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ABSTRAK 

Mahmudah, Amziana Ida. 2019. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  Dalam 

Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Udin Safala, M.H.I. 

 

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Prosedur,  Implementasi 

 Perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota 

Madiun umumnya adalah pengangkatan anak yang diketahui asal usulnya secara 

jelas. Namun dalam penetapan perkara Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn asal-usul 

anak tidak diketahui. Perkara pengangkatan anak kali ini terbilang baru dan 

memerlukan pertimbangan hukum. Dalam penetapan pengangkatan anak banyak 

hal yang harus di ketahui, mulai dari nasab orang tua asli anak, kelahiran anak, 

maupun asal-usul anak secara detail. Dengan data yang ada akan menjadi 

pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan yang diajukan. Untuk 

pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan 

penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama juga harus sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Dalam hal ini peneliti akan menelitinya dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 1) bagaimana prosedur pengajuan permohonan penetapan pengangkatan 

anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Pengadilan Agama Kota Madiun. 2) 

bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Kota 

Madiun perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research) yang dilengkapi 

dengan penelitian yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

observasi. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan 

responden hakim yang menetapkan perkara yang dibahas peneliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan 

permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Pengadilan 

Agama Kota Madiun dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak  dalam penetapan nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur 

pengajuan permohonan pengangkatan anak  yang tidak diketahui asal-usulnya, 

yaitu mulai dari persiapan kelengkapan berkas dan surat-surat hingga dimulainya 

persidangan dan dikeluarkannya penetapan secara keseluruhan hal tersebut sudah 

sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak.  

Selanjutnya implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan anak dalam penetapan nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn menetapkan 

bahwa pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya tetap dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan ketentuan semua syarat yang diperlukan 

sudah terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menempuh kehidupan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
1
  

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai akad 

yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 Sedangkan dalam pasal 3 menyatakan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah dan rahmah.
3
 

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah 

terikat dan sejak saat itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang tidak 

mereka miliki sebelumnya.
4
 Tujuan dari perkawinan tersebut adalah 

terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga adalah 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri 

                                                           
1
 Sostroamitdjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta:Bulan 

Bintang, 1978), 83-84. 
2
  Kompilasi Hukum Islam, pasal 2. 

3
 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 286  
4
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 11.  
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dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga 

sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat 

ketiga.
5
 Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan tujuan dari 

adanya perkawinan. 

Dalam kehidupan ini manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan 

dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 

pada umumnya kehadiran anak yang merupakan keturunan dalam perkawinan 

tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan 

atas suatu perkawinan yang sah. 

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah dan 

sekaligus karunia Allah dan terkadang anak dianggap sebagai harta kekayaan 

yang sangat berharga. Sudah sewajarnya pasangan suami-istri mengharapkan 

kehadiran anak yang merupakan darah daging mereka sendiri. Setiap 

pasangan suami-istri pasti mengharapkan kehadiran anak dalam kehidupan 

rumah tangga mereka, namun hal tersebut tidak selalu terkabul sesuai dengan 

keinginan. Tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan 

seorang anak seperti  keluarga lainnya. 

Anak adalah anugerah terindah yang didambakan semua pasangan 

suami istri. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan memiliki 

keindahan tersebut. Ada beberapa pasangan yang sepanjang perkawinannya 

tidak dikaruniai keturunan. Dari pasangan suami-istri yang belum dikaruniai 

                                                           
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 ayat (3). 
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anak, hal ini terkadang menjadi faktor yang memicu munculnya konflik dan 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika peristiwa tersebut terjadi, maka 

usaha yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak. 

Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha yang dilakukan agar 

tujuan pernikahan bisa tercapai. Di sisi lain ada pasangan yang dikarunia anak 

namun tidak mampu untuk merawat dan menenuhi kebutuhan hidup anak, 

yang pada akhirnya anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak 

terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun 

sosial.
6
 Pengangkatan anak menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan 

perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu 

rumah tangga. Sehingga jika anak tersebut dirawat oleh yang tepat maka 

kehidupannya akan terjamin. 

Begitu pentingnya kehadiran anak, sehingga dalam masyarakat 

memiliki pandangan bahwa tanpa adanya anak perkawinan yang sudah 

berlangsung akan terasa hampa karena tidak terwujudnya satu keluarga yang 

utuh seperti yang didambakan. Untuk menghindari terjadinya hal demikian, 

maka pengangkatan anak menjadi solusi agar kehidupan rumah tangga tetap 

berlangsung baik.  

Anak angkat adalah anak yang dijadikan sebagai anak asuh yang 

diketahui nasab kedua orang tuanya. Ada semacam serah terima yang resmi 

dari kedua orang tua asli kepada orang tua angkat. Dengan demikian tidak 

dibenarkan bagi orang tua asuh untuk menasabkan anak angkatnya kepada 

                                                           
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 1 angka 6. 
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dirinya karena pengangkatan anak dalam Islam bukan bertujuan untuk  

menghilangkan nasab melainkan untuk saling tolong-menolong.
7
 

Dalam Kamus umum Bahasa  Indonesia mengartikan anak angkat  

sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara 

hukum sebagai anak sendiri.
8
 Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, 

sedangkan peristiwa hukumnya disebut dengan “pengangkatan anak”. 

Pengangkatan anak juga telah menjadi bagian dari adat kebiasaan 

masyarakat muslim di Indonesia. Dalam ketentuan KHI, pasal 171 hruf h 

memberikan definisi tentang anak angkat dengan: “Anak angkat adalah anak 

yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan 

dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.
9
 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian 

pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu 

pada Pasal 1 angka 9 disebutkan 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”.
10

 

                                                           
7
 Sapiudin Shiddiq,  Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 84. 

8
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 31.  

9
 Kompilasi Hukum Islam.  

10
 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
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Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “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, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.
11

 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan 

anak ini pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan.
12

 Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua 

kandungnya. 

Pengangkatan anak dapat kita temui dalam lapangan hukum 

keperdataan, khususnya dalam lingkungan hukum keluarga. Hal tersebut 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. Mengenai penetapan anak angkat atau 

pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Negeri. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang  nomor 7 tahun 1989 tentang 

                                                           
11

 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
12

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 39, ayat (1)  
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Peradilan Agama, pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama islam mengenai perkara tertentu.
13

 Perkara tertentu disini 

termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama islam. 

Proses pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara legal yaitu 

melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara legal dilakukan 

untuk menjamin hak anak angkat maupun hak orang tua angkat dan juga 

memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan juga orang tua angkat 

agar tidak muncul masalah dikemudian hari. 

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses penetapan 

pengadilan saat ini telah berkembang baik. Terlihat bahwa praktek 

pengangkatan anak sudah dikenal masyarakat luas, namun masih ada juga 

orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa 

melalui penetapan pengadilan. 

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan adanya penetapan dari 

pengadilan, karena dengan penetapan tersebut akan didapatkan kejelasan 

status anak, orang tua kandung anak dan juga orang tua angkat anak. Dengan 

pengangkatan anak tersebut akhirnya akan memudahkan pihak yang terkait, 

khususnya dalam hal perwalian maupun tentang warisan. 

Dalam proses pengajuan permohonan pengangkatan anak ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 

                                                           
13

  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang syarat apa yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak secara sah melalui 

penetapan pengadilan.  

Satu hal penting yang perlu digaris bawahi dalam penelitian ini adalah 

pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan 

pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan 

bertujuan agar memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun 

orang tua angkat. 

Sekarang ini dalam kehidupan masyarakat pengangkatan anak sudah 

banyak terjadi dan perkara pengangkatan anak yang masuk di pengadilan juga 

sudah banyak. Dalam penetapan pengangkatan anak dalam pertimbangan 

hukumnya, hakim mengatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan 

tidak akan merubah nasab asli anak yang diangkat dengan orang tua 

kandungnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pengangkatan anak 

diharuskan memberikan keterangan tentang orang tua asli anak yang 

diangkat. Tetapi masih dimungkinkan pengajuan permohonan pengangkatan 

anak yang nasab anak tidak diketahui karena pada era modern seperti saat ini 

sangat banyak kasus pembuangan anak oleh mereka yang tidak bertanggung 

jawab. Hakim juga mengatakan bahwa pengangkatan anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya bisa dimohonkan penetapan pengadilan dengan syarat 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14

 

                                                           
14

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara,  Madiun. 02 Juli 2019.  
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Sebagaimana dalam penetapan yang akan diteliti peneliti perkara 

Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. Dalam penetapan perkara nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn hakim menuturkan bahwa pihak yang mengajukan 

permohonan pengangkatan anak sudah mengasuh anak sejak anak tersebut 

berusia 5 (lima) bulan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi 

Jawa Timur Nomor: 472.31/66/KPTS/107.6.01/2018 Tentang Pemberian Izin 

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (tertanggal 29 Desember 2017) 

dan untuk selanjutnya para pemohon bermaksud melanjutkan pemeliharaan 

anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan 

hukum. Anak ini diambil dari Unit Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo 

Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan tidak diketahui asal-usulnya secara 

jelas.
15

 Kedua pemohon tidak keberatan dengan hal tersebut sehingga para 

pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak agar sah menurut 

hukum. 

Perkara tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya dan bagaimana penetapannya apakah permohonan ini 

dikabulkan atau ditolak, karena dalam perkara permohonan pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama Kota Madiun umumnya adalah pengangkatan 

anak yang diketahui nasab asli anak angkat. 

Informasi yang peneliti dapatkan tentang penetapan perkara 

pengangkatan anak dari Bu Syarifah selaku hakim yang memeriksa dan 

                                                           
15

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara,  Madiun.  02 Juli 2019. 
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menetapkan perkara tersebut, kasus pengangkatan anak kali ini terbilang baru 

dan memerlukan pertimbangan hukum. Kasus ini berbeda dari umumnya 

pengangkatan anak yang sudah pernah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Penetapan pengangkatan anak biasanya diketahui orang 

tua kandung anak serta asal-usul anak secara jelas, namun dalam penetapan 

perkara kali ini orang tua kandung anak tidak diketahui. Hakim juga harus 

menimbang dasar hukum untuk dikabulkan  permohonan pengangkatan anak 

yang diajukan.
16

 Dalam perkara pengangkatan anak nasab asli anak tidak 

berubah, yang artinya nama orang tua asli anak tidak bisa diubah dengan 

nama orang tua angkat. 

Dalam penetapan pengangkatan anak banyak hal yang perlu diketahui, 

mulai dari nasab orang tua asli anak, kelahiran anak, asal-usul anak, calon 

orang tua angkat dan berkas-berkas atau dokumen terkait dengan identitas 

anak maupun calon orang tua angkat. Dengan data yang ada akan menjadi 

pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan yang diajukan. 

Dari keterangan diatas penetapan perkara ini menarik untuk diteliti 

karena dari pihak hakim juga memerlukan pertimbangan hukum untuk 

memberikan penetapan, khususnya dalam penetapan nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. Peneliti akan mengulas proses pelaksanaan 

pengangkatan anak mulai dari prosedur yang dilakukan sampai 

dikeluarkannya penetapan, apakah sesuai dengan peraturan tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak atau sebaliknya. Peneliti juga akan 

                                                           
16

 Syarifah Isnaeni,  Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
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membahas bagaimana impementasi peraturan pemerintah tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya di 

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam penetapan perkara tersebut. 

Mengingat pentingnya penetapan pengangkatan anak melaui Pengadilan 

Agama membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya 

dalam skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG 

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  DALAM PENETAPAN 

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN PERKARA NOMOR 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengajuan penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun Ditinjau dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007? 

2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam penetapan Pengadilan 

Agama Kota Madiun perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 

2. Untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama 

Kota Madiun perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang prosedur pengajuan 

permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. 

2. Memahami implementasi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

pengangkatan anak dalam penetapan perkara nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn 

E. Telaah Pustaka 

Dalam tulisan yang peneliti temukan dalam bentuk skripsi, ada 

beberapa literatur yang membahas seputar pengangkatan anak, antara lain: 

1. Skripsi karya dari Ibm. Andhika Supriatman yang berjudul “Analisis 

Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 

1.051/Pdt.P/2013/Pn. Dps. Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif”.  Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep 

pengangkatan anak dalam islam, prosedur pengangkatan anak menurut 

hukum positif Indonesia, dan bagaimana hasil penetapan Pengadilan 
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Negeri Denpasar nomor. 1.051/Pdt.P/2013/Pn. Dps. dalam perspektif 

hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan  adalah 

penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan analitis. Kesimpulannya adalah 

pengangkatan anak yang terjadi di yuridiksi Pengadilan Agama tidak 

memutus hubungan nasab anak dengan orang tua asalnya, hanya saja 

konsep hadlanahnya diperluas. Sedangkan pengangkatan anak yang 

terjadi di yuridiksi Pengadilan Negeri memutus hubungan nasab anak 

dengan orang tua asalnya juga mendapatkan hak waris sebagaimana anak 

kandung.
17

 Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini 

peneliti membahas tentang prosedur pengangkatan anak yang dilakukan 

di Pengadilan Agama Kota Madiun serta implementasi peraturan 

pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

Kota Madiun dalam penetapan perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/Pa.Mn. 

2. Skripsi karya Benny Zuliansyah, yang berjudul “Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis 

Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms)”. Rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak melalui 

penetapan hakim dalam Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan 

metode pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap 

perundang-undangan. Hasil dari skripsi ini adalah mengulas rincian 

                                                           
17

  Ibm. Andhika Supriatman, Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri 

Denpasar Nomor. 1.051/Pdt.P/2013/Pn. Dps. Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, 

(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 
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pengajuan permohon pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri 

dan pemeriksaan oleh hakim tentang pelaksanaan pengesahan 

pengangkatan anak dilihat dari substansi normatifnya.
18

 Perbedaan skripsi 

tersebut dengan penelitian ini adalah penulis lebih menekankan pada 

prosedur pelaksaanaan pengangkatan anak dan implementasi dari 

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak dalam 

penetapan perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/Pa.Mn. 

3. Skripsi karya Dwiyanti, yang berjudul “Keputusan Hakim Dalam 

Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua 

Kandungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (studi kasus 2013-

2014)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah apa alasan orang 

melakukan pengangkatan anak, apa akibat hukum pengangkatan anak 

melalui Pengadilan Agama dan apa hambatan pelaksanaan pengangkatan 

anak yang diketahui orang tua kandungnya serta penyelesaiannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis serta 

pendekatan sosial kultur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. 

Kesimpulannya adalah beberapa alasan orang melakukan pegangkatan 

anak yaitu karena alasan kurang mampu dalam hal ekonomi dan karena 

tidak memiliki keturunan. Untuk akibatnya hukum pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama adalah anak angkat tidak mendapat warisan dari orang 

                                                           
18

 Benny Zuliansyah, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim 

(Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor : 01/ Pdt. P/ 2014/ PN. Bms) (Skripsi, Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto, 2015). 
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tua angkat.
19

 Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah 

penulis lebih menekankan pada prosedur pelaksaanaan pengangkatan 

anak dan implementasi dari peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

pengangkatan anak dalam penetapan perkara nomor 

0042/Pdt.P/2018/Pa.Mn. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. Penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung 

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan 

logika ilmiah.
20

 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan 

karena pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. 

                                                           
19

 Dwiyanti, Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang 

Diketahui Orangtua Kandungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (studi kasus 2013-

2014) (Skripsi, UIN Alauidin Makasar, 2017). 
20

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81. 
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Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis, 

lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati. Dengan 

pendekatan kualitatif akan memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

memperoleh data selama penelitian berlangsung. Data dalam penelitian 

kualitatif dikumpulkan dalam kondisi asli atau alamiah.
21

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen kunci, keterlibatan 

peneliti dilapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan 

tafsiran dari subjek penelitian.
22

 Kehadiran peneliti sangat diperlukan 

karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan 

rersponden atau objek dan mampu memahamai apa yang terjadi 

dilapangan secara nyata.  

3. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Dalam penelitian ini, 

penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun 

karena masalah yang akan dibahas peneliti berkaitan langsung dengan 

Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu tentang prosedur pengangkatan 

anak dan juga berkaitan langsung dengan hakim yang menetapkan perkara 

Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn.  

 

                                                           
21

 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, EQUILIBRIUM, 9 (Januari-Juni 2009), 4.  
22

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 122.  
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4. Data dan Sumber Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah bahan yang diolah 

agar bisa dijadikan alat pemecah masalah yang akan diteliti. Data tersebut 

berupa arsip atau dokumen penetapan perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data 

diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
23

 Sehingga beberapa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.
24

 Dalam penelitian  

lapangan dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung 

melalui proses wawancara dengan pihak atau lembaga yang terkait, 

yaitu: 

1) Ketua Majelis dalam penetapan perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun, 

yaitu Bu Syarifah Isnaeni. 

                                                           
23

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), 157.  
24

 Andi Prastowo,  Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan  (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 190. 
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2) Hakim Anggota dalam penetapan perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun, 

yaitu Bu Ulfa Fithriani. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pegangkatan Anak. 

2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak. 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

4) Arsip perkara Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

5) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
25

  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dengan 

                                                           
25

 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113. 
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wawancara tersebut data-data yang diperoleh bisa dikumpulkan 

semaksimal mungkin. Wawancara dilakukan dengan tujuan 

penggalian informasi peneliti terhadap kasus yang akan diteliti agar 

informasi dan data diperoleh dan didapatkan dengan akurat.  

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 

hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn, yaitu wawancara dengan Bu Syarifah 

Isnaeni dan Bu Ulfa Fithriani. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Kota Madiun dan juga tentang implementasi 

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung. 

Melalui observasi, peneliti mendapatkan pengalaman langsung dan 

lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi 

sosial.  Dengan melakukan observasi peneliti dapat menemukan hal-

hal yang ada di luar persepsi responden, sehingga peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
26

 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang teori, 

                                                           
26

 Beni Ahmad Saebani,  Metode Penelitian, 188.  
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dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
27

 

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan untuk mempelajari 

berkas atau putusan perkara pengangkatan anak, buku-buku, maupun 

hasil penelitian lain tentang pengangkatan anak. Data yang 

digunakan adalah arsip perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data yang ada. 

Setelah berbagai data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

analisis. Yaitu dengan memberikan tanda pada sumber data seperti 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut diurutkan 

berdasarkan kejadian waktu pengumpulannya. Data yang diperoleh 

dilapangan perlu dicatat dengan teliti. Banyaknya data yang diperoleh 

memerlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

memusatkan perhatian pada penyederhanaan data.
28

 Sehingga data yang 

direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti tentang 

pokok penelitiannya. Setelah reduksi data maka selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. 

 

 

                                                           
27

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 
28

 Beni Ahmad Saebani,  Metode Penelitian, 96. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data 

pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat keabsahan data dapat 

dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari.
29

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkankan dalam penyajian skripsi inhi, penulis membagi 

lima bab dengan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut:  

BAB I:  Pendahuluan, yang merupakan deskripsi secara umum 

tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal 

penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar 

belakang masalah yang akan dibahas. Juga akan dipaparkan 

tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori tentang 

Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak, Prosedur 

                                                           
29

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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Pengangkatan Anak, Peraturan Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

BAB III: Pelaksanaan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Pada bab ini peneliti  akan 

menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kota Madiun 

dan juga tentang struktur organisasi Pengadilan Agama 

Kota Madiun, prosedur pengajuan permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota Madiun dan 

Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

BAB IV:  Analisis Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dilakukan 

analisis mengenai prosedur permohonan pengajuan 

penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota 

Madiun ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota 

Madiun. 

BAB V:  Penutup. Pada bab terakhir berisi penutup dari pembahasan. 

yang telah dijelaskan. Penulis juga memaparkan kesimpulan 

dari pembahasan dan saran-saran. 



 
 

22 
 

BAB II 

PENGANGKATAN ANAK 

A. Anak Angkat, Pengangkatan Anak dan Prosedur Pengangkatan Anak 

1. Anak Angkat 

Dalam Kamus Bahasa  Indonesia mengartikan anak angkat  sebagai 

anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum 

sebagai anak sendiri.
1
 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 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.
2
 

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah 

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

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua 

asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
3
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan 

bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain bertanggung jawab 

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam 

                                                           
1
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

31. 
2
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 1 angka 9. 
3
 Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf h. 
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lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 

penetapan pengadilan.
4
 

Anak angkat adalah anak yang dijadikan sebagai anak asuh yang 

diketahui nasab kedua orang tuanya. Ada semacam serah terima yang 

resmi dari kedua orang tua asli kepada orang tua angkat. Dengan 

demikian tidak dibenarkan bagi orang tua asuh untuk menasabkan anak 

angkatnya kepada dirinya karena pengangkatan anak dalam Islam bukan 

bertujuan untuk  menghilangkan nasab melainkan untuk saling tolong-

menolong.
5
 

Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai anak orang lain 

yang dijadikan dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai 

anak kandung sendiri, ada kecintaan atau kesayangan.
6
 

Pengangkatan anak dapat diatikan sebagai upaya pemeliharaan 

anak, yaitu melakukan pemeliharaan anak, menjaga dari sesuatau yang 

menyakiti anak, mendidik jasmanai dan rohani anak untuk belajar 

bertanggungjawab.
7
 

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa anak angkat adalah anak dari orang lain yang dirawat dan 

diperlakukan seperti anak kandung dengan mendapat penetapan dari 

Pengadilan.  

 

                                                           
4
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

Pasal 1 angka 1.  
5
 Sapiudin Shiddiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 84. 

6
 Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris (Bandung: Pionir Jaya, 1972), 52. 

7
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 176.  
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2. Pengangkatan Anak 

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai 

terjemahan dari bahasa bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang 

anak, yang berarti mengangkat anak dari orang lain untuk dijadikan 

sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak 

kandung.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan 

anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan 

(pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.
8
 

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan “tabanni”, 

yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang 

sebagai anak.
9
 

Mahmud Syaltut mengemukakan setidaknya ada dua pengertian 

pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh 

dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status “anak 

kandung” kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua 

angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil orang lain sebagai 

anak sendiri dan ia beri status sebagai “anak kandung” sehingga ia 

berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling 

mewarisi harta peninggalan serta hal lain sebagai akibat hukum antara 

anak angkat dan orang tua angkatnya.
10

 

 

                                                           
8
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  19. 
9
 Ibid, 14. 

10
Ibid, 21. 
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Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai 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.
11

 

Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, calon orang tua anak 

harus memenuhi persyaratan untuk benar-benar sanggup serta  dapat 

menjamin kesejahteraan bagi anak. 

Pengangkatan anak versi hukum islam adalah merupakan hadlanah 

yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab 

dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga 

asalanya. Perubahan yang terjadi hanya tanggung jawab pemeliharaan, 

pengawasan, pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.
12

 

Menurut Mahmud Syaltut dalam buku Fikih Kontemporer, 

pengangkatan anak dalam Islam adalah seseorang mengambil anak 

orang lain untuk diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta 

diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa 

memberi status anak kandung kepadanya.
13

 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pada intinya 

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil anak 

                                                           
11

 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

Pasal 1 angka 2. 
12

 Muhamamad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum 

Adat dan Hukum Perdata”, Jurnal Hukum Diktum, 2,  (Desember 2016), 184. 
13

Sapiudin Shiddiq, Fikih Kontemporer, 88. 
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orang lain untuk diasuh, dipelihara, dan diperlakukan seperti anak 

kandung yang diperoleh penetapan dari pengadilan. 

3. Prosedur Pengangkatan Anak 

Untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak maka orang 

tua angkat harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk 

yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama 

non-islam. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-

Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 disebutkan bahwa 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. 

Perkara tertentu disini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang 

beragama islam.
14

 

Tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh 

putusan hukum yang berkekuatan tetap.
15

 

Peraturan mengenai permohonan pengangkatan anak berdasarkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan 

Departemen Sosial Republik Indonesia dan Rehabilitasi Sosial 

Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut: 

                                                           
14

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang  

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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 Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, Lex Privatum, 1 

(Januari-Maret 2013),  143. 
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a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial 

Kabupaten/ Kota dengan melampirkan: 

1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi 

sosial; 

2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial 

Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Organisasi Sosial;  

3) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial kepada calon 

orang tua angkat; 

4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga 

suami-istri calon orang tua angkat; 

5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat; 

6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;  

7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan 

keterangan dari Dokter Pemerintah; 

8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan 

Dokter Psikiater; 

9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua 

angkat bekerja.
16

 

b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada 

Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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(1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 

cukup; 

(2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);  

(3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat. 

c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan 

keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan 

organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat 

membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak 

dan orang tua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua 

angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota 

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar 

belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal). 

d. Proses Penelitian Kelayakan. 

e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.  

f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial 

Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat 

diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan ketetapan sebagai 

orang tua angkat. 

g. Penetapan pengadilan. 

h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.
17
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B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

mempertimbangkan dan menetapkan perkara permohonan pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Seiring berkembangnya jaman 

maka hukum yang digunakan juga semakin bertambah dan bervariasi. 

Berikut akan dijelaskan tentang dasar hukum tentang pengangkatan anak, 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan 

pengadilan. Hal ini ditujukan agar pengangkatan anak yang dilakukan 

mendapat kepastian hukum.  Berikut akan dijelaskan beberapa pasal 

penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang sesuai dengan penetapan yang 

diteliti. 

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi 

anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan 

anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan.
18

 Pasal ini menjelaskan 

tentang tujuan dilakukannya pengangkatan anak, yaitu untuk 

kepentingan kesejahteraan anak. Kepentingan anak bisa diartikan 

dengan kebahagian anak. Pasal ini sebagai upaya perlindungan anak, 

artinya pengangkatan anak ini dimaksudkan agar kehidupan anak 

lebih terjamin dan anak berada di bawah pengasuhan orang yang 

tepat. Daripada anak terlantar maka lebih baik dilakukan 

pengangkatan anak untuk menjamin kehidupan masa depannya dan 

tentunya pengangkatan anak tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan setelah adanya penetapan dari pengadilan. 

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa dalam pengangkatan anak, 

calon orang tua angkat dan anak angkat harus seagama.
19

 Syarat ini 

bertujuan agar dalam keluarga nantinya bisa menjalankan kewajiban 

sesuai dengan keyakinan yang sama. Dalam kasus pengangkatan anak 

yang tidak diketahui asal-usulnya secara detail maka agama anak 

mengikuti agama mayoritas masyarakat setempat dan jika nanti orang 

tua kandung muncul maka agama anak mengikuti agama orang tua 

kandungnya. 

Pasal selanjutnya mengenai nasab anak, dalam pasal ini dengan 

tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak akan memutus 

hubungan darah atau hubungan nasab anak dengan orang tua 
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kandungnya
20

, karena dalam islam tidak disyariatkan merubah nasab. 

Orang tua angkat tidak diperbolehkan menasabkan anak dengan 

namanya dan sebaliknya anak tidak bisa dinasabkan ke orang tua 

angkatnya. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran 

dengan tidak menghilangkan identitas awal anak angkat. 

Setelah melakukan pengangkatan anak dan mendapatkan 

penetapan dari pengadilan maka orang tua angkat memiliki kewajiban 

untuk memberitahukan asal-usul anak angkat. Pemberitahuan ini 

dilakukan saat anak memiliki kesiapan mental maupun psikis. Hal ini 

ditujukan agar anak mampu menerima kenyataan yang ada. Hal ini 

berdasarkan dengan isi pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 21

 

Di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disebutkan jenis pengangkatan 

anak, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pengangkatan anak 

antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
22

 

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia berdasarkan adat 

kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam 

suatu masyarakat yang dengan berdasarkan kebiasaan dalam 
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kehidupan bermasyarakat dan pengangkatan ini bisa dimohonkan 

penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung dan 

melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan dengan adanya 

penetapan pengadilan. 

Untuk pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dan 

pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga 

Negara Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan.
23

 

Dalam pengangkatan anak ada beberapa syarat untuk calon anak 

yang akan diangkat. Syarat-syarat tersebut adalah untuk usia anak 

angkat diutamakan yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, 

anak tersebut merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, calon anak 

angkat berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan 

anak dan anak tersebut memerlukan perlindungan khusus.  

Untuk syarat anak yang akan diangkat dituliskan bahwa anak 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini dimaksukan agar 

selisih usia anak bisa sepadan dengan orang tua angkatnya dan juga 

anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun masih memerlukan wali 

karena belum cakap hukum. 

Untuk orang tua angkat ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan mampu 

ekonomi dan sosial, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan 
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paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Hal ini untuk memastikan 

kesiapan dan kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan 

pemeliharaan yang baik terhadap anak angkat, baik kesiapan mental 

maupun dari segi ekonomi. Dan untuk selisih umur anak dengan orang 

tua angkat dimaksudkan agar usia antara orang tua angkat dengan 

anak angkatnya secara umum bisa selaras, sehingga hubungan mereka 

dapat berlangsung dengan baik seperti layaknya hubungan orang tua 

dan anak (kandung). 

Syarat lainnya adalah calon orang  tua angkat harus beragama 

sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak 

pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus 

menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan 

sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, 

telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, 

sejak izin pengasuhan diberikan dan  memperoleh izin Menteri 

dan/atau kepala instansi sosial.
 24

 Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi 

oleh orang tua angkat sehingga anak bisa dipastikan berada dalam 

pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Setelah syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak 

terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan 

penetapan ke pengadilan. Setelah dikeluarkannya penetapan maka 

pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke 

instansi terkait.
25

 

Pasal-pasal diatas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan 

penetapan perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu pengangkatan anak yang 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

serta mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. 

Pasal-pasal diatas juga memberikan keterangan tentang syarat 

anak yang diangkat, syarat calon orang tua angkat dan tujuan 

pengangkatan anak serta proses penetapan pengangkatan anak dari 

pengadilan. 

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak 

Secara umum persyaratan pengangkatan anak telah disebutkan 

dalam  Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 Tentang 

Persyaratan Pengangkatan Anak. Berikut akan dijelaskan beberapa 

pasal penting yang sesuai dengan penetapan yang diteliti. 

Dalam peraturan ini disebutkan tentang tujuan pengangkatan 

anak yaitu dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. Isi pasal ini sama dengan isi 
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pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu tentang tujuan pengangkatan 

anak. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik 

bagi anak dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan 

perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
26

 Orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada 

anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya dengan 

memperhatikan kesiapan mental anak.  

Selain tujuan pengangkatan anak, dalam pasal 2 ayat (1) huruf b 

di jelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan 

darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 

Selanjutnya disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama 

dengan agama calon anak angkat dan dalam hal asal usul anak tidak 

diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas 

penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
27

  

Pasal 4, syarat material calon anak yang dapat diangkat. Anak 

yang diangkat diutamakan anak yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, berada 
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dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak dan 

memerlukan perlindungan khusus.
28

 

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan 

administratif calon orang tua angkat yang meliputi photocopy KTP 

orang tua kandung/wali yang sah, photocopy kartu keluarga orang tua 

calon orang tua angkat dan kutipan akta kelahiran calon orang tua 

angkat.
29

 Berkas ini berfungsi untuk membuktikan jika memang benar 

calon orang tua angkat adalah pasangan suami-istri yang sah secara 

hukum dibuktikan dengan surat nikah yang valid. Berkas tersebut 

harus dipenuhi karena digunakan untuk prosedur pengajuan 

pengangkatan anak dan untuk memperoleh penetapan pengadilan. 

Persyaratan calon orang tua angkat mulai dari persyaratan 

material maupun persyaratan administratif disebutkan dalam pasal 20 

dan pasal 21. Dapat disimpulkan bahwa isi pasal 20 adalah tentang 

kesehatan calon orang tua angkat, usia calon orang tua angkat, agama 

calon anak angkat, status calon orang tua angkat, keadaan ekonomi 

dan sosial calon orang tua angkat, adanya pernyataan tertulis dari 

calon orang tua angkat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak 

adalah demi kepentingan terbaik, demi kesejahteraan dan 

perlindungan anak,  adanya izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial 

Propinsi. 
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 Sedangkan dalam pasal 21 adalah mengenai berkas-berkas atau 

surat-surat, seperti surat dari keterangan  sehat dari Rumah Sakit 

Pemerintah, surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis 

Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian, photocopy surat nikah/akta perkawinan calon orang tua 

angkat, keterangan penghasilan,   surat pernyataan tertulis di atas 

kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua 

angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal 

usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan 

anak, surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, 

dan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh 

Kepala Instansi Sosial Propinsi.
30

 

Surat keterangan catatan kepolisian adalah untuk membuktikan 

bahwa calon orang tua angkat berkelakukan baik dan layak untuk 

menjadi orang tua angkat. Surat keterangan penghasilan untuk bukti 

bahwa calon orang tua angkat orang yang mampu dalam hal ekonomi. 

Saat berkas atau dokumen sudah lengkap, langkah selanjutnya 

adalah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial dan setelah 

melakukan uji kelayakan pengasuhan dari Dinas Sosial maka bisa 

memohon penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan. Pengangkatan 

anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara mengajukan 

permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial 
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Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua 

persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua 

angkat. Hal ini sesuai dengan pasal 22.
31

 

Secara keseluruhan peraturan ini berisi tentang persyaratan 

pengangkatan anak dan calon orang tua angkat. Berkaitan dengan 

syarat-syarat tersebut adalah untuk memastikan kesiapan dan 

kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan pemeliharaan 

yang baik terhadap anak angkat, baik kesiapan mental maupun dari segi 

ekonomi. 

Dari pasal-pasal yang telah diuraikan secara garis besar dapat 

disimpulkan ketentuan untuk syarat material calon anak angkat dan 

syarat apa saja yang harus dipenuhi calon orang tua angkat serta 

bagaimana orang tua angkat mendapatkan penetapan pengangkatan 

anak dari pengadilan. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang ini menjelaskan tentang definisi anak, anak 

angkat, kewajiban dan kedudukan anak, kewajiban orangtua, kuasa 

asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak. Sedangkan tentang 

pengangkatan anak secara khusus di atur dalam pasal 39 dan pasal 40. 

Di dalam pasal 39  ayat (1) dinyatakan bahwa pengangkatan 

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak 
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yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) 

dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan 

darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dalam 

hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan 

dengan agama mayoritas penduduk setempat sesuai dengan isi pasal 

39 ayat (5).
32

 

Pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak juga 

melihat bagaimana calon orang tua angkat dalam melakukan uji 

kelayakan dalam mengasuh anak selama enam bulan. Pengangkatan 

anak tidak memutus hubungan nasab asli anak dengan orang tua 

kandungnya, sehingga orang tua angkat wajib memberitahukan asal-

usul anak angkatnya tersebut saat anak dirasa cukup memiliki 

kesiapan mental maupun psikis. Pasal ini sesuai dengan ajaran islam 

bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak itu untuk tolong-menolong 

bukan untuk memutus nasab melainkan pemeliharaan anak yang 

diperluas. 

Orang tua angkat tidak boleh menutupi status anak. Hal ini 

dengan maksud agar orang tua angkat bisa terbuka tentang keluarga 

atau asal-usul anak dan keberadaan orang tua kandungnya. 

Pemberitahuan asal-usul anak dengan memperhatikan kesiapan 

anak dimaksudkan jika orang tua angkat bisa saja merahasiakan 
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identitas asli anak angkat dan memberitahu identitas asli anak saat 

kondisi anak cukup kuat untuk menerima kenyataan tentang statusnya. 

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 

dianut oleh calon anak angkat. Hal ini disebutkan dalam pasal 40.
33

 

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghindari sengketa perbedaan 

agama dikemudian hari. Meskipun pada saat anak dewasa memiliki 

hak untuk memilih agamanya sendiri, namun pastinya orang tua 

menginginkan agama anak sama dengan agama yang dianut orang tua. 

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut diatas kesimpulannya 

adalah pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan 

kesejahteraan anak dengan melihat kesanggupan calon orang tua 

angkat dalam mengasuh anak selama masa uji kelayakan dari Dinas 

Sosial. Pengangkatan anak dimohonkan penetapan pengadilan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan semua 

persyaratan telah terpenuhi. 
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BAB III 

PENETAPAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK  

DI PENGADILAN AGAMA  KOTA MADIUN 

A. Deskripsi Tentang Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 

1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) 

Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Dan pada 

tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dibagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun.
1
 

Awalnya Pengadilan Agama Kota Madiun bertempat di Jl. 

Cokrobasonto No. 2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak 

pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun 

mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road Barat Kota 

Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan 

gedung. Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan 

Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota 

Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road 

                                                           
1
 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

02 juli 2019 jam 12.00). 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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Barat No.1 Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah 

kota Madiun, terletak di Jalan Ring Road Barat No.1 Madiun dengan 

Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.  

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 

1.539 M
2
 dengan gedung permanent ukuran 250 M

2
 dengan status hak milik 

nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek 

tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada tanggal 3 Jumadil 

Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 

Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang 

Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek 

tahun 1995/1996 dengan luas 100 M
2
, diatas tanah milik Negara 

(Departemen Agama seluas 1539 M
2
).

2
 

2. Wilayah Hukum  

Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah 

geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111” sampai dengan 112” 

Bujur Timur dan 7”- 8” Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah selatan kecamatan Geger Kab. 

Madiun, sebelah timur kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah 

barat Kabupaten Magetan. Wilayah hukum Pengadilan Agam Kota Madiun 

                                                           
2
 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

02 juli 2019 jam 12.00). 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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mempunyai luas 65,67 Km
2
 terbagi menjadi 3 kecamatan (26 Kelurahan) 

yaitu: 

1. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah 

penduduk pemeluk Agama Islam 89 % (Kelurahan/Desa 

Pangongangan, Kelurahan/Desa Madiun Lor, Kelurahan/Desa Patihan, 

Kelurahan/Desa Ngegong, Kelurahan/Desa Winongo, Kelurahan/Desa 

Manguharjo, Kelurahan/Desa Nambangan Kidul, Kelurahan/Desa 

Nambangan Lor, dan Kelurahan/Desa Sogaten). 

2. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk 

Agama Islam 88.5% (Kelurahan/Desa Taman, Kelurahan/Desa 

Kejuron, Kelurahan/DesaPandean, Kelurahan/Desa Josenan, 

Kelurahan/DesaKuncen, Kelurahan/Desa Demangan, Kelurahan/Desa 

Banjarejo, Kelurahan/DesaManisrejo, dan Kelurahan/Desa Mojorejo). 

3. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah peduduk 

pemeluk Agama Islam 89 % (Kelurahan/Desa Rejomulyo, 

Kelurahan/Desa Kelun, Kelurahan/Desa Tawangrejo, Kelurahan/Desa 

Kartoharjo, Kelurahan/Desa Klegen, Kelurahan/Desa Kanigoro, 

Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan/Desa Rejomulyo, 

Kelurahan/Desa Pilangbango, dan Kelurahan/Desa Sukosari).
3
 

 

                                                           
3 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

02 juli 2019 jam 12.00).  

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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3. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Kota Madiun 

Visi : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang agung”. 

Misi : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun, 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan, 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota 

Madiun, 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota 

Madiun, 

Motto : 

“Melayani dengan ceria (cepat, efektif, ramah, ikhlas, dan akuntabel)”.
4
 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun 

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang 

mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat umumnya dan anggota khususnya untuk mengetahui kegiatan 

ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan, berkonsultasi atau 

bertanggungjawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju 

                                                           
4
 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

02 juli 2019 jam 12.00). 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, maka diperlukan 

adanya aturan pembagian tugas yang dijabarkan dalam struktur organisasi 

yang berbentuk garis, wewenang, dan tanggungjawab mulai dari pimpinan 

tertinggi sampai pada karyawan. Dengan adanya struktur organisasi akan 

memudahkan dalam pembagian tugas dan wewenang. 

Berdasarkan Pasal 26 (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama disebut pada setiap pengadilan ditetapkan 

adanya kepaniteraan, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera dbantu 

oleh seorang Wakil Panitera beberapa orang Panitera Muda dan beberapa 

orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah 

mengatur dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK/II/1992 tentang struktur 

organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah 

Syari’ah. Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah 

sebagai berikut:
5
 

                                                           
5
 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

02 juli 2019 jam 12.00). 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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5. Fungsi & Tugas Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–

perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 

2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/images/Struktur_Organisasi-1.png
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b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama 

Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan dan sebagainya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan 

sebagainya.
6
 

B. Deskripsi Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan 

Agama Kota Madiun 

1. Deskripsi Perkara Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn 

Pengangkatan anak ini diajukan oleh para pemohon dengan duduk 

perkaranya adalah sebagai berikut: 

                                                           
6
 http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan. (diakses pada tanggal 

04 juli 2019 jam 12.00). 

http://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan
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1) Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 

tahun 2008 dan selama menikah membina rumah tangga di Madiun. 

2) Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tinggal di Madiun hingga 

sekarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri. 

3) Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai anak. 

4) Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta 

penetapan pengangkatan anak. 

5) Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak perempuan bernama 

ANAK yang lahir di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2016. 

6) Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak 

berusia 5 (lima) bulan dan sekarang berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) 

bulan. 

7) Bahwa anak tersebut tidak diketahui asal-usul kedua orang tuanya 

karena anak tersebut ditemukan oleh masyarakat kemudian diserahkan 

ke Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, selanjutnya atas izin Dinas 

Sosial anak tersebut sejak usia 5 (lima) bulan diasuh oelah Para 

Pemohon. 

8) Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan izin secara tertulis dari 

Dinas Sosial Jawa Timur tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak 

Warga Negara Indonesia tertanggal 29 Desember 2017. 
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Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kota Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. 

b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon 

terhadap anak yang bernama ANAK yang lahir di Pasuruan pada 

tanggal 20 Juni 2016.
7
 

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama 

Kota Madiun, Ibu Syarifah Isnaeni selaku hakim mengatakan bahwa: 

“Jadi kronologi masuknya perkara pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun ini para pemohon sudah memenuhi syarat-syaratnya, 

surat-suratnya sudah lengkap semua. Jadi hakim memeriksa kelengkapan 

surat yang dibutuhkan meskipun di awal belum bisa dipenuhi, namun 

akhirnya surat dan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Para pemohon 

juga sudah menunggu setengah tahun untuk uji kelayakan dan mendapat 

surat dari Dinas Sosial untuk pengangkatan anak ini. Dari Dinas Sosial itu 

melakukan uji kelayakan dari calon orang tua angkat untuk mengasuh anak 

tersebut selama 6 bulan, jika orang tua angkat layak maka Dinas Sosial 

akan mengeluarkan surat kelayakan tadi. Selanjutnya diajukan ke 

Pengadilan sesuai prosedur yang berlaku.”
8
 

 

Selanjutnya Ibu Ulfa Fithriani selaku hakim anggota pada perkara ini 

menambahkan bahwa: 

“Terkait dengan prosedur pengajuan permohonan penetapan 

pengangkatan anak yang lebih jelas bisa dilihat di web kita. Di situ sudah 

                                                           
7
 Arsip perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn.  

8
 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
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lengkap dan terbaru. Mulai dari berkas apa saja yang harus dipenuhi hingga 

akhirnya dilakukan persidangan untuk mengabulkan permohonan atau 

menolak permohaonan tersebut. Tentunya banyak berkas yang harus 

dilengkapi. Dan pengangkatan anak yang diketahui asal-usulnya maupun 

yang tidak diketahui syarat dan berkasnya sama.”
9
 

 

Mengacu pada rekomendasi Ibu hakim, bahwa prosedur telah lengkap 

dijelaskan di web Pengadilan Agama Kota Madiun, maka syarat dan 

prosedur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai 

berikut: 

a. Photocopy Buku Nikah yang bersangkutan. 

b. Photocopy Buku Nikah orang tua anak. 

c. Photocopy Kartu Keluarga. 

d. Photocopy Akta Kelahiran. 

Untuk syarat pertama sampai ke-empat diberi materai 6000 dan 

dilegalisir dikantor pos. 

e. Photocopy KTP. 

f. Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya. 

g. Surat Permohonan Adopsi Anak yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kota Madiun. 

h. Surat permohonan mengangkat anak dari yang bersangkutan kepada 

orang tua anak. 

i. Fotocopy SKCK yang bersangkutan 

                                                           
9
 Ulfa Fithriani, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
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j. Fotocopy surat kesehatan. 

k. Fotocopy penghasilan. 

l. Surat dari dinas sosial.
10

 

Jika surat-surat sudah terpenuhi, selanjutnya meminta kwitansi 

pembayaran di petugas Meja 1 (satu) serta membayar uang panjar biaya 

perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kota Madiun 

dan terakhir mendaftarkan berkas permohonan ke meja pendaftaran. 

“Secara ringkas proses pengajuan permohonan pengangkatan anak di 

Pegadilan Agama Kota Madiun dimulai dengan tahapan pertama adalah 

persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), surat nikah atau akta nikah, dan akta kelahiran calon 

anak angkat. Setelah dokumen lengkap kemudian diserahkan ke Dinas 

Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat. Jika 

calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, 

maka dinas sosial akan mengeluarkan surat izin pengasuhan sementara bagi 

calon orang tua angkat selama 6 (enam) bulan. Jika selama 6 (enam) bulan, 

calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, 

maka dinas sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut. 

Rekomendasi dari Dinsos digunakan untuk pengajuan permohonan 

pengangkatan anak ke pengadilan.”
11

 

 

Ibu Syarifah menambahkan bahwa: 

“Setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, tahap selanjutnya 

adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, namun pengajuan surat-

surat ataupun berkasnya harus sudah lengkap dan sesuai prosedur yang 

berlaku dan jika berkasnya tidak lengkap maka pemohon harus menunggu 

dan melengkapi apa yang menjadi prosedur. Intinya permohonan penetapan 

itu harus bersabar dan mengikuti prosedur dan syarat-syarat pengajuan 

permohonan secara keseluruhan terpenuhi.
12

  

                                                           
10

 http://www.pa-kotamadiun.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-

perkara/prosedur-pengajuan-perkara (diakses pada tanggal 12 Juni 2019, jam 07.46).  
11

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
12

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  

http://www.pa-kotamadiun.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-pengajuan-perkara
http://www.pa-kotamadiun.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-pengajuan-perkara
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Mengenai acara persidangan pengangkatan anak, sidang dilakukan 

dengan rincian berikut: 

“Tata cara persidangan pengangkatan anak dimulai dengan sidang 

pertama yaitu pembacaan permohonan. Jika permohonan sudah dibaca dan 

benar adanya atau tidak perlu perbaikan maka dilanjutkan dengan sidang ke 

dua. Karena perkara volunter maka agenda sidang ke dua adalah 

pembuktian. Pembuktian dalam perkara pengangkatan anak dilakukan 

dengan membawa berkas atau dokumen yang dibutuhkan dan dengan 

menghadirkan saski. Setelah pembuktian selesai maka dilanjutkan dengan 

pembacaan kesimpulan selama dilakukan persidangan. Dan terakhir adalah 

pembacaan putusan, yaitu mengabulkan permohonan atau justru 

pernohonan di tolak. Dalam penetapan hakim mempertimbangan banyak 

hal, artinya hakim juga melihat bukti maupun keterangan saksi yang 

dihadirkan.”
13

 

 

Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat 

segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang 

diangkat. Catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak 

yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami 

istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 

Selain dari prosedur di atas, Hakim juga menjelaskan hambatan-

hambatan yang biasanya terjadi pada perkara semacam ini. Ibu Syarifah 

menuturkan bahwa: 

“Kalau masalah kendala, biasanya ada hambatan di perkara ini salah 

satunya mengenai masalah surat dari Dinas Sosial. Kalau para pemohon 

belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat uji kelayakan dari Dinas 

Sosial maka dari hakim juga belum bisa memeriksa perkara yang diajukan, 

jadi ini yang membuat lama prosesnya. Pengangkatan anak itu sebenarnya 

                                                           
13

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019. 
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mudah hanya saja orang-orang mungkin tidak mengetahui dan tidak mau 

mengurus sesuai dengan prosedur-prosedurnya.”
14

 

 

Sementara itu, dalam penelitian ini para pemohon sudah memenuhi 

syarat-syarat yang diperlukan dalam penetapan pengangkatan anak. Hakim 

yang memeriksa perkara ini juga mengatakan bahwa: 

“Para Pemohon ini orang yang berpendidikan dan mengerti hukum, 

jadi untuk prosedur maupun berkas ya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Kalau yang belum sadar hukum kemungkinan perkara ini diajukan 

ke Pengadilan Negeri dengan permohonan penetapan yang bisa memutus 

nasab anak dengan orang tua kandungnya.”
15

 

 

3. Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dalam Penetapan Perkara Nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan 

Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan 

pengadilan perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn. 

Secara umum pengangkatan anak harus berlandaskan pada 

kesanggupan calon orang tua angkat untuk dapat memenuhi kebutuhan 

anak, baik jasmani dan rohani, dapat menjamin kesejahteraan anak, tidak 

akan menelantarkan anak, dan akan  memperlakukan anak angkatnya 

sebagaimana anak kandung. Dalam Undang-Undang yang berlaku 

disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik 

bagi anak. 

                                                           
14

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
15

 Ulfa fithriani, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019. 
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“Untuk perkara pengangkatan anak ada Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang biasanya dijadikan pedoman dalam 

penetapan pengangkatan anak. Juga hakim merujuk Undang-Undang 

ataupun yurisprudensi yang ada. Kalau dalam penetapan ini hakim 

menggunakan dasar hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 

tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”
16

 

 

Isi dari peraturan tersebut mencakup ketentuan umum, jenis 

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara 

pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, 

pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini juga bertujuan agar tidak ada penyimpangan dan proses 

pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Perkara pengangkatan anak ini masuk di Pengadilan Agama Kota 

Madiun pada tanggal 20 Agustus 2018. Selanjutnya dilakukan sidang 

pertama pada tanggal 27 September 2018 dengan agenda pembacaan 

permohonan pengangkatan anak oleh Para Pemohon. Ibu Syarifah 

menuturkan bahwa: 

“Pada saat sidang pertama agendanya pembacaan permohonan dan 

masih ada kesalahan dalam surat permohonannya, jadi surat permohonan 

dikembalikan ke para pemohon dulu untuk dilakukan perbaikan dan akan 

dibacakan pada sidang selanjutnya. Sebenarnya hanya kesalahan redaksi 

penulisan, tapi ini harus diperbaiki”.
17

 

 

Pada sidang kedua, dengan agenda pembacaan perbaikan surat 

permohonan. Dilanjutkan dengan sidang ketiga pembuktian. Beberapa 

                                                           
16

 Ulfa Fithrianai, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019.  
17

 Syarifah Isnaeni, Hasil Wawancara, Madiun. 02 Juli 2019. 
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pembuktian yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan penuturan dari 

ibu Ulfa adalah: 

“Pemohon menyerahkan bukti photokopi KTP para pemohon, 

photocopy KK, photocopy Kutipan Akta Nikah, surat keputusan Dinas 

Sosial tentang izin mengasuh dan mengangkat anak, akta kelahiran, surat 

kesehatan para pemohon, SKCK para pemohon, dan surat keterangan 

penghasilan para pemohon. Berkas ini sebagai bukti dan juga untuk dasar 

pertimbangan hukum. Kalau seandainya berkasnya tidak lengkap 

kemungkinan sidang bisa ditunda. Berkas-berkas ini nantinya akan 

diperiksa oleh hakim, apakah surat-surat tersebut benar adanya atau hanya 

dibuat-buat.”
18

 

 

Sidang selanjutnya dengan agenda menghadirkan saksi. Seperti yang 

dikatakan oleh ibu Syarifah pada sidang ini dihadirkan dua orang saksi 

dengan kesaksian: 

“Keterangan dari saksi yang dihadirkan ini, salah satunya memiliki  

hubungan kekerabatan dengan Para Pemohon, saksi yang pertama adalah 

saudara kandungnya Pemohon I. Kemudian saksi kedua merupakan 

pembantu rumah tangga dirumah pemohon. Kedua saksi ini memberikan 

kesaksian yang sama yaitu para pemohon memang suami-istri yang sudah 

menikah lama dan belum mempunyai anak. Para saksi juga memberikan 

kesaksian mengenai pekerjaan dan penghasilan para pemohon, juga 

kesaksian tentang sikap para pemohon apakah layak dalam melakukan 

pengasuhan anak atau tidak. Keterangan saksi ini dapat menjadi 

pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan.”
19

 

 

Agenda sidang untuk minggu selanjutnya adalah pembacaan 

penetapan. Berikut penjelasan ibu Ulfa mengenai isi dari penetapan perkara 

tersebut: 

“Penetapannya yaitu majelis hakim mengabulkan permohonan para 

pemohon tentunya dengan pertimbangan dari bukti-bukti dan keterangan 

saksi yang telah dihadirkan. Intinya  anak ini sudah menjadi anak angkat 
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19
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para pemohon secara hukum yang sah dengan tidak menasabkan anak 

kepada orang tua angkatnya. Namun pengangkatan anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya ini bisa saja dinasabkan ke orang tua angkatnya jika 

Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri. Tapi karena 

para pemohon sadar hukum dan paham agama jadi mereka mengajukannya 

ke Pengadilan Agama dan penetapannya adalah anak angkat tidak bisa 

dinasabkan ke orang tua angkat. Jadi dalam dokumen apapun nasab anak 

ini tidak ditulis karena memang tidak diketahui orang tua kandungnya dan 

tidak bisa dinasabkan ke orang tua angkatnya. Permohonan penetapan ini 

dikabulkan karena dalam hal asal-usul anak tidak diketahui tidak 

menjadikan hambatan untuk dikeluarkannya penetapan.”
20

 

 

Selanjutnya Ibu Ulfa juga menambahkan bahwa: 

“Pengangkatan anak itu tujuannya untuk kepentingan kesejahteraan 

anak. Di dalam islam pengangkatan anak itu prinsipnya pada pemeliharaan 

bukan mengganti nasab, yang artinya nasab anak tetap pada orang tua asal 

diketahui maupun tidak diketahui. Jika suatu saat orang tua asal diketahui 

maka agama anak juga mengikuti agama orang tua asalnya.”
21

 

 

Mengenai agama anak angkat, Bu Syarifah mengatakan bahwa: 

“Untuk perkara pengangkatan anak biasanya agamanya sama, namun 

dalam perkara ini anak tidak diketahui orang tua kandungnya atau tidak 

diketahui asal-usulnya, jadi agama anak sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang berlaku. Agama anak akan mengikuti agama mayoritas masyarakat 

setempat. Apabila suatu saat orang tua kandung muncul maka agama anak 

akan otomatis ikut dengan agama orang tua kandungnya.”
22

 

 

Dalam kasus anak angkat yang tidak di ketahui asal-usulnya secara 

jelas, maka ada poin-poin yang perlu diperhatikan. 

 “Poin terpenting dalam penetapan pengangkatan anak adalah 

pengangkatan anak dapat dikabulkan jika prosedur dan syarat-syaratnya 

terpenuhi pun keterangan saksi yang mendukung, pengangkatan anak tidak 

serta merta memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan 

orang tua kandungnya entah itu diketahui atau tidak diketahui orang tua 

asalnya. Ini yang harus digaris bawahi, karena terkadang masih ada yang 
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 Ulfa Fithriani, Hasil Wawancara, Madiun, 02 Juli 2019.   
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 Ulfa Fithriani, Hasil Wawancara, Madiun, 02 Juli 2019.   
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ingin menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat. Dan orang tua 

angkat berkewajiban untuk memberitahukan asal-usul anak saat anak sudah 

memiliki kesiapan yang cukup.”
23

  

 

Pengangkatan anak harus sesuai dengan tujuan pengangkatan anak, 

seperti yang dituturkan oleh Bu Ulfa, yaitu: 

“Pengangkatan anak itu kan tujuannya untuk kebaikan, kesejahteraan 

dan juga untuk menjamin perlindungan anak. Orang tua angkat harus 

menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ada di Undang-Undang. Dan 

nantinya anak itu juga harus mengetahui hak dan kewajibannya terhadap 

orang tua angkatnya. Pemeliharaan anak dalam islam sangat dianjurkan, 

jadi sebisa mungkin kita saling tolong-menolong dalam kebaikan seperti 

dengan melakukan pengangkatan anak.”
24
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007  

TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  

DALAM PENETAPAN NOMOR 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn 

A. Analisis Prosedur Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun Ditinjau dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pegangkatan Anak 

Praktik pengangkatan anak yang ada di Indonesia seiring 

perkembangan jaman mengalami beberapa perubahan. Saat ini 

pengangkatan anak tidak hanya dengan mengangkat anak saudara sendiri 

atau kerabat terdekat melainkan juga mengangkat anak orang lain maupun 

anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Hal ini dikarenakan telah banyak 

orang yang sadar akan hukum.  

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak 

anak dari lingkungan kekuasaan orang tua aslinya ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Awalnya 

pengangkatan anak dilakukan dengan mengangkat anak saudara sendiri 

tanpa adanya penetapan pengadilan. Hal ini terkadang memicu masalah 

dikemudian hari karena tidak adanya kejelasan hukum. Sebelum 

dikabulkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan, ada beberapa 

prosedur yang harus dipenuhi. Dari hal tersebut kita tidak mengetahui 

bagaimana prosedur yang ada di Pengadilan, apakah sudah sesuai dengan 
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peraturan atau belum berjalan sebagaimana mestinya atau justru hanya 

sebagai formalitas saja. 

Prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini mengacu pada prosedur 

pengangkatan anak, yaitu para pemohon mengajukan permohonan 

pengangkatana anak dengan administrasi surat-surat dan berkas yang 

lengkap. Prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak yang 

diketahui asal-usulnya sama dengan prosedur pengajuan permohonan 

pengangkatan anak yang diketahui asal-usulnya. Dalam hal ini calon orang 

tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah 

memenuhi persyaratan ke Pengadilan Agama.  

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama telah 

sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini mengacu pada Pasal 9 dan pasal 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengangkatan 

anak berdasarkan adat kebiasaan setempat atau dalam masyarakat dapat 

dimohonkan penetapan pengadilan. Dan untuk memperoleh penetapan 

tentunya melalui prosedur yang ada di pengadilan. 

Syarat-syarat yang sesuai dengan prosedur pengajuan pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama meliputi surat pengajuan permohonan 

pengangkatan anak, surat rekomendasi dari Dinas Sosial tentang uji 

kelayakan orang tua angkat, surat izin  pemberian asuhan kepada anak yang 
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akan diangkat, dan surat-surat penting lainnya yang melengkapi prosedur 

pengajuan permohanan penetapan pengangkatan anak. Calon orang tua 

angkat yang sudah mendapatkan surat uji kelayakan atau surat rekomendasi 

dari Dinas Sosial, maka calon orang tua angkat bisa mengajukan 

permohonan penetapan pengadilan. 

Dari penelitian yang dilakukan hakim juga memberikan arahan 

kepada pemohon tentang prosedur yang ada, yaitu tentang kelengkapan 

surat atau berkas-berkas untuk mendapatkan penetapan. Selain memberikan 

arahan dalam posedur permohonan hakim juga memberitahukan bagaimana 

tata beracara dalam persidangan penetapan pengangkatan anak. 

Prosedur pengajuan pengangkatan anak memerlukan proses dan 

waktu yang lama sehingga para pemohon harus bersabar. Jika para pemohon 

sudah melaksanakan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak 

maka hakim akan memeriksa berkas untuk selanjutnya dilakukan 

persidangan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak yang sah.  

Prosedur pengajuan permohonan harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Untuk prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun tertera dalam web pengadilan. Surat-surat 

penting yang diharuskan untuk disertakan dalam pengajuan permohoanan 

disebutkan dengan rinci. Jadi para pemohon bisa menyiapkan berkas-berkas 

yang dibutuhkan tentunya didasarkan pada pasal 20 Peraturan Pemerintah 

nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak yang 
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sudah memenuhi persyaratan bisa diajukan ke pengadilan untuk 

mendapatkan penetapan pengadilan. 

Pengadilan Agama berperan sebagai fasilitator dan sarana yang 

memberikan tempat untuk berjalannya prosedur pengangkatan anak secara 

hukum yang sah. Pengadilan Agama juga berperan untuk memberikan dan 

melayani pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak sesuai 

dengan prosedur-prosedur yang ditentukan. Pengadilan agama telah 

memberikan informasi kepada pemohon untuk melakukan hal yang 

berkaitan dengan prosedur pengajuan. Dalam web resmi Pengadilan Agama 

Kota Madiun disebutkan juga bagaimana dan apa saja prosedur yang harus 

dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan penetapan pengangkatan 

anak. Dengan adanya fasilitas ini, penegakan hukum dapat menyelaraskan 

antara aturan dengan realita di lapangan. 

Para Pemohon telah melalui  uji kelayakan pengasuhan anak selama 

enam bulan dari Dinas Sosial yang merupakan syarat pengajuan 

permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, sehingga secara 

otomatis Dinas Sosial telah melakukan bimbingan, pelakasanaan 

pengangkatan anak, diantaranya adalah penyuluhan, konsultasi, konseling, 

pendampingan, dan pelatihan. Untuk uji kelayakan dari Dinas Sosial 

didasarkan pada pasal 13, yaitu tentang persyaratan pengangkatan anak 

dimana calon orang tua angkat harus  mengasuh anak selama 6 (enam) bulan 

dan mempeoleh izin pengasuhan dan Dinas Sosial. Tanpa adanya surat 

rekomendasi atau surat uji kelayakan pengasuhan anak, maka pengajuan 
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permohonan pengangkatana anak bisa di tolak oleh pengadilan karena syarat 

untuk mengajukan permohonan harus menyertakan surat atau bukti uji 

kelayakan pengasuhana anak. 

Kesadaran masyarakat dalam berprosedur untuk pengajuan 

penetapan pengangkatan anak sesuai dengan tata cara yang berlaku atau 

sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan 

anak.  

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur 

dalam pengajuan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kota 

Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibuktikan dengan prosedur 

yang dilakukan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak telah sesuai 

dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan 

kaidah hukum dalam Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan mengenai 

syarat-syarat pengangkatan anak tertera dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 

14. Sebagaiamana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mengajukan 

permohonan pengangkatan anak maka pemohon harus memenuhi semua 

persayaratan dan juga pemohon harus memperoleh izin tertulis  dari 

pemerintah melalui lembaga pengasuhan anak. Setelah memperoleh surat 

izin selanjutnyna bisa diajukan permohonan penetapan pengangkatan anak 

ke Pengadilan tentunya dengan prosedur yang berlaku. 
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Pemohon harus mengetahui dan memahami tata cara berprosedur 

dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak, karena dalam proses 

pengajuannya akan memerlukan waktu yang cukup lama. 

B. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Perkara 

Nomor 0042/Pdt.P/2018/Pa.Mn 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak dimana secara khusus mengulas ketentuan umum, jenis 

pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan juga bimbingan dalam 

pelaksanaan pengangkatan anak. Diharapkan dengan berlakunya peraturan 

ini pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan 

sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Berikut adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan pengangkatan anak: 

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, 

yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh 

calon anak angkat dan dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka 

agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 
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3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua kandungnya. 

4. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 

mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dan pemberitahuan 

asal-usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan 

kesiapan anak yang bersangkutan.
1
 

Dalam penetapan pengangkatan anak perkara nomor 

0042/Pdt.P/2018/PA.Mn yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota 

Madiun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam penetapan disebutkan 

bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Jadi disini pengangkatan anak dilakukan untuk 

memberikan perlindungan kepada anak dan juga untuk menjamin kehidupan 

anak ke arah yang lebih baik. 

Mengenai asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak 

mengikuti agama mayoritas penduduk setempat dan terakhir yaitu 

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua kandungnya 

Penetapan perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn ini sudah sesuai 

dengan kaidah hukum atau undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita 

                                                           
1
 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, Pasal 2, 3, 4 dan pasal 6. 
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bisa melihat dalam penetapan pengangkatan anak yang nasab asli anak tidak 

diketahui maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), yaitu tentang agama anak 

akan mengikuti agama masyarakat setempat dan sesuai dengan pasal 4 

dikatakan bahwa pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan 

darah anak angkat dengan orang tua kandungya dan anak angkat tidak bisa 

dinasabkan kepada orang tua angkat serta nantinya orang tua angkat wajib 

memberitahukan asal-usul anak angkat disaat anak sudah memiliki kesiapan 

yang cukup. Pemberitahuan asal-usul anak nantinya dimaksudkan agar anak 

mengetahui hak dan kewajibannya terhadap orang tua angkat dan juga orang 

tua kandung selain itu agar anak mengetahui siapa keluarga aslinya. 

Dalam pengangkatan anak yang nasab asli anak tidak diketahui, bisa 

saja orang tua angkat memohon kepada hakim untuk menasabkan anak 

tersebut kepada orang tua angkatnya. Namun dalam hal ini hakim sebagai 

penegak hukum secara tegas mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak 

memutuskan nasab anak dengan orang tua kandungya diketahui ataupun 

tidak diketahui. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 4 dan 

penetapan yang diberikan hakim sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang  nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 
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islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu disini termasuk perkara 

pengangkatan anak bagi yang beragama islam. 

Permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya 

tidak menjadi hambatan untuk tidak bisa dikabulkannya permohonan 

penetapan pengadilan. Artinya pengadilan tetap mengabulkan permohonan 

pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan ketentuan 

syarat-syarat yang diperlukan bisa terpenuhi sehingga pengadilan bisa 

memberikan penetapan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bab III pasal 12 

disebutkan tentang syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam pasal ini 

disebutkan bahwa syarat anak yang diangkat adalah anak yang belum 

berusia delapan belas tahun, merupakan anak terlantar dan berada dalam 

asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak. Syarat dalam pasal ini 

sudah terpenuhi, anak yang diangkat adalah anak yang berusia dibawah 

delapan belas tahun yang tidak diketahui asal-usulnya yang ditemukan oleh 

masyarakat dan akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial. Dalam pasal 13 

disebutkan tentang syarat untuk calon orang tua angkat. Syarat-syarat yang 

disebutkan dalam pasal tersebut juga sudah terpenuhi, seperti untuk syarat 

calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, 

tidak memiliki anak, telah mengasuh anak selama enam bulan, dan 

memperoleh izin dari pemerintah terkait. Jadi dapat disimpulan bahwa 

dalam penetapan perkara nomor 00424/Pdt.P/2018/PA.Mn. sudah dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
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Pengangkatan Anak. Jadi isi  penetapan sudah sesuai dengan peraturan yang 

ada dan permohonan penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui 

asal-usulnya tetap bisa mendapatkan penetapan pengadilan dengan syarat 

dan ketentuan yang disebutkan dalam peraturan tentang pelaksanaan 

pengangkatan anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun  perkara nomor 0042/Pdt.P/201/PA.Mn 

beserta dasar hukum hakim yang digunakan dalam penetapan tersebut, maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan Agama Kota 

Madiun ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, baik yang diketahui asal-

usulnya maupun tidak diketahui asal-usulnya telah sesuai dengan 

prosedur yang ada. Yaitu dimulai dari prosedur pengajuan, para pemohon 

sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan 

pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu surat 

permohonan adopsi, photocopy buku nikah para pemohon, photocopy 

akta kelahiran dan juga photocopy SKCK para pemohon sudah terpenuhi 

sehingga pengajuan permohonan pengangkatan anak diterima oleh 

Pengadilan. Berkas yang diajukan sudah lengkap sehingga proses 

persidangan bisa berjalan hingga keluarnya penetapan.  

2. Penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam 

perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Mn telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak, yaitu permohonan ini dikabulkan karena pengangkatan anak yang 
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tidak diketahui asal-usulnya tetap bisa mendapatkan penetapan 

pengadilan dengan ketentuan semua syarat ataupun berkas sudah 

lengkap. Hal ini merujuk pada pasal 12 dan pasal 13. Pasal tersebut 

menjelaskan tentang syarat anak yang diangkat dan syarat calon orang 

tua angkat sedangkan dalam pasal 14 dan pasal 15 disebutkan mengenai 

surat ataupun berkas yang harus dipenuhi, yaitu adanya surat izin tertulis 

dari pemerintah melalui lembaga pengasuhan anak. Selain surat izin dari 

pemerintah, ada berkas dan surat lain yang harus dipenuhi seperti surat 

keterangan kesehatan calon orang tua angkat, surat keterangan 

penghasilan, surat keterangan berkelakuan baik dan juga surat 

rekomendasi dari kepala instansi sosial Kabupaten/Kota. Dalam 

pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya berkas yang sangat 

penting adalah adanya surat izin dari pemerintah yang menyatakan 

bahwa orang tua angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak yang 

dibuktikan dengan uji kelayakan pengasuhan anak selama enam bulan. 

B. Saran 

1. Untuk Jurusan Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

dan menjadi karya ilmiah tulis berupa skripsi ini agar dijadikan sebagai 

bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum 

perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga 

mahasiswa lebih menegetahui dan memahami teori-teori tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. 
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2. Untuk hakim Pengadilan Agama yang berperan dalam memberikan 

penetapan pengangkatan anak agar memberikan pengarahan tentang hak 

dan kewajiban para pemohon setelah menjadi orang tua angkat. 

3. Untuk orang tua angkat harus memahami prinsip pengangkatan anak 

yaitu dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga 

orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberi kasih sayang, 

memelihara, merawat, mengasuh dan juga mendidiknya. Dalam hal ini 

orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul anak angkat saat anak 

angkat dirasa sudah cukup umur dan memiliki kesiapan yang baik. 
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