika Anda berminat mengadopsi anak, harap hubungi Bagian Adopsi (Adoption Unit) dari Departemen
Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Department) di:
Telepon
Faks
Email
Alamat Pos

*
**

:
:
:
:

3595 1935
3595 0025
auenq@swd.gov.hk
Adoption Unit, Social Welfare Department, Room 201, 2/F., North Point Government
Offices, 333 Java Road, North Point, Hong Kong

Adopsi di HKSAR harus dilaksanakan sesuai dengan Ordonansi Adopsi, Bab 290.
Pembayaran akan direvisi secara berkala
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