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Adoption Unit. Social Welfare Department 

Apakah Layanan Adopsi itu? 

• Tujuan dari layanan adopsi adalah untuk menemukan 
rumah yang permanen dan stabil bagi anak-anak 
yang orang tuanya tidak mampu atau tidak bersedia 
merawat anak-anak mereka hingga mencapai usia 
dewasa. 

• Adopsi merupakan komitmen sepanjang hayat bagi 
setiap pengadopsi. 

• Keinginan terbaik anak merupakan puncak 
pertimbangan kami dalam rencana adopsi. 

Anak·anak mana yang perlu 
diadopsi? 

• Anak-anak yang mungkin diabaikan atau memiliki 
orang tua yang tidak atau belum menikah. sakit 
mental atau cacat menta l, atau memiliki riwayat 
kecanduan obat-obatan. 

• Anak-anak ini memiliki kebutuhan yang sama untuk 
menikmati kehidupan keluarg a dan tumbuh di 
lingkungan yang penuh kasih sayang dan senang 
merawat. 

Siapa yang bisa menjadi 
pemohon adopsi? 

Pemohon yang: 
• berusia sekurangnya 25 tahun dan cukup 

dewasa untuk membuat komitmen 
sepanjang hayat untuk mengadopsi 
anak dan mengembang tanggung jawab 
orang tua, 

• memi liki kesehatan fisik dan mental 
yang baik tanpa sakiVcacat serius dan 
dapat membesarkan anak hingga 
mereka mandiri , 

• cukup terdidik, lebih disukai yang telah lulus sekolah 
dasar standar, agar dapat menyediakan panduan 
hidup yang memadai bagi anak. 

• memillki pekerjaan yang stabil dan berkecukupan 
secara finansial, dan memiliki akomodasi yang stabil 
untuk membesarkan anak, 

• telah tinggal di Hong Kong selama 12 bulan atau 
lebih sehingga cukup famil iar dengan lingkungan 
sosial dan sumberdaya masyarakat. dan dapat atau 
mampu tinggal untuk 12 bulan secara terus-menerus 
untuk menyelesaikan proses adopsi, 

• pasangan menikah dengan pern ikahan yang 
stabil (sudah menikah sekurangnya 3 tahun) untuk 
menyediakan rumah yang stabil bagi anak, dan 

• tidak memiliki catatan kriminal. 

Siapa yang dapat merencanakan 
adopsianak? 

• Menurut Ordinansi Adopsi , hanya Direktur 
Kesejah teraan Sosial , atau lembaga atau 
perseorangan yang terakreditasi yang bertindak 
menurut perintah Pengadilan saja yang berhak 
mengajukan permohonan untuk adopsi yang tidak 
ada kaitan dengan mereka, dan membuat rencana 
adopsi anak. 

• Tidak ada orang lain daripada yang disebutkan di 
atas yang berhak merencanakan adopsi anak atau 
tempat bagi anak yang diadopsi. Juga, orang lain 
tidak berhak secara hukum, kecuali mereka yang 
disebutkan di atas, untuk membawa atau mengirim 
anak yang tinggal di Hong Kong ke tempat lain di 
luar Hong Kong untuk anak yang diadopsl oleh orang 
lain yang bukan orang tua atau kerabat anak. Siapa 
pun yang melanggar aturan di atas akan dianggap 
bersalah dan dapat dikenai denda dan hukuman 
penjara. 
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Bagaimana proses yang dilewati 
pemohon adopsi? 

• Pemohon (pasangan yang menikah/orang tua 
tunggal) perlu melewati tahap-tahap penelitian rumah 
yang menyeluruh untuk memeriksa kemampuannya 
menjadi orang tua pengadopsi yang berhasil, dan 
untuk melengkapi proses hukum sesuai dengan 
Ordinansi Adopsi. 

• Evaluasi ini mencakup beberapa hal menyangkut 
pemohon, yaitu kepribadian, minat, pengalaman masa 
kecil, kemampuan mengatasi kehidupan, kestabilan 
pernikahan, sikap dan kapasitas sebagai orang 
tua, motivasi adopsi, kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan dan perkembangan potensi anak yang 
diadopsi, dll. 

• Pemohon harus menjalani pemeriksaan catatan 
krlminal wajib. 

• Pengadilan akan memeriksa setiap permohonan 
untuk memastikan bahwa adopsi merupakan jalan 
terbaik baik kesejahteraan anak sebelum pemberian 
Perintah Adopsi. 

Biaya 

• Untuk kasus yang menunjuk Direktor Kesejahteraan 
Sosial sebagai wali ad litem bagi anak yang 
diadopsi di dalam permohonan adopsi, akan C' 

dikenai biaya HK$3.970*. (""dapat berubah apabila 
ada revisi reguler) 

Keluar dari Layanan 

Layanan oleh Unit Adopsi akan dihentikan dalam kondisi 
berikut ini: 

• Setelah menyelesaikan semua prosedur adops1 yang 
diperlukan, termasuk pemberian perintah adopsi dan 
bahwa pemohon tidak memerlukan layanan yang lain 
lagi dari Unit Adopsi. 

• Pemohon memutuskan untuk menghentikan proses 
adopsi setelah membahas secara matang dengan 
pekerja sosial mereka. 

• Pemohon tidak dianggap berhak untuk menjadi 
pengadopsi. 

Apabila Anda tertarlk untuk mengajukan 
permohonan adopsl atau lngln tahu leblh 
lanjut mengenai rincian prosedur, sllakan 
hubungi Petugas Penerima dl: 

Telepon: 35951935 
Faks: 3595 0025 
Email: auenq@swd.gov.hk 
Alamat Sural: Adoption Unit, 

Social Welfare Department. 
Room 201 , 2/F., 
North Point Government Offices, 
333 Java Road, North Point, Hong Kong 
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