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ABSTRAK 

Asmawati, Nunung. 2019. Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam 

Perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia. Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

Kata Kunci: Adopsi Anak, Perundang-undangan, Indonesia dan Tunisia 

 

Fenomena yang muncul sejak abad ke-20 adalah adanya pembaharuan 

hukum keluarga Islam. Banyak tedapat perbedaan dalam menerapkan hukum 

Islam dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga diantara negara 

muslim modern, bahkan ada yang bertolak belakang. Dalam konteks Indonesia, 

usaha ke arah pembentukan undang-undang Perkawinan telah dimulai semenjak 

tahun 1960. Materi hukum keluarga di Indonesia terutama masalah adopsi anak, 

pengaturannya masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan  

Tunisia telah mempraktikkan hukum Islam dengan liberal, hal ini tidak dapat 

dipisahkan dengan konteks historis perjalanan sejarah negara dalam 

mengaplikasikan hukum dalam kehidupan masyarakat bangsa, seperti dalam hal 

pengaturan adopsi anak yang sangat berbeda dengan negara lainnya. 

Dari uraian tersebut, tampak perbedaan antara ketentuan adopsi anak 

dalam Perundang-undangan Indonesia dan Tunisia. Oleh karena itu, penting untuk 

mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Latar Belakang dan 

Dasar Penetapan Adopsi Anak dalam Perundang-undangan Negara Indonesia dan 

Tunisia? (2) Bagaimana Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan 

Tunisia?.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

dokumenter. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode Content Analysis 

atau analisis isi.  

 Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Latar 

Belakang dan Dasar Penetapan Adopsi Anak dalam Perundang-undangan Negara 

Indonesia dan Tunisia memiliki persamaan dan perbedaan. Pada dasarnya 

keduanya sama-sama dalam hal penerapan hukum keluarga, Indonesia dan 

Tunisia sama-sama termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah 

mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legislasi modern. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada tipologis pembaharuan hukum keluarga pada 

masing-masing negara. (2) Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan 

Tunisia memiliki persamaan dan perbedaan. Pada dasarnya keduanya sama-sama 

menjamin kesejahteraan anak angkat dan membolehkan adanya adopsi anak, 

hanya saja di Indonesia tidak berlaku mutlak. Sedangkan perbedaannya adalah 

bahwa dalam perundang-undangannya konsep adopsi anak di Indonesia tidak 

dianggap sebagai anak kandung mutlak, sementara di Tunisia menjadikannya 

sebagai anak kandung mutlak serta adanya pembatasan usia yang berbeda bagi 

calon orang tua angkat di masing-masing negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang 

berpasang-pasangan, hal ini disebutkan dalam Firman Allah dalam surah 

Ya>sin ayat 36: 

                         

       

 “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui”. 

 

 Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan 

nuraninya, maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai dengan 

kedudukan dan martabat manusia yang sempurna.
1
 Dalam UU Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Salah satu tujuan dari 

perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan.  

                                                             
1
 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 25.  

2
 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Studi perbandingan dalam kalangan ahlus-

sunnah dan negara -negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 5.  

1 
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Anak merupakan karunia yang diberikan Allah Swt kepada 

manusia yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Setiap 

orang tua pasti menginginkan hadirnya seorang anak dalam keluarga. 

Namun, semua itu menjadi kehendak bagi yang Maha Kuasa. Begitu 

penting hadirya anak dalam kehidupan rumah tangga, sehingga bagi 

pasangan yang belum atau tidak dikaruniai anak akan senantiasa berusaha 

untuk mendapatkan keturunan. Sehingga jalan terakhir yang ditempuhnya 

adalah melakukan adopsi  atau pengangkatan anak.  

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. 

pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat 

Arab yang dikenal dengan istilah  al-Tabanni> yang berarti “mengambil 

anak angkat”.
3
 Mah}mu>d Shalt}u>t} mengemukakan dua bentuk pengangkatan 

anak, pertama mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan 

penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung, 

kedua mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan 

dengan anak kandung.
4
  

Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum, 

ketika Rasulullah saw. mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid 

anak Haritsah (Zaid bin Haritsah) kemudian para sahabat memanggilnya 

dengan “Zaid bin Muhammad”, turunlah QS. al-Ah}za>b ayat 4-5: 

                                                             
3
 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di 

Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 95. 
4
 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat 

dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), 251.  
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           5 

 
Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah  

perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 

Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat 

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka,Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi 

status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab 

ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak 

berubah, yakni tetap berlaku kemahraman dan saling mewarisi. Demikian 

juga dengan keluarga ayah angkatnya, tetap tidak semahram dan tidak 

saling mewarisi. Pengangkatan anak dalam Islam lebih menitikberatkan 

prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan 

                                                             
5
 Al-Qur’an, 33:4-5.  
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seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar 

terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang 

disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang menguntungkan atau 

keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.  

Hukum Islam sebagai hukum agama berasal dari wahyu Allah 

yang dipedomani oleh umat Islam. Namun saat ini, terdapat fenomena 

asimilasi antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim. 

Seperti dilegilasikannya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena 

ini banyak terjadi di negara-negara muslim yang telah lama menerapkan 

sistem hukum barat. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional 

sangat kuat, sehingga dengan strategi legilasi materi hukum Islam dalam 

bentuk perundang-undangan ini pun terjadi. 

Salah satu fenomena yang muncul sejak awal abad ke-20 di dunia 

Islam adalah adanya usaha pembaharuan Hukum Keluarga, terutama 

terkait perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Usaha ini dimulai oleh 

Turki (1917), Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), 

Syiria (1953), dan Tunisia (1956).
6
 Pembaharuan hukum Islam di negara-

negara muslim, terutama terjadi setelah ada persentuhan antara Islam dan 

barat ketika masa kolonialisme.
7
 Realitas reformasi hukum Islam yang 

                                                             
6
 Dede Ahmad Permana,” Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan 

Hukum Keluarga Di Tunisia,” Studi Gender dan Anak, 1(Januari-Juni 2016), 1. 
7
 Sri Wahyuni, Transplantasi Hukum: Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam, 

(Yogyakarta: Calpulis, 2016), 16.  
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dilakukan di negara-negara Islam Afrika Utara, Timur Tengah, Asia 

Tengah, dan Asia Tenggara melahirkan perubahan besar yang belum 

pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir. Perubahan tersebut 

terjadi baik dalam sistem peradilan maupun dalam sistem yang diterapkan. 

Namun pada realitasnya, banyak perbedaan dalam menerapkan 

hukum Islam dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga 

diantara negara muslim modern, bahkan ada yang bertolak belakang. 

Seperti, Tunisia dan Turki yang telah mempraktikkan hukum Islam dengan 

sangat liberal, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan konteks historis 

perjalanan sejarah kedua negara dalam mengaplikasikan hukum dalam 

kehidupan masyarakat bangsa. Sebaliknya, Arab Saudi, Emirat Arab, 

Bahrain masih memakai aplikasi hukum Islam sebagaimana yang ada 

dalam kitab fikih anutan mereka. 

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak 

menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya 

menganut agama Islam. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar 

keempat di dunia dan menjadi negara yang berpenduduk muslim terbesar 

di dunia. Usaha ke arah pembentukan undang-undang Perkawinan telah 

dimulai semenjak tahun 1960. Indonesia aplikasi materi hukum keluarga 

diaturan perundangannya dilakukan sebagai respon atas perkembangan 

zaman sembari masih memberlakukan mayoritas ketentuan yang 

diberlakukan dalam materi fikih konvensional. Materi hukum keluarga di 

Indonesia terutama masalah adopsi anak, pengaturannya masih sesuai 
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dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal itu disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 

Pasal 39 Tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan 

berlakunya peraturan pemerintah itu dimaksudkan agar pengangkatan anak 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Aturan adopsi anak di Indonesia ditetapkan pemerintah seperti pada 

ketentuan adopsi anak dalam Islam, namun disertai dengan syarat dan 

prosedurnya sesuai kebijakan negara. Banyaknya aturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia membuat suatu keunikan tersendiri 

bagi bangsa Indonesia. Hampir setiap kebijakannya terdapat suatu 

perundang-undangan tersendiri yang mengaturnya.  

Berbanding terbalik dengan Indonesia, pembaharuan hukum 

keluarga yang dilakukan Tunisia dianggap kontroversial. Pasca kolonial, 

Tunisia melaksanakan law reform, dengan membuat hukum Islam dengan 

birokrasi modern. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, 

Tunisia adalah negara yang paling radikal dalam pembaharuan hukum 

keluarga Islam. Kehadiran undang-undang hukum keluarga Tunisia, 

memicu pro kontra yang cukup sengit di Tunisia dan Dunia Arab saat itu. 

Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam pasal kebolehan Adopsi Anak. 
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Sesuai dalam Pasal 14 dan 15 Undang-undang Perwalian dan Adopsi 

Tunisia (Law of Guardianship And Adoption) yaitu:
8
 

Article 14 

The adoptee gets adopter’s surname; also its first name may be 

changed. If so desire by the adopter the new name of the adoptee may be 

recorded in the adoption order. 

Artinya: Praktek adopsi berakibat pada diperolehnya nama baru (nasab) 

bagi si anak dari orang tua angkatnya, nama aslinya juga bisa dirubah. Jika 

diinginkan oleh oleh pihak yang melakukan adopsi, maka nama baru anak 

yang diadopsi itu bisa dicatatkan pada surat adopsi tersebut. 

Article 15 

The adoptee child shall have the same rights in the adoptive family 

as a natural child. The adoptive parent shall have the same rights and 

obligation in respect of the adoptee as towards his or her natural child. 

However, the adopted child shall retain in his natural family all the 

prohibited degrees in marriage as stated in articles 14 to 17 of the Code of 

Personal Status 1956. 

Artinya: Dalam keluarga angkatnya, anak angkat memperoleh hak dan 

kewajiban yang sama sebagaimana layaknya anak kandung, demikian juga 

halnya dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi, bagi anak tersebut masih 

berlaku larangan-larangan kawin dengan keluarga kandungnya, seperti 

yang ditetapkan dalam Undang-undang Status Personalia Tunisia 1956. 

Untuk itulah, maka sangat urgen untuk mengkaji fenomena 

keberagaman pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim 

modern seperti negara Indonesia dan Tunisia. Kedua negara tersebut sama-

sama mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan Tunisia dalam 

konstitusinya menyatakan Islam merupakan agama negara seperti halnya 

negara-negara Arab lainnya. Namun, dalam hal Adopsi anak kedua negara 

tersebut berbeda dalam memberlakukan aturan hukumnya. Hal inilah yang 

                                                             
8
 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative 

Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 165. 
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membuat menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh 

karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “STUDI 

KOMPARATIF KETENTUAN ADOPSI ANAK DALAM 

PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN TUNISIA”.  

B. Penegasan Istilah 

1. Adopsi anak (pengangkatan anak) adalah  suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali 

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

pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkat. 

2. Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia 

serta Undang-Undang  Perwalian dan Adopsi Tunisia Tahun 1958 

(Law Of  Guardianship And Adoption). 

3. Tunisia adalah sebuah negara Arab Muslim di Afrika Utara, tepatnya 

di pesisir Laut Tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah 

barat, dan Libya di selatan dan timur.
9
  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang dan dasar penetapan adopsi anak dalam 

perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia? 

                                                             
9
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,  

2011), 50. 
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2. Bagaimana ketentuan peraturan adopsi anak di Indonsia dan Tunisia? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang terperinci sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan latar belakang dan dasar penetapan adopsi anak 

dalam perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia 

2. Untuk menjelaskan ketentuan peraturan adopsi anak di Indonsia dan 

Tunisia 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Kajian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih untuk 

pengembangan kajian Hukum Islam, khususnya bagi Jurusan Hukum 

Keluarga Islam serta menjadi Referensi dan Refleksi kajian berikutnya 

yang berkaitan dengan Undang-undang tentang adopsi anak dan 

undang-undang Hukum keluarga Tunisia. 

2. Praktis  

Kajian skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan yang berarti 

bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan lebih 

lanjut oleh para peminat untuk mengetahui ketentuan adopsi anak di 

Indonesia dan Tunisia. 
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F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini untuk mengetahui tentang 

hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah 

diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian. 

Adapun penelitian yang kemungkinan mendekati ke arah penelitian ini 

antara lain: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zakia AlFarhani, 2011 yang berjudul 

“Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)”, 

yang membahas permasalahan mengenai bagaimana proses pelaksanaan 

pengangkatan anak (adopsi) pada yayasan Siran Malik dan apa akibat 

hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

yang mempunyai kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak di 

Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah pada umumnya tidak ditetapkan 

di Pengadilan tetapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. 

Pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di 

Pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama 

sepanjang tidak melenceng dari syariat islam, namun memang 

pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di Pengadilan dianggap tidak sah 



11 
 

tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut 

aturan hukum yang berlaku.
10

  

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Beni Sulistyo 2014, yang berjudul 

“Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap 

Anak Setelah Diangkat” yang membahas permasalahan mengenai 

bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang 

timbul terhadap anak setelah diangkat. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yang mempunyai 

kesimpulan bahwa tujuan dan alasan melakukan pengangkatan anak yang 

didalilkan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 

undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Jo Pasal 

39 UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak. mengenai persyaratan telah 

sesuai dan telah memenuhi ketentuan persyaratan pengangkatan anak, 

akibat hukum yang terjadi terhadap anak setelah diangkat telah sesuai 

dengan ketentuan dalam pasal 45 ayat (1), dan pasal 46 ayat (1), (2) 

mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang 

dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan.
11

  

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hasnah 2009, yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh warga 

                                                             
10

 Zakia Alfarhani,” Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying),” Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah,   2011), 73. 
11

 Beni Sulistyo,”Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap 

Anak Setelah Diangkat”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014),20.  
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masyarakat di Indonesia”, yang membahas persoalan mengenai 

pelaksanaan adopsi atau pegangkatan anak menurut ketentuan dalam 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan proses pembuatan 

akta kelahiran yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan mengubah 

status anak angkat menjadi anak kandung serta sanksi terhadap orang tua 

angkat yang melakukan pembuatn akta kelahiran dengan 

menyembunyikan identitas asal anak.
12

 

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Jiiy Ji’ronah Muayyanah 2010, yang 

berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat 

Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam”, yang mempunyai kesimpulan bahwa kedudukan 

anak angkat menurut Hukum Islam dan Kompilasi hukum islam adalah 

anak yang dalam pemeliharaannya untuk untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari oran tua asal 

kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan 

Agama Kendal tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan 

nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang 

tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat 

Islam. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan 

                                                             
12

 Husnah,” Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga 

Masyarakat Indonesia”,skripsi  (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 5. 
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pengangkatan anak No. 011/Pdt. P/2009/PA.Kdl didasarkan pada 

maslahah mursalah yaitu untuk kesejahteraan si anak.
13

 

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Novi Kartiningrum 2008, yang berjudul 

“Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Perspektif Perlindungan Anak 

(Studi di Semarang dan Surakarta)”, yang mempunyai kesimpulan bahwa 

pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada 

ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang 

ada di Indonesia, hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi adalah 

apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan orang 

tua adopsi dan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan 

adopsi anak. Prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif 

perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses 

adopsi.
14

 

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian penulis ini membahas mengenai 

ketentuan adopsi anak dalam perundang-undangan negara Indonesia dan 

Tunisia. 

 

 

 

                                                             
13

 Jiiy Ji’ronah Muayyanah,” Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat 

Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, 

Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010). 20 
14

 Novi Kartinigrum,” Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Perspektif Perlindungan 

Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”,Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro,2008), 17. 



14 
 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah library research 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari peneliti terdahulu15
  yang membahas mengenai 

ketentuan adopsi anak dalam perundang-undangan negara  Indonesia 

dan Tunisia.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu 

telaah kritis terhadap ketentuan adopsi anak dalam perundang-

undangan Indonesia yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002  jo UU Nomor 

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Undang-undang 

Perwalian dan Adopsi Tunisia tahun 1958.  

2. Data dan Sumber Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan cara library research 

(penelitian kepustakaan) maka sumber data yang digunakan penulis 

berasal dari bahan pustaka mengenai ketentuan adopsi anak di 

Indonesia dan Tunisia yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber  

yaitu: 

 

                                                             
15

 Etta Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), 28.  
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli yakni 

berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Undang-

Undang  Perwalian dan Adopsi negara Tunisia Tahun 1958 (Law 

Of Guardianship And Adoption) Pasal 8-16. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yaitu berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan.
16

 Untuk membantu menelaah data-data yang 

dihimpun dan sebagai komparasi dari data primer, penulis 

menggunaan buku-buku pendukung sekunder antara lain, UU No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku 

karangan Tahir Mahmood yang berjudul Personal Law in Islamic 

Countries, buku-buku mengenai perkawinan dan adopsi anak serta 

                                                             
16

Ibid., 44.  
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karya-karya lain yang mempunyai keterkaitan dengan obyek 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik.
17

 Teknik ini dengan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan.
18

 Kemudian penulis mengolahnya melalui langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Editing: memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman 

antara masing-masing data. 

b. Organizing: menyusun data dan sekaligus mensistematikan dari 

data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya sesuai permasalahannya. 

c. Penemuan Hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data 

dengan menggunakan teori. Setelah data tentang adopsi anak di 

                                                             
17 Afif Nur Wakhidi,” Pebandingan Ketentuan Poligami dalam Perundang-Undangan 

Negara Indonesia dan Turki,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 14. 
18

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 141. 
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negara Indonesia dan Tunisia diperoleh, maka penulis menganalisa 

data-data tersebut dengan teori dan Undang-Undang. 

4. Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan content analysis 

(analisis isi) yaitu mengungkapkan isi sebuah buku secara jelas, 

obyektif, dan sistematis dengan metode komparatif  yaitu 

menampilkan data-data dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo 

UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 serta Undang-Undang  Perwalian dan Adopsi negara Tunisia 

Tahun 1958 (Law Of Guardianship And Adoption) untuk kemudian 

dibandingkan antara data-data yang satu dengan data-data lainnya 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Tahap-tahap analisis data 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku-

buku, kitab, jurnal, skripsi maupun penelitian yang membahas 

tema yang terkait. 

b. Pengklasifikasian Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan. 

c. Penafsiran isi data 

Setelah data terklasifikasi, kemudian ditafsirkan sehingga dapat 

diketahui penjelasan mengenai Adopsi Anak di negara Indonesia 



18 
 

dan Tunisia, selanjutnya dianalisis dengan berpijak pada teori 

dalam hukum Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika 

pembahasan, hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan dan 

pemahaman dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I:   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka,  Metode Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

NEGARA INDONESIA 

Bab ini berisi latar belakang dan dasar penetapan adopsi 

anak dalam perundang-undangan negara Indonesia, 

Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia.  

BAB III:  ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

NEGARA TUNISIA 

Bab ini berisi mengenai Gambaran umum negara Tunisia, 

Latar belakang dan dasar penetapan ketentuan adopsi anak 

dalam perundang-undangan negara Tunisia, dan Ketentuan 

Peraturan Adopsi Anak di Tunisia. 
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BAB IV: ANALISIS PERATURAN ADOPSI DI INDONESIA DAN 

TUNISIA 

Bab ini merupakan inti penelitian yaitu membandingkan 

perundang-undangan negara Indonesia dan Tunisia 

mengenai status adopsi anak. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB II 

ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA 

INDONESIA 

A. Latar Belakang dan Dasar Penetapan Adopsi Anak dalam 

Perundang-undangan Negara Indonesia  

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat). Indonesia berada di Asia Tenggara 

yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dengan ibu kota terletak di Jakarta. 

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak 

menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya 

menganut agama Islam.
19

 Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa, 

Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 

negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.
20

 Indonesia berbatasan 

dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau 

Papua dan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah 

Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman 

dan Nikobar di India.
21

 Muslim di Indonesia didominasi oleh pengikut 

mazhab Syafi’i, muslim di Indonesia sekitar 90% dari populasi masyarakat 

dan 10% sisanya adalah nonmuslim. 

                                                             
19 Miftahul Huda, Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-

negara Muslim Modern, (Malang: Setara Press, 2018), 57. 
20 Ibid.  
21

 Mardani,  Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 59.  
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Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. 

Dalam aspek agama dijelaskan bahwa terdapat dua kelompok besar agama 

samawi dan non samawi yang diakui di Indonesia yakni, agama Islam, 

Hindu, Budha, Kristen Protestan, Khon khochu, dan Katolik. Keseluruhan 

agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal 

maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. 

Dari  Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, 

bahasa, dan agama yang berbeda. Semboyan nasional Indonesia 

“Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu), berarti 

keberagaman yang membentuk negara. Suku Jawa adalah group etnis 

terbesar dan secara politis paling dominan. Selain memiliki populasi padat 

dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung 

tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke dua di dunia.  

Indonesia memiliki sistem hukum keluarga yang unik, karena 

campuran antara hukum Islam dan hukum adat.
22

 Di bawah pemerintahan 

sistem hukum keluarga Belanda dan Jepang, hukum keluarga yang 

diberlakukan di Indonesia adalah hukum adat yang dimodifikasi dengan 

hukum Islam. Hal ini telah diatur sejak tahun 1882 dengan peraturan 

tentang peradilan agama. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan 

bagian dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 63 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari segi 

perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak 

                                                             
22

  Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islim Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 109. 
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secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia 

tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic 

adoption atau intercountry adoption. Pengaturan pengangkatan anak 

dalam peraturan perundang-undangan telah mengalami kemajuan 

dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak 

angkat maka pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. kemudian pada Tahun 1983 

dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran 

tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam 

mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan 

anak. Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 

41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 

Pengangkatan Anak. Maksud dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut 

adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan 

laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar 

terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan 

peningkatan kesejahteraan anak, maka pada tahun 2002 disahkannya 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
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merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan 

terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani 

permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan 

bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak atau 

adopsi dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan 

bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan 

setempat. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini 

dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan 

meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan 

terbaik bagi anak.
23

   

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang 

Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dirasa belum 

dapat berjalan secara efektif, sehingga pada akhirnya diubah dengan 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mulai 

berlaku bulan Oktober 2014. Dengan adanya Undang-undang tersebut 

                                                             
23

  Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2011), 33.  



24 
 

maka banyak mengalami perubahan paradigma hukum diantaranya 

memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam 

hal penyelenggaraan perlindungan anak. 

Hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan 

hukum kewarisan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan 

pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara-

perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan 

pengadilan umum bagi lainnya. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis 

dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak. Pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasannya telah 

menentukan bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan 

memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 

Dalam konstitusi negara Indonesia 1945 menyatakan “Negara 

didasarkan pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” yang 

merupakan misi fundamental Islam, memberikan peluang setidaknya bagi 

hukum keluarga Islam untuk menjadi hukum positif bagi pemakainya.
24

 

Dan segera saja perhatian pada pembaharuan subtantif dan prosedur 

pelaksanaan hukum keluarga muslim pun bermunculan. 

                                                             
24

  Mardani,  Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), 128. 
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Adapun tipologi pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan 

Indonesia adalah tipologi adaptif unifikatif mazhab dan intradoktrinal 

reform. Bertipe adaptif dimaknai bahwa dalam aplikasi materi hukum 

keluarga di aturan perundangannya dilakukan sebagai respon atas 

perkembangan zaman sembari masih memberlakukan mayoritas ketentuan 

yang diberlakukan dalam materi fikih konvensional artinya dalam konteks 

tertentu masih problem gender. Sedangkan bertipe unifikasi mazhab 

dimaksudkan sebgai model tujuan pemberlakukan hukum keluarga di 

masing-masing negara muslim adalah untuk menyatukan perbedaan 

pemberlakukan yang ada dalam khazanah perbandingan mazhab fikih 

khususnya empat mazhab besar untuk dilakukan penyatuan.
25

 

Intradoktrinal reform dimaknai bahwa metode yang dipakai dalam konteks 

alterasi mazhabi seperti talfiq, tahyir, dan siyasah syariyyah untuk 

kemaslahatan warga. Berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 maupun KHI pada dasarnya tidak bertentangan dengan 

konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab syafi’i. 

Dasar penetapan peraturan adopsi anak di Indonesia sesuai dengan 

prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Peraturan pengangkatan anak di 

Indonesia adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur’an dan 

Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan 

dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, 

fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, 

                                                             
25

 Miftahul, Huda, Hukum Keluarga: Potret Keberagaman Perundang-undangan  di 

Negara-Negara Muslim Modern, (Malang: Setara Press, 2018), 129. 
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termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam 

sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian 

anak angkat dalam Pasal 171 huruf h. Ketentuan pasal tersebut secara 

implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada 

beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat 

perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak 

terputus.
26

 Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan 

kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui 

eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya 

dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut 

memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya 

hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. 

KHI tersebut menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim 

Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan 

menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili 

perkara pengangkatan anak. 

B. Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia 

Pengertian anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu 

pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi.
27

 Secara 
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  Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), 21 
27

  Muderis Zaini, Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1999), 4. 
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etimologi anak angkat sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Belanda 

yaitu dari kata adoptie atau dalam terjemahan bahasa Inggris berasal dari 

kata adopt yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di 

Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata adopsi.  Dalam 

bahasa Arab disebut juga al-Tabanni>, yang menurut Prof. Mahmud Yunus 

diartikan “mengambil anak angkat”. Secara terminologi, istilah adopsi atau 

pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli, dalam kamus 

bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain yang 

diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat 

adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal 

kepada orang tua angkatnya berdasaran keputusan Pengadilan.
28

 

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang 

mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) pengangkatan anak di 

Indonesia, yaitu: 

a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 

b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi 

kepentingan anak. 

 Peran lembaga pengangkaan anak bukan untuk melayani 

kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan 

mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi 
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  Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. 
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kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan 

untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan 

kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. 

Untuk itu domestic adoption lebih diutamakan, intercountry adoption 

adalah pilihan terakhir, oleh karenanya syarat-syarat yang dibebankan 

untuk melakukan intercountry adoption lebih berat.  

c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh 

calon anak angkat dan calon orang tua angkat. 

d. Pegangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

dengan orang tua kandungnya. 

e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulya dan orang 

tua asalnya. 

Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman 

pidana atas pelanggarannya oleh UU Perlindungan Anak, tetapi 

undang-undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak 

mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hak ini diberikan oleh 

undang-undang pada anak untuk menghindari terputusnya silsilah dan 

hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. 

f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan 

atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan 

adat kebiasaan setempat. 

Dengan ini peraturan perundangan menegaskan peran pengadilan 

untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk Penetapan 
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atau Putusan yang dengan penegasan ini akan lebih memberi 

kepastian hukum tentang keabsahan (validasi) pengangkatan anak di 

Indonesia. Adanya bukti Putusan pengadilan merupakan syarat bagi 

Pejabat Imigran Indonesia untuk dapat menertibkan paspor bagi 

seorang anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga 

Negara Asing.  

g. Bimbingan dan Pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi-

pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua 

kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan negara. 

Disamping orang tua, menurut UU Perlindungan Anak negara dan 

masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak. 

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan 

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 pengadilan.
29

 Dalam praktiknya, adopsi atau 

pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai 

beberapa tujuan dan motivasi, diantaranya adalah untuk meneruskan 
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keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh 

keturunan.
30

 

 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 39 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak 

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan 

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
31

 Dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan  Masyarakat melakukan bimbingan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Kemudian 

dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan 

yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 

anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal 

ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai 

pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin 

mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di 

dalam pengangkatan anak sisi kepentingan calon anak angkatlah yang 
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utamanya harus menjadi pertimbangan. Ketentuan ini sangat 

memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang 

sangat tergantung dari orang tuanya. Pengangkatan anak harus dilandasi 

semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan 

sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. 

Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya 

dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutus hubungan darah antara 

anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 
32

 Hal penting yang 

juga harus diperhatikan oleh calon orang tua angkat dan orang tua 

kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan 

agama yang dianut oleh calon anak angkat, karena pengaruh agama 

orang tua angkat  terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah 

dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka 

akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung 

anak angkat itu.
33

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan mengenai 

pengangkatan  antar warga negara Indonesia (WNI) ataupun antar WNI 

dan WNA. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan 

bahwa Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan 

Warga Negara Asing meliputi pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing dan  pengangkatan anak Warga 
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Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
34

  Prosedur 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan 

anak antar WNI maupun antar WNI dan WNA harus memperhatikan 

tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:  

1. Prosedur permohonan pengangkatan anak antar warga negara 

Indonesia
35

 

1)  Syarat dan bentuk surat permohonan 

a) Sifat surat permohonan bersifat voluntair. 

b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima 

apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya 

ada ketentuan undang-undangnya. 

c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara 

lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang 

berlaku. 

d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat 

ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa 

hukumnya. 

e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada 

Ketua Pengadilan  

2) Isi surat permohonan pengangkatan anak 
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a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak 

harus secara  jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat 

untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. 

b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan 

pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk 

kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, 

didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa 

calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan 

dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi 

lebih baik. 

c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat 

tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A 

ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa 

ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak bernama 

A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”     

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007,  syarat-syarat ketentuan calon orang tua angkat 

yaitu:
36

 

1) Sehat jasmani dan rohani 

2) Berumur paling rendah 30 tahun  dan paling tinggi 55 tahun 

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat 
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4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan 

5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun 

6) Tidak merupakan pasangan sejenis 

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak 

8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial 

9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau 

wali anak 

10)  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak 

11)  Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat  

12)  Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) 

bulan, sejak izin pengasuhan diberikan 

13)  Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.   

Adapun syarat-syarat anak yang akan diangkat sesuai 

dengan Pasal 12 ayat (1) adalah:
37

 

1) Belum berusia 18 tahun, 

2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, 

3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga 

pengasuhan anak 
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4) Memerlukan perlindungan khusus. 

Anak yang belum usia enam tahun merupakan prioritas 

utama, anak berusia enam tahun sampai dua belas tahun sepanjang 

ada alasan mendesak, maksudnya adalah seperti anak korban 

bencana. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah 

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 

secara ekonomi, dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, 

anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang 

menyandang cacat, dan anak korban perlakuan sah dan 

penelantaran.
38

 

2. Prosedur permohonan  dan persyaratan pengangkatan anak WNA 

oleh orang tua Angkat WNI (Intercountry Adoption) 

Bentuk dan isi surat permohonan pengangkatan anak WNA 

sama dengan surat permohonan pengangkatan anak WNI. Adapun 

syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNA adalah 

sebagai berikut:
39

 

1) Syarat bagi orang tua angkat WNI atau pemohon 
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a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu 

yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial 

bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang 

kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak 

WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat 

WNI dengan orang tua kandungnya WNA (private 

adoption) tidak diperbolehkan.  

b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak 

terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single 

parent adoption) tidak diperbolehkan. 

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama 

yang dianut oleh calon anak angkat. 

2) Syarat bagi calon anak angkat WNA 

a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun 

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau 

Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA 

yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat ssebagai anak 

angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan. 

3. Persyaratan permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua 

WNA (intercountry adoption) 

1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA 

a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia 

sekurang-kurangya 2 tahun. 
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b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang 

ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh 

izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak 

seorang warga negara Indonesia. 

c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu 

yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial 

bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang 

kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak 

WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung 

WNI dan calon orang tua angkat WNA (private adoption) 

tidak diperbolehkan.  

d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak 

terikat dalam perkawinan sah/ belum menikah (single 

parent adoption) tidak diperbolehkan. 

e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 

dianut oleh calon anak angkat. 

2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat 

a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 

tahun 

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat 

yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang 

bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak 
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angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang 

bersangkutan. 

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali 

dengan jarak waktu paling singkat dua tahun. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa 

dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat 

dilakukan sekaligus dengan saudara kembaranya oleh calon orang tua 

angkat. PP Pengangkatan anak secara tegas mengikuti Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat 

Edaran No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan
40

 

adalah: 

a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang 

berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum 

acara perdata dikenal sebagai yuridiksi volunter (jurisdiction 

voluntaria); 

b. Petitum permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan 

pengangkatan anak tanpa permohonan lain dalam petitum 

permohonan; 

c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga 

Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan 

menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan 
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atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara 

Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya 

pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 

Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan 

“Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak. 

Selanjutnya dalam Permen Sosial Pengangkatan Anak diatur 

secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk 

mengajukan permohonan. Putusan atau Penetapan pengadilan harus 

menyampaikan salinan Penetapan atau Putusan pengangkatan anak ke 

instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah 

Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, 

Departemen dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.
41

 

Kewenangan aparat negara atas pengangkatan anak
42

, yaitu: 

a. Kewenangan pemberian izin pengangkatan anak 

1) Menteri Sosial memiliki kewenangan memberikan izin 

pengangkatan anak untuk ditetapkan atau diputuskan oleh 

Pengadilan: 

a) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga 

negara Asing; 

                                                             
41

 Ibid., 119.  
42

 Ibid., 120.  



40 
 

b) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (tetapi dapat 

mendelegasikan pemberian izin untuk pengangkatan ini 

kepada kepala instansi sosial provinsi); 

c) Pengangkatan anak oleh calon orang tua yang salah 

satunya warga negara asing. 

2) Kepala instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan 

memberikan izin pengangkatan anak antar warga negara 

Indonesia. 

b. Kewenangan permberian rekomendasi atas permohonan izin 

pengangkatan anak 

1) Kepala instansi sosial provinsi memiliki kewenangan 

memberi rekomendasi untuk pemberian izin pengangkatan 

anak dari Menteri Sosial 

2) Kepala instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan 

memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan 

anak antar warga negara Indonesia di dalam lingkup 

Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan ke Tim 

Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) 

Provinsi. 

c. Kewenangan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan atas 

pemberian izin pengangkatan anak 

1) Menteri sosial melakukan pembinaan, bimbingan, dan 

pengawasan atas pemberian izin pengangkatan anak 
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2) Gubernur melalui kepala instansi Sosial Provinsi melakukan 

pembinaan, bimbingan, dan pengawasan atas pemberian izin 

pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan 

pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

3) Bupati/Walikota melalui Kepala instansi Sosial 

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, bimbingan, dan 

pengawasan atas pemberian izin pengangkatan anak antar 

warga negara Indonesia di lingkup wilayah Kabupaten/Kota. 

 Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di 

wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga 

Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di 

Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. 

Pengangkatan anak yang ibu kandungnya Warga Negara Indonesia 

dan ayah kandungnya Warga Negara Asing, maka pengangkatan anak 

dapat diproses di Negara Republik Indonesia atau negara asal ayah 

kandung anak tersebut 

Keberlakuan (applicability) syarat dan tata cara dalam peraturan 

perundangan Indonesia
43

: 

a. Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak yang ditetapkan 

dalam Permen Sosial Pengangkatan Anak berlaku bagi 
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pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar 

wilayah Republik Indonesia oleh Warga Negara Asing maupun 

oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 

b. Setiap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang lahir 

di luar wilayah Republik Indonesia harus juga memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Perwakilan RI di negara calon orang tua 

angkat dan calon anak angkat berada; 

2) Ada pengesahan atas dokumen pengangkatan anak di 

negara asal calon orang tua angkat melalui Departemen 

Luar Negeri negara setempat, kemudian dilihat atau 

diketahui oleh Perwakilan RI di negara tersebut dan 

kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan 

Kedutaan Besar negara asal calon orang tua angkat di 

Jakarta serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI; 

3) Menyampaikan laporan sosial calon anak angkat secara 

tertulis dan berkala minimal satu tahun sekali ke 

Perwakilan RI dimana calon orang tua angkat dan calon 

anak angkat berada dan calon orang tua angkat 

mengizinkan bilamana Tim dari Perwakilan RI berkunjung 

untuk melihat perkembangan anak angkat; 
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4) Calon anak angkat sementara ditempatkan di lembaga 

sosial setempat yang memperoleh izin dari pemerintah 

negara setempat hingga calon orang tua angkat memperoleh 

penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.       

Permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan 

Hukum Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, maka hal itu 

menjadi wewenang absolut  peradilan agama. Menurut hukum Islam 

bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan 

kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan. 

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah berkompeten secara absolut tentang 

pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam
44

, yaitu: 

a. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-

masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam, 

sedangkan pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum 

keluarga. 

b. Masalah keluarga dan pengangkatan anak erat kaitannya dengan 

masalah keimanan orang Islam. Karenanya, lembaga yang menangani 

masalah pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum 

Islam dan lembaga yang menjalankan ajaran Islam di Indonesia adalah 

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. 
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c. Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang 

tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Butir 12 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, pengertiannya dapat diperluas tidak hanya terhadap anak 

kandung, tetapi menjangkau pula anak orang lain, sehingga tanggung 

jawab dari orang tua asalnya dapat beralih kepada orang tua lain 

melalui pengangkatan anak.  

Dari penjelasan di atas, secara tegas bahwa perkara permohonan 

pengangkatan anak atau adopsi bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah, karena berdasarkan Pasal 2 dan 

penjelasan Pasal 49 ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah berwenang secara absolut memeriksa dan 

mengadili  perkara permohonan pengangkatan anak atau adopsi bagi 

orang-orang yang beragama Islam dan diselesaikan menurut ketentuan 

hukum Islam.   
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BAB III 

ADOPSI ANAK  DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA TUNISIA 

A. Gambaran Umum Negara Tunisia 

Tunisia adalah negara Arab muslim di Afrika Utara, tepatnya di 

pesisir Laut Tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat 

dan Libya di selatan dan timur.
45

 Diantara negara-negara yang terletak di 

rangkaian pegunungan atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur 

dan tekecil. Wilayah Tunisia 40% berupa padang Sahara, sisanya tanah 

subur. Tunisia memilki luas 154.530 km² dan jumlah penduduknya 

mencapai 9.974.722 jiwa pada tahun 2014.
46

 Mayoritas penduduknya yaitu 

98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1%.
47

 Ibu kota 

Tunisia adalah Tunis dengan luas wilayah 163.610 km². Tunisia termasuk 

dalam kepulauan Karkuana untuk daerah timur, sementara di bagian 

tenggara termasuk kepulauan Djerba. Negara Tunisia terdiri dari 23 

provinsi.
48

 Bahasa nasional Tunisia adalah bahasa Arab, sedangkan 

Prancis merupakan bahasa kedua yang dominan dipakai dalam bidang 

pendidikan dan bisnis. 

Pada akhir tahun 1880-an, Tunisia menjadi daerah kolonisasi 

Prancis. Pada masa tersebut sekalipun Tunisia memiliki pemerintahan 
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sendiri, namun kendali pemerintahan berada di bawah kekuasaan 

Prancis.
49

 Hampir semua aspek pemerintahan dikuasai Prancis termasuk 

sistem administrasi dan hukum. Adanya campur tangan Prancis dalam 

menentukan kebijakan pemerintah di Tunisia telah membawa pengaruh 

positif terhadap kondisi sosial. Selain itu, sistem pendidikan juga ikut 

mengalami kemajuan mulai dari reformasi sistem pengajaran hingga pada 

materi yang diajarkan.
50

 Reformasi pendidikan yang dilakukan Prancis ini 

pada akhirnya membakar semangat generasi muda Tunisia untuk bangkit 

menentang pemerintahan Prancis. 

Pada tahun 1907, gerakan Pemuda Tunisia muncul sebagai 

perlawanan terhadap kekuasaan Prancis. Tahun inilah yang kemudian 

dianggap sebagai langkah awal perjuangan rakyat Tunisia untuk 

memperoleh kemerdekaannya. Dari sini mulai muncul berbagai partai 

nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan, diantaranya partai neo-

Destour di bawah pimpinan Habib Bourguiba (1903).
51

 Gerakan 

Bourgoiba ini tidak hanya terorganisir dan memiliki koherensi ideologis 

dalam melancarkan perlawanan terhadap Prancis, tetapi juga mendapat 

dukungan kuat dari kaum petani imigran dan para penduduk kota. Namun, 

gerakan ini kemudian mendapat perlawanan yang lebih besar dari Prancis 

hingga pada tahun 1938 dibubarkan dan Bourgoiba di penjara.  
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Setelah Bourgoiba keluar dari penjara, semangat Bourgoiba 

semakin kuat untuk menuntut negara yang independen. Bersama-sama 

dengan kelompok petani, mahasiswa, feminis dan perkumpulan buruh, 

mereka kembali mengadakan perlawanan terhadap Prancis.  Perjuangan 

rakyat Tunisia ini akhirnya membuahkan hasil yaitu kemerdekaan tahun 

1956. Negara ini memproklamirkan kemerdekaannya pada 20 maret 1956 

dan mendeklarasikan sebagai negara Republik pada tahun 1957. 

Tunisia merupakan negara yang paling kecil diantara negara-

negara yang berada di wilayah Maghrib. Pemerintahannya berbentuk 

Republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Di bawah pimpinan Habib 

Bourgoiba dengan latar belakang pendidikan Prancis, pemerintah Tunisia 

mengadakan reformasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Meskipun 

Bourgoiba tumbuh dalam struktur Prancis, namun reformasi yang 

dilakukannya tidak sepenuhnya sekuler. Terlihat pada konstitusi Tunisia 1 

Juni 1959 dalam Pasal 1 bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa 

resminya bahasa Arab.
52

 Bahkan lebih jauh lagi dalam Pasal 38 dinyatakan 

bahwa Presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim.
53

 

Untuk membangun negerinya, Bourgoiba melakukan upaya-upaya 

konsolidasi kekuasaan dengan mengambil langkah-langkah ke depan serta 

menerapkan policy yang tegas. Kebijakannya yang berhubungan dengan 

ekonomi politik antara lain, sejak tahun 1956-1961 rezim Tunisia secara 

umum memberlakukan kebijakan ekonomi liberal. Namun, beberapa 
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kebijakan yang diambil seperti mengambil pertanahan warga Prancis dan 

menempatkan kekayaan wakaf di bawah pengawasan pemerintah ternyata 

tidak membuahkan hasil. Maka di bawah tekanan para mahasiswa dan 

tokoh-tokoh  sosialis Aljazair dan Mesir pada tahun 1962 Tunisia 

mengambil orientasi sosialis. Tanah milik warga Eropa dinasionalisasikan 

pada tahun 1964, kerjasama pada sektor pertanian dan manajemen 

pertanian digalakkan, investasi publik dan pinjaman luar negeri menjadi 

basis bagi pembangunan ekonomi. Tetapi sekali kebijakan ini mengalami 

kegagalan pada tahun 1969 yang memaksanya kembalinya pada 

percampuran antara sektor swasta, koperasi dan sektor publik dengan 

menggalakkan investasi swasta asing. 

Kegagalan pemerintah yang paling mendasar adalah berkurangnya 

kepercayaan masyarakat akibat ketidakjelasan ideologi dijajaran elit 

pemerintah. Pemerintah terkesan sangat arogan dalam melakukan 

kebijakan sekularisasi yang meng-adopt gaya Mustofa al-Taturk di Turki. 

Perguruan masjid Zaituna diambil alih seolah-olah agama dinegerikan, 

peradilan sekuler digiatkan, pelarangan poligami, perkawinan dan 

perceraian dimasukkan dalam perkara sipil. Semua kebijakan ini berada di 

bawah rezim Partai Neo-Destour yang berkuasa sejak tahun 1934 setelah 

kelompok radikal mengambil alih Partai Neo-Destour.
54

   

 

                                                             
54

 Ibid., 134.  



49 
 

B. Latar Belakang dan Dasar Penetapan Adopsi Anak dalam 

Perundang-undangan Negara Tunisia 

Islam menjadi agama resmi negara Tunisia, mayoritas 

masyarakatnya penganut mazhab Maliki dan sebagian Hanafi. Dalam 

persoalan perdata kedua mazhab tersebut sama-sama dipergunakan. 

Namun, banyak diantara berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Tunisia 

baik asing maupun asli Tunisia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, 

seperti dinasti Syi’ah Fathimiyah sekitar abad X. Setelah dinasti itu 

tumbang, praktis kaum syi’ah menjadi minoritas. Mazhab Hanafi 

berkembang di Tunisia karena pengaruh kekaisaran Usmani, namun pada 

akhirnya mazhab Maliki yang memiliki posisi lebih dominan. Semua 

hukum perkawinan bagi umat Islam seperti pernikahan, perceraian, 

warisan dan kepemilikan diserahkan pada yuridiksi pengadilan syariah 

yang diketuai oleh hakim-hakim bermazhab Maliki dan Hanafi. Sedang 

mereka yang non-muslim memakai hukum perdata Prancis. Pada tahun 

1957, Habib Bourgoiba terpilih menjadi Presiden pertama Tunisia, dan 

berkali-kali terpilih kembali sebagai presiden yakni tahun 1959, 1964, 

1969.
55

 

Pada masa awal pemerintahannya Bourgoiba memiliki agenda 

besar yaitu unifikasi peradilan dan menyusun hukum keluarga modern. 

Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah Tunisia langsung 

memberlakukan hukum keluarga yang oleh banyak pengamat dianggap 
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cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam terutama dalam 

membela hak-hak perempuan.
56

 Langkah nasionalisme bangsa Tunisia 

dipelopori gerakan kalangan elit intelektual yang dikenal dengan Young 

Tunisans, yang bertujuan mengasimilasi (memadukan) peradaban Prancis 

sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara mereka sendiri.
57

 Prancis 

mengakui otonomi Tunisia pada tahun 1955 dan kemerdekannya pada 

maret 1956.  Sejarah hukum negara ini disebutkan pertama, sebagai bagian 

dinasti Uthmaniyah, mengaplikasikan hukum Islam sebagaimana 

dirumuskan dalam fiqh-fiqh tradisional sesuai dengan konstitusi 

pemerintahan dinasti tersebut. 

Konstitusi Islam merupakan agama negara seperti halnya negara-

negara Arab lain. Setelah kedatangan bangsa Turki yang memerintah di 

Tunisia dengan membawa madzhab Hanafi maka sedikit demi sedikit baik 

melalui kekuasaan pemerintahan langsung maupun melalui sebuah sistem 

kedaerahan memberi pengaruh penting di negeri ini. Sehingga keberadaan 

pengikut madzhab Hanafi dan Maliki keduanya saling berdampingan. 

Ketika Prancis menguasai Tunisia, Prancis menyerahkan soal-soal hukum 

keluarga misalnya perkawinan, perceraian, kewarisan, dan kepemilikan 

tanah pada yuridiksi syariat yang dikepalai oleh hakim-hakim Hanafi atau 

Maliki, namun dengan menggunakan prinsip-prinsip peraturan hukum 

keluarga Prancis. 
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Gerakan pemikiran pembaharuan kontemporer dalam Islam yang 

berorientasi pada masalah-masalah syari’ah dan hukum memang terus 

bermunculan.
58

 Tunisia melakukan berbagai pembaharuan dan kodifikasi 

hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini 

didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang 

berkaitan dengan hukum keluarga.
59

 Proses penyusunan hukum keluarga 

tersebut diawali dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Shaikh 

Muhammad Azi>z Ju’ait}, ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri 

Kehakiman pada masa pra-kemerdekaan.
60

 Sebelumnya tepatnya tahun 

1948 Shaikh Ju’ait} menyusun La>’ikhat al-Ahka>m Ash-Shar’iyyah, yakni 

semacam kompilasi hukum Islam terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal 

diantaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan 

secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Prancis,  

La>’ikhat  ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia.
61

 

Ada tiga sumber utama yag dirujuk oleh tim perumus draft ini, 

yaitu La>’ikhat al-Ahka>m Ash-Shar’iyyah  itu sendiri, kedua Undang-

undang Keluarga di beberapa Negara Muslim seperti Mesir, Yordania, 

Syiria, dan Turki Usmani, ketiga Undang-undang keluarga Prancis.
62

 

Ketika mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk 
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ke fiqh Ma>liki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia tetapi juga 

mazhab lain. Draft tersebut kemudian diajukan ke pemerintah dan 

diundangkan secara resmi tahun 1956 dengan nama Majallat al-Ah}wa>l 

ash-Shakhsiyyah atau Code Of Personal status. 

Undang-undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 

10 jilid yang dianggap cukup komprehensif, meskipun belum memuat 

undang-undang mengenai kewarisan. Kehadiran Majallat al-Ah}wa>l ash-

Shakhsiyyah (MAS) memicu pro-kontra yang cukup sengit di Tunisia dan 

Dunia Arab saat itu, karena sejumlah pasalnya dinilai sebagian kalangan 

bertentangan dengan hukum-hukum fikih tradisional yang telah mapan. 

Hal itu dapat dilihat misalnya pada pasal pelarangan poligami, otoritas istri 

dalam talak, penghapusan hak ijba>r dan kebolehan adopsi.
63

 

 Undang-undang ini mengalami kodifikasi dan perubahan 

(amandemen) beberapa kali sampai tahun 1981. Sampai tahun 1981, 

perkembangan hukum keluarga Tunisia dapat dicatat sebagai berikut
64

: 

1. Majallat al-Ah}wa>l ash-Shakhsiyyah 1956 

2. Amandemen Majallat al-Ah}wa>l ash-Shakhsiyyah 1956 sebanyak 6 

kali yaitu tahun 1958, 1959, 1961, 1964 dan 1966 

3. Peraturan-peraturan berkenaan dengan prosedur pelaksanaan kitab 

Majallat al-Ah}wa>l ash-Shakhsiyyah 
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4. Amandemen Majallat al-Ah}wa>l ash-Shakhsiyyah tahun 1981. 

Amandemen terakhir ini memuat beberapa pembaharuan yang 

fundamental. 

Ada sejumlah alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia 

tersebut
65

, yaitu: 

1. Untuk menghindari pertentangan antar pemikir mazhab Hanafi dan 

Maliki 

2. Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, 

sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan 

pengadilan negeri 

3. Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para 

hakim 

4. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang 

diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik 

5. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan 

tuntutan modernitas. 

Undang-undang Tunisia tesebut berlaku bagi semua warga negara 

Tunisia, khususnya setelah tercapai kesepakatan dengan Prancis pada 1 

Juli 1957. Tunisia dapat dianggap contoh terdepan bagaimana pasca 1945, 

pembaharuan cenderung lebih didasarkan pada hal yang dinyatakan 

sebagai hak negara muslim, lewat peguasanya untuk berijtihad. Ada 

beberapa materi hukum keluarga Tunisia yang diperdebatkan oleh para 
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tokoh agama. Sebagian ulama mengatakan hal itu sebagai upaya 

kontekstualisasi syariat Islam dalam kehidupan modern. Sebagian lain 

menganggap sebagai sekulerisasi masyarakat Islam. Seperti tokoh agama 

Pakistan yang mengkritisi Ordonansi Hukum Keluarga, beberapa ulama 

Arab juga menganggap pembaharuan hukum keluarga Tunisia sebagai 

sekulerisasi dan westernisasi hukum secara membabi buta, yang muncul 

karena perasaan inferior terhadap Barat.
66

 Tetapi pemerintah Tunisia lebih 

memilih pandangan ulama-ulama pembaharu, seperti Muhammad Abduh, 

Qasim Amin, Rifa’ah Tahtawi, dan pemikir Tunisia Tahir al-Hadad. 

Menurut mereka syariat selalu berpijak kepada kebaikan dan menolak 

segala bentuk penindasan. 

Dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, Tunisia 

termasuk dalam tipologi progresif pluralistik dan ekstradoktrinal reform 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Turki.
67

 Progresif dimaknai 

sebagai aplikasi materi hukum keluarga yang sangat dinamis dan sensitif 

gender seperti larangan poligami, pernikahan mempelai perempuan tanpa 

wali, dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang 

sama. Pluralistik dimakni bahwa tujuan pemberlakuan hukum keluarga di 

Tunisia diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar 

belakang agama dan anutan mazhabya. Sedangkan ekstradoktrinal reform 

dimaknai bahwa metode yang dipakai adalah dengan melakukan 
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reinterpretasi teks Al-qur’an dan Sunnah dengan berbagai analisis sosial, 

serta adanya ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. 

Metode-metode yang digunakan dalam melakukan pembentukan 

undang-undang baru di Tunisia adalah
68

: 

1. Talfiq yaitu menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu 

masalah tertentu; 

2. Ijtihad dengan jalan menginterpretasikan teks shariah; 

3. Menggunakan alternatif yang berupa aturan administratif. 

Termasuk dalam Pasal kebolehan adopsi anak di Tunisia didasari 

oleh prinsip bahwa setiap anak yang terlahir di muka bumi ini memiliki 

nasab yang jelas, sehingga kemudian ia dapat menikmati hak-hak lainnya, 

seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, dan lain-lain. Pembaharuan 

hukum keluarga Tunisia menggunakan metode reinterpretasi teks dalam 

merespon perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa perlunya 

mengangkat derajat anak angkat seperti anak kandung. Tunisia melakukan 

penafsiran ulang terhadap teks nash dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan zaman. Terobosan yang dilakukan Tunisia 

tampaknya tak lebih dari revolusi interpretasi fikih baru dari sebuah negara 

yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pembaharuan di berbagai 

kehidupan masyarakatnya.  
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C. Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Tunisia 

Pemerintah Tunisia pada tahun 1958 mengesahkan Undang-undang 

Perawalian dan adopsi sebagai upaya untuk melengkapi pasal-pasal yang 

belum ada dalam Majallat al-Ah}wa>l ash-Shakhsiyyah. Undang-undang ini 

terdiri dari 16 pasal yang dibagi dalam 3 bab, masing-masing mengenai 

perwalian umum, kafalah dan anak angkat atau adopsi.
69

 Akan tetapi, satu 

tahun kemudian ketentuan mengenai anak angkat diamandemen. Tata cara, 

ketentuan dan syarat pengangkatan anak secara detail dijelaskan dalam 

pasal 8-16.  

Dalam Pasal 9 Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tunisia 

disebutkan bahwa: 

The adopter, of either sex, must be major, married and holder of full civil 

rights. Her or she must be of good moral character and healthy, physically 

and mentally, and also financially capable of looking after the needs of the 

adoptee. The civil court may if is in the interst of the child to be adopted, 

permit a widow or widower or divorcee to adopt a child. While doing so 

the court shall satisfy it self in respect of all aspects of the proposed 

adoption viewed in the light of the interest of the child. 

 

Artinya: Pihak yang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak adalah 

laki-laki dan perempuan, namun disyaratkan haruslah sudah dewasa, telah 

menikah dan mempunyai hak sipil secara penuh, berkarakter moral yang 

baik, sehat jasmani maupun rohani dan secara finansial mampu memenuhi 

kebutuhan seorang anak yang diangkat. Pihak Pengadilan juga bisa 

memberikan izin kepada seorang janda atau duda  (karena kematian 

pasangannya), atau orang yang telah bercerai untuk mengangkat seorang 

anak. 

 

Dari ketentuan pasal diatas bahwa seorang yang akan melakukan 

adopsi disyaratkan harus sudah dewasa dan telah menikah sekalipun telah 
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menjadi janda atau duda dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan 

anak angkat. Kemudian dalam pasal selanjutnya juga disebutkan: 

Article 10 

Difference of age between the adopter and the adoptee must be at 

least fifteen years in every case except when the adoptee is the child of the 

spouse of the adopter. A Tunisian citizen is permitted to adopt a non 

Tunisian child. 

Article 11 

Subject to the provisions of article 9, consent of the spouse of the 

adopter shall be necessary for the validity of the adoption. 

Article 12 

The adoptee, of either sex, must be a minor. Until 31 December 

1959, however, a person will be allowed to adopt a major child if it is 

established that the latter has been staying with the former since his or her 

childhood and has given consent to be adopted by the former. 

Article 13 

Adoption shall be made by means of proceeding which shall be 

held in the office of district judge and attended, beside the district judge by 

adopter his or her spouse and adoptee’s parent (if alive and available) or its 

public guardian. The district judge after satisfying himself that all the 

parties concerned have been obtained, shall make the adoption order which 

shall be final. A copy of the adoption order shall be sent within thirthy 

days to the officer-in-charge of civil status of competent jurisdiction, who 

shall incorporate it in the records pertaining to the adoptee. 

Article 16 

The civil court can, at the instance of the public prosecutor, take 

away an adopted child from the adoptive parent who is guilty of a serious 

dereliction of his obligations towards the child and hand over the child to 

another person keeping in mind the best interest of the child.   

 

Beda atau selisih usia antara pihak yang akan melakukan adopsi 

dengan anak yang hendak diadopsi minimal 15 tahun, Seorang warga 

negara Tunisia juga boleh melakukan adopsi terhadap seorang anak yang 

bukan dari warga negara Tunisia (Pasal 10).  Dalam hal ini, Pengadilan 

mewajibkan orang-orang tersebut untuk memenuhi semua aspek adopsi 

yang diusulkan sebagai keperluan anak yang hendak diadopsi. Izin dari 
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pasangan (suami-istri) disyaratkan untuk menentukan sah atau tidaknya 

praktik adopsi yang dilakukan oleh seseorang (Pasal 11). 

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa anak yang akan diadopsi laki-

laki atau perempuan dan harus dibawah umur atau belum dewasa. Karena 

tujuan utama dari pelaksanaan adopsi adalah untuk kemaslahatan anak. 

Anak-anak yang belum dewasa mempunyai beragam kebutuhan yang 

harus dipenuhi baik dari sisi finansial maupun dari segi psikologisnya. 

Kemudian, pengadilan melalui jaksa penuntut umumnya bisa 

mengambil alih anak angkat dari orang tua angkatnya apabila terjadi 

kesalahan dan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, dan haknya 

dipindahkan kepada orang lain. Hal ini dilakukan demi menjaga 

kepentingan anak tersebut (Pasal 16). 

Pembolehan adopsi di Tunisia ini tidak dapat dikategorikan sebagai 

tindakan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ia 

dapat ditetapkan demi mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi anak 

angkat.
70

 Terkait dengan larangan adopsi sebagaimana yang termaktub 

dalam Al-Qur’an dan hadits, para perumus MAS bedalih bahwa persoalan 

ini masih berada dalam wila>yah ijtiha>diyah, karena itu masih terbuka 

ruang untuk berbeda pendapat.
71
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BAB IV 

ANALISIS PERATURAN ADOPSI ANAK DI INDONESIA DAN TUNISIA 

A. Analisis Latar Belakang dan Dasar Penetapan Adopsi Anak dalam 

Perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia 

Indonesia dan Tunisia merupakan negara yang sama-sama 

mayoritas penduduknya adalah muslim. Pembaharuan hukum Islam telah 

terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan 

situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena 

norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu 

lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada waktu kitab 

fikih itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi.  

Kehadiran Undang-undang hukum keluarga, khususnya hukum 

perkawinan mengisyaratkan pula wujud pembaharuan hukum Islam di 

dunia Islam. Pembaharuan hukum Islam didasarkan atas penafsiran 

kembali terhadap tradisi hukum Islam sesuai dengan penalaran dan 

pengalamannya. Dengan cara inilah hukum keluarga Islam yang berlaku 

dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara mengalami perubahan. 

Secara umum menurut A. Luthfi Assyaukani, ada tiga tipologi 

pembaharuan Hukum Islam kontemporer:
72

 Pertama, tipologi 

transformatik, transformasi masyarakat muslim dari budaya tradisional-

partriarkal kepada masyarakat rasional serta penolakan terhadap cara 
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pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar 

praktis menjadi kekhasan pemikiran pada tipologi ini. Para pemikir dalam 

tipe ini juga menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan 

lagi dengan tuntutan zaman sekarang, karena itu harus ditinggalkan. Kedua 

tipologi reformistik, yang menjadi tujuan pembaharuan tipe kedua ini 

adalah reformasi dengan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan 

lebih cocok dengan tuntutan zaman. Ketiga, tipologi pemikiran ideal-

totalistik, cirri pembaharuan tipe ini adalah pandangan idealis terhadap 

hukum Islam yang bersifat totalistik dan sangat commited dengan aspek 

religious budaya Islam. Lebih jauh menurut kelompok ini, Islam tidak 

butuh lagi kepada metode dan teori-teori imporan Barat. Mereka menyeru 

kepada keaslian Islam yaitu Islam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan 

keempat khalifahnya. 

Ketiga tipologis tersebut telah meramaikan wacana pemikiran 

hukum Islam kontemporer. Dilihat dari pemikiran tipologi diatas maka 

Indonesia termasuk dalam tipologis kedua yaitu reformistik yaitu dengan 

pembangunan kembali tradisi kerangka modern dan prasyarat rasional. 

Sedangkan Tunisia termasuk dalam tipologi transformatik yaitu menolak 

mistis dan tradisi menggunakan nalar praktis dan sesuai tuntutan zaman. 

Dalam konteks Indonesia, setelah masa kemerdekaan membuat 

hukum keluarga sendiri yaitu dengan diundangkannya UU No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, kemudian dibuatnya Kompilasi Hukum Islam 

yang disosialisasikan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pada 
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perkembangannya, sistem hukum keluarga Indonesia juga menganut 

model sintesis antara hukum Islam dan hukum modern dengan jalur 

legislasi dan regulasi berdasarkan hukum modern. Adapun dalam hal 

adopsi anak Indonesia dan Tunisia sama-sama menuangkannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan. Hanya saja di Indonesia terdapat 

beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adopsi anak, 

sedangkan di Tunisia hanya ada dalam satu peraturan yaitu undang-undang 

Perwalian dan adopsi tahun 1958 (law of guardianship and adoption). 

Terkait dengan penerapan hukum keluarganya, Indonesia dan Tunisia 

termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah mereformasi hukum 

keluarga Islam dengan proses legislasi modern. 

Tujuan pembaharuan hukum di Indonesia adalah upaya unifikasi 

hukum yang menjadikan warga negara Indonesia patuh pada satu 

ketentuan adopsi sesuai ketentuan hukum serta agar sesuai dengan 

kemslahatan warga negaranya. Tipologi pembaharuan di Indonesia yaitu 

adaptif unifikatif dan intradoktrinal reform dengan metode pembaharuan 

hukum keluarga yang digunakan adalah siya>sah shar’iyah yang didasarkan 

pada pandangan bahwa setiap orang wajib patuh kepada pemerintah yaitu 

patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah seperti pada ketentuan 

adopsi anak dalam Islam, namun disertai dengan syarat dan prosedurnya 

sesuai kebijakan negara. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan adopsi 

anak menjadi legal di mata hukum dan negara. 
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Adapun Tunisia masuk dalam tipologi progresif pluralistik dan 

ekstradoktrinal reform dengan tujuan pembaharuan hukum di Tunisia 

adalah untuk keperluan unifikasi (kesatuan dan keseragaman) hukum dan 

unifikasi dalam konteks mazhab yaitu memadukan mazhab Maliki dan 

Hanafi, untuk memperkenalkan Undang-undang baru yang sesuai dengan 

tuntutan modernitas, serta upaya meningkatkan status anak angkat. Dalam 

menerapkan Undang-undangnya, Tunisia bukan berarti telah keluar dari 

hukum Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi 

lahirnya Undang-undang tersebut. 

B. Analisis Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan Tunisia  

Secara sosiologis negara Indonesia adalah konteks negara bangsa 

yang mempunyai pemerintah secara demokratis dan independen dalam 

menentuan ketentuan hukum tertentu demi keadilan dan kesejahteraan 

warga negaranya. Sedangkan negara Tunisia secara sosiologis 

masyarakatnya cenderung dalam konteks modern, sehingga banyak 

ketentuan-ketentuan peraturan hukumnya mengalami reinterpretasi teks 

guna menyesuaikan tuntutan zaman. Reformasi hukum yang dilakukan 

pemerintah Tunisia dalam persoalan-persoalan yang ada tidak bermaksud 

untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip Hukum 

Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin 

kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia. 



63 
 

Dalam Hukum Islam pengangkatan anak  tidak merubah hubungan 

hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua, dan 

keluarga asalnya. Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat 

menjadi anak kandung dan tidak merubah status orang tua angkat menjadi 

orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak 

angkat dengan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui 

bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi 

kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan 

nasab dengan orang tua kandungnya. Artinya meskipun anak yang 

diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya sehari-hari oleh orang 

tua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap 

mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya.  

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171  juga menyebutkan 

bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

pengadilan. Perumusan pasal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Indonesia, menghilangkan perbedaan pendapat 

tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga 

pengertiannya dengan pengangkatan, melembagakan secara hukum praktik 

pengangkatan anak, dan memberikan arahan tentang praktik pengangkatan 

anak yang benar dan tepat. 
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Di Indonesia mengenai prosedur, tata cara, dan syarat pengangkatan 

anak telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pengangkatan Anak sebagai pelaksana dari Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Tunisia 

tata cara dan syarat adopsi anak dijelaskan dalam Pasal 8-16 Undang-

undang Perwalian dan Adopsi Tunisia. Indonesia dan Tunisia dalam 

peraturan perundang-undangannya sama-sama menjamin kesejahteraan 

anak angkat. 

1. Persamaan Ketentuan peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan 

Tunisia 

Prosedur pelaksanaan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia telah 

diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan masing-

masing negara. Pada dasarnya ketentuan adopsi anak dalam 

perundang-undangan Indonesia dan Tunisia mempunyai kesamaan 

diantaranya keduanya sama-sama membolehkan adanya pelaksanaan 

adopsi anak namun di Indonesia tidak berlaku secara mutlak, dan 

kedua negara tersebut juga membolehkan adopsi anak terhadap anak 

yang bukan dari warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 7 yaitu: 

Pengangkatan anak terdiri atas: 

a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan 

b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan 

Warga Negara Asing. 
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Sedangkan di Tunisia terdapat dalam Undang-undang Perwalian 

dan adopsi Tunisia Pasal 10, yaitu: 

“Difference of age between the adopter and the adoptee must be at 

least fifteen years in every case except when the adoptee is the 

child of the spouse of the adopter. A Tunisian citizen is permitted 

to adopt a non Tunisian child”.
73

 

Artinya: Beda atau selisih usia antara pihak yang akan melakukan 

adopsi dengan anak yang hendak diadopsi minimal 15 tahun 

kecuali ketika yag diadopsi adalah anak dari pasangan pihak 

yang mengadopsi. Seseorang warga negara Tunisia juga 

boleh melakukan adopsi terhadap seorang anak yang bukan 

dari warga negara Tunisia. 

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 disebutkan bahwa “pengangkatan anak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui penetapan pengadilan”.
74

 Di Tunisia disebutkan 

dalam Pasal 13 Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tahun 1958, 

yaitu: 

Adoption shall be made by means f the proceedings which shall be 

held in the office of district judge and attended besides the district 

judge, by the adopter, his or her spouse and adoptee’s parents (if alive 

and available) or its public guardian or his representative or its private 

guardian.
75

 

Artinya: Adopsi harus dilakukan melalui proses yang akan diadakan 

di pengadilan distrik dan dihadiri oleh pihak yang akan 

mengadopsi, orang tua anak yang akan diadopsi (jika masih 

ada) atau wali publiknya. 

Sesuai dengan ketentuan di atas maka Indonesia dan Tunisia secara 

tegas dalam regulasinya menyatakan bahwa proses adopsi harus 
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dilaksanakan dihadapan lembaga peradilan, guna menjamin adanya 

kepastian hukum. 

Dari sisi pihak yang hendak diadopsi, perundang-undangan 

Indonesia dan Tunisia tidak membedakan jenis kelaminnya apakah 

perempuan ataupun laki-laki. Berhubungan dengan batasan usia yang 

diperbolehkan, Tunisia mensyaratkan bahwa pihak yang hendak 

diadopsi haruslah anak yang belum dewasa, namun tidak diberikan 

batasan minimalnya. Berkaitan dengan nasabnya, Indonesia dan 

Tunisia tidak membedakan status anak yang hendak diangkat tersebut, 

apakah orang tuanya diketahui atau tidak. 

Mencermati kesamaan regulasi tersebut, dapat dimaklumi bahwa 

pada dasarnya seorang anak yang hendak diadopsi haruslah anak yang 

belum dewasa karena tujuan utama adopsi adalah untuk kemaslahatan 

anak. Rentang waktu dari masa anak-anak sampai ia dewasa 

merupakan fokus utama yang harus diperhatikan oleh pihak yang 

hendak melakukan adopsi. 

2. Perbedaan Ketentuan Peraturan Adopsi Anak di Indonesia dan Tunisia 

Perbedaan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia secara rinci dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Perihal Indonesia Tunisia 

Konsep adopsi Mendidiknya seperti 

anak kandung, tetapi 

tidak dianggap anak 

kandung mutlak 

Menjadikannya sebagai 

anak kandung mutlak 

Syarat adopsi 

anak 

Terdapat syarat 

formil orang tua 

angkat dan calon 

anak angkat.  

b. Harus sudah dewasa, 

sehat jasmani rohani, 

secara finansial 

mampu memenuhi 

kebutuhan anak 

angkat 

c. Selisih usia antara 

orang tua angkat 

dengan anak yang 

akan diadopsi 

minimal 15 tahun 

d. Adanya izin dari 

pasangan (suami/istri) 

 

Mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak, Indonesia dan 

Tunisia memiliki ketentuan yang berbeda. Di Tunisia ketentuan 

mengenai pihak yang hendak melakukan adopsi diatur secara rinci dan 

ketat. Seorang yang akan melakukan adopsi diharuskan sudah dewasa 
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dan telah menikah sekalipun telah menjadi janda atau duda dengan 

perbedaan usia 15 tahun dengan pihak yang hendak diadopsi. Hal 

tersebut sesuai dalam pasal 10 Undang-undang Perwalian dan Adopsi 

Tunisia: 

Difference of age between the adopter and the adoptee must be at 

least fifteen years in every case except when the adoptee is the child of 

the spouse of the adopter. 

 

Artinya: Beda atau selisih usia antara pihak yang akan melakukan 

adopsi dengan anak yang hendak diadopsi minimal 15 tahun. 

Sementara Indonesia, pihak yang akan melakukan adopsi 

diharuskan telah berada dalam sistem kawin dengan usia minimal 30 

tahun dan maksimal 55 tahun. Hal itu disebutkan dalam Pasal 13 huruf 

b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa calon orang tua 

angkat harus memenuhi syarat-syarat: “Berumur paling rendah 30 

(tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”.  

Apabila dicermati lebih mendalam, beberapa persyaratan tesebut 

lebih menekankan pada sisi kepantasan dan kesiapan pihak yang akan 

melakukan adopsi baik secara materiil ataupun immaterial. Hal ini 

terlihat dengan adanya pembatasan usia dan keharusan kedewasaan, 

mengingat berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada masa 

pengangkatan anak tersebut. Perbedaan kedua negara tersebut dalam 

memberlakukan konsep hukum yang berbeda bukanlah tanpa sebab, 

melainkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang dan dasar penetapan adopsi anak dalam perundang-

undangan negara Indonesia dan Tunisia memiliki persamaan dan 

perbedaan. Dalam hal penerapan hukum keluarga, Indonesia dan 

Tunisia sama-sama termasuk dalam kelompok negara-negara yang 

telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legislasi 

modern. Adapun perbedaannya yaitu tipologis pembaharuan hukum 

keluarga Indonesia menggunakan tipologi adaptif unifikasi mazhab 

dan intradoktrianal reform dengan metode pembaharuan hukum 

keluarga yang digunakan adalah siya>sah shar’iyah. Sedangkan Tunisia 

menggunakan tipologi progresif pluralistik dan ekstradoktrinal reform 

dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash. 

2. Ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada dasarnya dalam 

peraturannya Indonesia dan Tunisia membolehkan adanya adopsi 

anak, namun di Indonesia tidak berlaku mutlak dan keduanya sama-

sama menjamin kesejahteraan anak angkat. Indonesia dan Tunisia 

membolehkan adopsi anak terhadap anak yang bukan dari warga 

negaranya, serta dalam regulasinya Indonesia dan Tunisia secara tegas 

menyatakan bahwa proses adopsi anak harus dilaksanakan dihadapan 

lembaga peradilan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa konsep 
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adopsi anak di Indonesia tidak dianggap sebagai anak kandung 

mutlak, sementara di Tunisia menjadikannya sebagai anak kandung 

mutlak serta adanya pembatasan usia yang berbeda bagi calon orang 

tua angkat di masing-masing negara. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa 

yang akan datang, khususnya dalam hal ketentuan status anak angkat. 

2. Perundang-undangan di Indonesia harus tetap memberlakukan 

ketentuan adopsi anak sesuai prinsip-prinsip hukum Islam agar status 

hukum antara anak angkat dengan anak kandung berbeda. 
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