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MOTTO 

 

“ …..  Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan  

Keluar  kepadanya dan memberi rezeky dari arah yang tiada disangka-sangka.  

Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 

Keperluannya.  Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

Menjadikan kemudahan dalam urusannya. Dan barang siapa bertakwa 

Kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan 

Dan melipat gandakan pahalanya” 

(Q.S Ath-Thalaaq : 2-5) 

 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,  

maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” 

(H.R Muslim)  

 

“Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, 

Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu” 

(Gobind Vashdev) 

 

“Hidup memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, 

Perjuangan memerlukan ketabahan, ketabahan memerlukan keyakinan, 

Keyakinan pula yang menentukan kejayaan, dan  

Kejayaan pula lah  yang menentukan kebahagiaan” 

(Beni Sulistyo) 
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ABSTRAKSI 

Beni Sulistyo, NIM: C100100072, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, Judul: “PROSES PELAKSANAAN 

PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK 

SETELAH DIANGKAT”. 

Permohonan Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh para pemohon 

(calon orang tua angkat) yang sudah melangsungkan pernikahan tetapi belum 

dikaruniai seorang anak. Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak terdapat 3 

tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh para pemohon. Pertama, Tahap 

sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Kedua, Tahap pelaksanaan persidangan 

pengangkatan anak. Ketiga, Tahap pencatatan pengangkatan anak pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan 

dan dilewati, maka anak yang diangkat tersebut sudah sah secara hukum menjadi 

anak angkat para pemohon, dan dengan segala akibat hukumnya yang akan terjadi. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat 

deskriptif. Menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar 

pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang termuat dalam Penetapan Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor; 241/Pdt.P/2013/PN. Ska dinyatakan telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak; UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; PP 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan 

Menteri Sosial RI No: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 

SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 

tentang Pengangkatan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

 

Kata kunci : Permohonan pengangkatan anak, Proses pelaksanaan pengangkatan  

anak, dan Akibat hukum terhadap anak setelah diangkat. 
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ABSTRACT 

Beni Sulistyo, NIM: C100100072, Faculty of Law Muhammadiyah University of 

Surakarta, Year 2014, Title: “IMPLEMENTATION PROCESSES OF CHILD 

ADOPTION AND LEGAL CONSEQUENCES OF CHILD AFTER BEING 

ADOPTED.” 

Child adoption request usually done by the applicant (foster parents 

candidate) who have married but no child were born from the marriage. There are 

3 stages that must be passed in the implementation processes of child adoption and 

must be fulfilled by the applicants. First, the stage of pre-adoption. Second, stage 

of trial excecution of child adoption. Three, stage of child registration to 

Population and Civil Registration Agency or commoly referred to as just “Civil 

Registry”. After going through all stages, then the child is legally adopted by the 

applicants along with all of the legal consequences that might be happen. 

 This research uses a descriptive normative method by applying primary and 

secondary data. The techniques collect data through literature study, 

documentation, questionnaire and interviews. By using the qualitative data 

analysis. 

 Based on research and discussion which have been conducted, it can be 

summed that child adoption which contained in court order of Surakarta district 

court number: 241/Pdt.P/2013/PN. Ska has been stated in accordance with the 

provisions set forth in the Act Number 4 of 1979 on Child Welfare; Act Number 

23 of 2002 on Child Protection; Government Regulation Number 54 of 2007 on the 

Implementation of Child Adoption; Social Ministerial Decree of the Republic of 

Indonesia No: 110/HUK/2009 on Child Adoption Requirements; Supreme Court 

Circular Letter No. 6 of 1983 on Supreme Court Circular Letter perfection No. 2 of 

1979 on Child Adoption; Act Number 23 of 2006 on Population Administration; 

Act Number 1 of 1974 on Marriage. 

 

Keywords: Child Adoption Request, Implementation Processes of child adoption, 

and Legal consequences of child after being adopted. 

 




