
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang penting dalam 

kehidupan manusia untuk melahirkan keturunan yang sah dan kelestarian 

hidup rumah tangga setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan 

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan agar tercipta 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang dilandasi rasa kasih 

sayang, cinta mencintai diantara suami isteri. 

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, 

tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan 

budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak 

yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah). 

Keinginan mengembangkan keturunan adalah naluri setiap manusia. 

Untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Dari pernikahan 

tersebut terjalinlah sebuah ikatan suami isteri yang pada gilirannya terbentuk 

sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Bahkan, dalam 

kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang 

menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri.  

Salah satu tindakan suami isteri, ketika keturunan berupa anak yang 

didambakan tidak diperoleh secara natural yaitu dengan cara mengambil alih 

anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota 
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keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami 

tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata 

Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini penulis sebut 

sebagai pengangkatan anak. 

Dalam Kamus Hukum kata adopsi yang berasal dari bahasa Latin 

adoptio diberi arti pengangkatan anak sebagai anak sendiri.1 Rifyal Ka'bah, 

mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua dan 

anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak 

mempunyai hubungan keluarga.2  

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah 

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

lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara 

serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang 

satu dengan yang lain.  

Meskipun praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di 

berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi, sebagaimana diakui 

Mahkamah Agung, aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai 

saat ini belum memadai.3 Disisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak 

tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan 

mutlak Pengadilan Negeri. Padahal, pada saat yang sama sejak 

                                                 
1Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum, Bandung: PT Ghalia. Hal. 28. 
2Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Artikel Dalam Suara UI dialog Edisi Maret 
2007). 

3SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. 
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diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama pun merasa 

“berkepentingan” pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. 

Anak-anak adalah makhluk lemah yang tidak berdaya, yang 

memerlukan kasih sayang dan perhatian,4 dalam Islam disebutkan bahwa 

anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan Tuhan kepada 

hambanya. Anak dalam rumah tangga atau keluarga dapat dilihat dari dua 

dimensi ilmiah, yaitu: Pertama, anak sebagai buah alami (sunnatullah), hasil 

kekuatan rasa kasih sayang suami isteri (mu’asyarah bil ma’ruf) sebagai 

mawaddah wa rahmah Allah SWT untuk memperkuat bangunan hubungan 

rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. Kedua, anak sebagai penerus generasi, pelindung orang tua 

disaat lemah dan pelanjut doa (ritual communication) di saat orang tuanya 

meninggal dunia,  memenuhi panggilan sang Khaliq sebagai PenciptaNya. 

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak 

harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. 

Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, 

maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan 

tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktek hukum 

pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa 

pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi 

anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang 

dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan 
                                                 
4Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang 

Kesejahteraan Anak, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal. 7. 
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Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka 

yang beragama Islam.5 

Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam 

konteks pengangkatan anak orang lain yang diperlakukan seperti 

memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, 

pendidikan dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung, 

maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.6 

Berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu: tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat 

tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap 

sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat 

bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.7 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, sepengetahuan penulis penelitian 

ini belum pernah di teliti oleh orang lain. Sehingga muncul pertanyaan dalam 

diri penulis mengenai bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan bagaimanakah 

kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut berada pada orang tua 

angkatnya. Kiranya atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan 

                                                 
5Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 12. 
6 Mahmud Syaltut. 1991. al- Fatawa, Kairo- Mesir: Dar al- Syuruq. Hal. 321. 
7http://skripsi-center.blogspot.com/2009/12/status-anak-angkat-menurut-kompilasi.html. Diakses 
Tanggal 16 Maret 2011 Jam 13:00. 
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judul ”PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN 

AGAMA KLATEN”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah adalah menetapkan batasan dari masalah 

penelitian yang akan diteliti agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang 

sebenarnya. Dalam penulisan penelitian ini agar tidak ada kerancuan dan 

untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan 

diteliti, maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak terjadi 

perluasan penafsiran. Oleh karena itu, penulis hanya akan meneliti 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

pengangkatan anak dan kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut 

berada pada orang tua angkatnya. 

 

C. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah ialah celah antara apa yang diharapkan dan fakta 

yang ditemukan di lapangan dan kejadian yang menimbulkan pertanyaan 

dalam sebuah penelitian. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman, 

maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 8 

1. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan pengangkatan anak? 

 
                                                 
8http://rakim-ypk.blogspot.com/2008/06/permasalahan.html. Diakses Tanggal 16 Maret 2011 Jam 

13:10. 
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2. Bagaimanakah kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut berada 

pada orang tua angkatnya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan pengangkatan anak. 

2. Untuk mengetahui kesejahteraan anak angkat setelah anak tersebut berada 

pada orang tua angkatnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pengangkatan anak 

di Pengadilan Agama Klaten. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan 

dengan adanya pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

Klaten. 
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F. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.9 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya. Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian 

ini adalah sebagaimana berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian 

yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) 

dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam 

prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.10 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya 

yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka 

                                                 
9Sutrisno Hadi. 1997. Metode Reset, Yogyakarta: UGM Press. Hal. 3. 
10 Hadari Nawawi. 1991. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press. Hal. 11.  
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menyusun teori baru.11 Alasan penggunaan penelitian diskriptif ini adalah 

untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Klaten. 

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, 

penulis mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Agama Klaten. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal dari: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama Klaten. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang 

memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, 

artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penulisan ini. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut 

diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan 

dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini. 

 

 

                                                 
11 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hal. 10. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data diambil dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Maka, metode yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Sumber Data Sekunder berupa Studi Pustaka 

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap 

teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan 

dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku 

literatur, arsip, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

b. Sumber Data Primer berupa Wawancara (interview) 

Merupakan hal yang penting untuk memperoleh data primer. Dalam 

wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal 

yang diperlukan untuk memperoleh data-data  yang lebih mendalam 

kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu hakim 

Pengadilan Agama Klaten. Dengan demikian, penulis dapat lebih 

mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan 

dari wawancara tersebut. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis 

menggunakan metode analisis data kualitatif yang akan dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian 

dihubungkan dalam literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan 
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dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya 

dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa 

kesimpulan-kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan 

skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung 

dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 

(empat) bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

2. Macam-macam Anak 

3. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak 

a. Hak dan Kewajiban Orang Tua  
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b. Hak dan Kewajiban Anak  

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 

1.  Pengertian Pengangkatan Anak 

2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak 

a. Alasan Pengangkatan Anak 

b. Tujuan Pengangkatan Anak 

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

C. Tinjauan  Umum tentang Peradilan Agama 

1. Kedudukan Peradilan Agama 

2. Susunan Organisasi Peradilan Agama 

3. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama Tentang 

Pengangkatan Anak 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian  

1. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 

Permohonan Pengangkatan Anak. 

2. Kesejahteraan Anak Angkat Setelah Anak Tersebut 

Berada Pada Orang Tua Angkatnya. 

B. Pembahasan 

1. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan 

Permohonan Pengangkatan Anak. 
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2. Kesejahteraan Anak Angkat Setelah Anak Tersebut 

Berada Pada Orang Tua Angkatnya. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




