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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan anugerah Allah SWT yang paling berharga, tapi ada 

kalanya tidak semua pasangan beruntung bisa memiliki anak. Salah satu tindakan 

suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara 

natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak 

tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang 

tidak bisa diperoleh secara alami tersebut1. Cara memperoleh anak dengan cara ini 

lazim disebut sebagai adopsi atau pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai 

sejak lama. Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai 

praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat 

pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang 

lain. 

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari 

adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik 

melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang 

mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h secara definitif 

disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 

                                                
    1 Pengangkatan Anak (Adopsi), diakses pada tanggal 8 April 2011 dari http://mkn-
unsri.blogspot.com/2010/08/pengangkatan-anak-adopsi.html 
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dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” 2. 

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan 

dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak 

Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang 

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

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan3.  

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus 

dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum 

berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan 

anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan 

kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari 

memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. 

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah 

berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan 

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam4. 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, 

selama ini telah menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan 

                                                
    2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 
huruf h. 
    3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 9 
    4 Ahmad Kamil, M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),  hal 5.    
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oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam, hanya berdasarkan desakan dan 

kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri. 

Praktik pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh orang-orang yang 

beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pengadilan agama telah 

memberikan penetapan yang sekaligus dapat dipandang sebagai yurisprudensi tetap 

tentang pengangkatan anak di kalangan hakim peradilan agama. Untuk memperkuat 

landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 

perkara pemohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat hukum Islam oleh 

Pengadilan Agama, serta merespons kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat 

muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum 

Islam, telah disahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan 

Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 

perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam” 5. 

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan tidak selalu 

dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang 

penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Pentingnya suatu pembahasan 

mengenai pengangkatan dan perlindungan anak. Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

kesejahteraan anak yang dijadikan anak angkat karena dalam realita kehidupan sosial 

sebagian besar anak yang dijadikan anak angkat orang tua kandungnya berasal dari 

golongan ekonomi lemah yang jika tidak akan berdampak pada anak yang tidak 

mendapat kesempatan menikmati kehidupan layaknya anak pada umumnya. Selain itu 

                                                
    5 Andi Syamsu Alam, Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 
2008), hal. 8 
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anak biasanya telah dipelihara dahulu selama beberapa waktu oleh calon orang tua 

angkat sebelum adanya putusan pengadilan. 

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan 

pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk 

memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan untuk itu hanya didapat setelah 

memperoleh suatu putusan pengadilan.  

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk menyusun penulisan 

yang berjudul “PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK 

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGANGKATAN 

ANAK” 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama? 

2. Apakah urgensi penetapan pengangkatan anak dalam menjamin kepastian 

dan perlindungan? 

3. Apakah akibat hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak? 

 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama 

b. Untuk mengetahui urgensi penetapan pengangkatan anak dalam 

menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Pengadilan Agama 
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c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan 

anak 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis pribadi untuk lebih memperluas wawasan dan cakrawala 

berfikir   serta sebagai ilmu pengetahuan dalam studi hukum Islam dan 

hukum positif yang nantinya akan dipergunakan dalam kehidupan 

selanjutnya. 

b. Bagi masyarakat yaitu sebagai sarana informasi dan penegakkan 

hukum yang mengayomi masyarakat melalui sumbangan pemikiran 

dengan adanya perkembangan dan terdapatnya kasus-kasus hukum 

baru. 

c. Bagi Pengadilan penulisan ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam mengambil suatu keputusan dalam pengadilan mengenai 

pengangkatan anak 

d. Bagi kalangan akademis penulisan ini dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa 

jurusan syariah pada khususnya. 

 
D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu meneliti di lapangan 

dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah, data, dan wawancara 

kepada narasumber yang merupakan data primer serta meneliti bahan pustaka 

yang merupakan data sekunder6.  

                                                
    6 Halim Malik, Metode Penelitian, diakses pada tanggal 11 Mei 2011 dari 
http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif-semoga-bermanfaat/ 
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2. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan 

tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya seperti dokumen-dokumen 

berkas kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Madiun, juga mencari 

informasi kepada hakim Pengadilan Agama dan Panitera selain itu juga 

melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaanya dalam masyarakat 

terutama di Pengadilan Agama Kota Madiun melalui penelitian lapangan7. 

3. Sumber Data  

    Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa:  

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan atau lokasi penelitian yang meliputi keterangan atau data yang 

diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Madiun.   

b. Data sekunder yaitu sumber data yang secara langsung mendukung 

sumber data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa 

buku, literatur, perundang-undangan dan dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah pengangkatan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
    7 Metode Penelitian Yuridis, diakses pada tanggal 11 Mei 2011 dari 
http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/   
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

a. Studi pustaka 

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap 

teori, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara 

mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip, peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan.  

b. Dokumentasi 

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari pihak-

pihak terkait seperti berkas keputusan penetapan pengesahan pengangkatan 

anak. 

c. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal 

yang diperlukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.untuk 

memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada beberapa hakim dan 

pejabat yang terkait dengan observasi dan dokumentasi di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. 

5. Analisis Data 

  Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka langkah berikutnya 

adalah menganalisa dan mengolah data. Yang pertama sekali dilakukan 

adalah mengorganisasi data dan mengkategorikanya yang bertujuan untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
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Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan sehingga merupakan suatu 

susunan urut data untuk selanjutnya mengambil kesimpulan8. 

 Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif  yaitu data yang telah diklasifikasikan dipaparkan 

kembali dengan menggunakan kalimat yang sistematis dengan 

menggunakan metode deduktif dan induktif yang bertujuan 

menginventarisir peraturan yang berhubungan dengan penulisan ini 

dirumuskan. 

 
E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini perlu adanya 

sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mengulas tentang sejarah pengangkatan anak, sumber 

hukum pengangkatan anak,latar belakang, tujuan dan macam pengangkatan 

anak, syarat-syarat pengangkatan anak, serta perlindunganya. 

 

 

 

 

                                                
    8 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bhineka Cipta, 
2000), hal. 244 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun, urgensi dari penetapan pengadilan, dan 

akibat hukum yang ditimbulkan. 

BAB IV PENUTUP 

  Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


