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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Dewasa ini terdapat beraneka ragam hukum yang mengatur tentang 

pengangkatan anak, ketentuan umum yang berlaku khusus bagi orang-orang 

Thionghoa tentang pengangkatan anak sampai sekarang telah ditetapkan 

dalam Stb. 1917 No. 129, disamping itu didalam pelaksanaan pengangkatan 

anak berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan 

Perundang-Undangan tertanggal 24 Pebruari 1978. Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 6 Tahun 1983.  

 Disamping itu mempunyai pengangkatan anak berlaku juga Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tenga Kewarganegaraan,, khusus Pasal 2 yang 

mengatur tentang pengangkatan anak-anak asing oleh warga negara Indonesia 

guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia.  

 Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak Pasal 12, ditentukan pula dengan tegas tentang motif 

pengangkatan anak.  

 Dalam kenyataannya masalah pengangkatan anak terjadi di seluruh 

wilayah Indonesia, untuk keseragaman peraturan hukum maka sudah 

selayaknya diciptakan suatu perundang-undangan nasional yang mengatur 

pengangkatan anak angkat dan hukum warisnya. Hukum adat merupakan 

hukum asli Indonesia yang diantaranya mengatur masalah pengangkatan anak, 
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bahwa anak angkat mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan orang tua 

angkatnya, sehingga terdapat suatu aturan hukum yang sesuai yang digali dari 

hal-hal yang terdapat dalam hukum adat.  

 Hukum adat atau hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi, berlaku 

di 19 daerah hukum adat di Indonesia yang dibagi oleh Von Vollenhoven. 

Berdasarkan pembagian daerah hukum adat di Indonesia mengenai 

pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman. Hal ini berkaitan langsung 

dengan hukum keluarga yang berlaku di masing-masing daerah.  

 Pengangkatan anak di Jawa Tengah dikenal dengan sebutan “mupu 

anak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami isteri untuk 

memungut anak orang lain atau kemenakan sendiri yang akan diasuh dan 

dididik sebagai anak kandung sendiri dan statusnya sebagai anak angkat tidak 

disebut-sebut lagi. Orang Jawa Tengah mengatakan seorang  anak  angkat 

“ngangsu sumur loro” yang artinya ia mewarisi baik orang tua angkatnya 

maupun orang tua kandungnya.1  

 Meskipun kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung sebagai 

anggota keluarga orang tua angkat namun dalam hal-hal tertentu misalnya: 

dalam memperoleh harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum waris 

adat di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak sama.  

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) yang kita warisi dari 

Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga 

pengangkatan  anak. Hanya bagi golongan Thionghoa yang diadakan 

                                                 
1 B. Bastian Tafal. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali,  Jakarta, 1983, 

hal. 48. 
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pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129. Bangsa Thionghoa 

yang sistem kekeluargaannya patrilineal mempunyai kepercayaan untuk 

memelihara arwah nenek moyang sehingga memerlukan keturunan laki-laki 

untuk melakukan upacara-upacara yang ditujukan kepada nenek moyang 

tersebut. Karena itu hukum adat mereka mengenal lembaga pengangkatan 

anak yang terbatas pada anak laki-laki.  

 Dengan memperhatikan hal itu, maka sebagai akibat hukum 

pengangkatan anak bagi golongan Thionghoa diatur secara rinci dan jelas 

dalam Stb. 1917 No. 129 yaitu:  

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 

11)  

2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua angkat 

(pasal 12 ayat 1)  

3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat. 

4. Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang 

berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua 

kandung)  

 Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain tidak mengatur 

secara rinci dan jelas mengenai akibat hukum pengangkatan anak, tetapi hanya 

sepintas saja yaitu dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1959 tentang 

Kewarganegaraan.  

 Syarat dan prosedur pengangkatan anak Internasional yang dilakukan 

WNI terhadap WNA ataupun WNA terhadap WNI dan antara WNA harus 
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dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam pengangkatan anak 

Internasional ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia belum mempunyai 

peraturan yang mengaturnya. Tindakan sementara untuk mengatasi ini, maka 

dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang 

menetapkan bahwa pengangkatan anak Internasional harus dilakukan dengan 

minta penetapan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal anak yang diangkat berasal 

dari yayasan pengangkatan anak panti asuhan, cukup dengan akta penyerahan 

dari Yayasan Pengangkatan Anak tersebut.  

 Dengan uraian tersebut di atas penulis akan menuangkannya dalam 

bentuk penulisan hukum dengan judul: “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT 

DALAM HUKUM WARIS ADAT” (Studi Kasus di Kecamatan Pasarkliwon 

Surakarta)  

 

B. Pembatasan Masalah  

 Suatu penelitian tidak mungkin meneliti semua penelitian yang ada, 

tetapi setiap penelitian akan membatasi masalah-masalah tertentu yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Untuk itu dalam skripsi ini penulis perlu 

membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pokok masalah. Hal ini akan 

mendukung permasalahan yang akan penulis teliti, dengan sistematis 

mengingat keterbatasan kemampuan, biaya dan waktu penulis miliki.  

 Dalam hal pengangkatan anak sangatlah luas ruang lingkupnya karena 

meliputi segala hal tentang pengangkatan anak, sehingga tidak mungkin lagi 

bagi penulis untuk menguraikannya. Oleh karena terlalu banyaknya 
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permasalahan yang ada dalam pengangkatan anak maka penulis hanya akan 

membatasi pada kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat yang terjadi 

di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.  

 

C. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan alasan pemilihan judul serta pembatasan masalah di atas 

maka penulis perlu untuk merumuskan yang akan diteliti agar penelitian ini 

mempunyai suatu kesatuan tujuan serta dapat terarah menganai hal yang akan 

diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah yang menjadi motivasi pengangkatan anak di daerah Kecamatan 

Pasar Kliwon Surakarta ?  

2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di daerah Kecamatan Pasar 

Kliwon Surakarta ?  

3. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan serta kedudukan anak 

angkat dalam hukum waris adat?  

4. Masalah apa sajakah yang timbul sehubungan dengan adanya 

pengangkatan anak ?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Suatu penelitian apapun bentuknya, sudah barang tentu mempunyai 

tujuan dan kegunaan. Demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan dan 

manfaat yaitu:  
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1. Tujuan Penelitian  

a. Obyektif 

1) Untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi pengakatan anak di 

daerah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengakatan anak di 

daerah Kecamatan pasar Kliwon Surakarta. 

3) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya 

pengakatan anak. 

4) Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul sehubungan 

dengan adanya pengakatan anak. 

b. Subyektif 

1) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama 

mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan 

dalam melakukan penyusunan penulisan hukum. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan masukan yang 

diharapkan dapat digunakan oleh almamater dalam pengembangan 

bahan perkuliahan yang ada.  

b. Kegunaan praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat pada umumnya 
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dan mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui dan mengenal 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat 

dalam hukum waris adat, serta akibat yang ditumbulkannya. 

 

E. Metodologi Penelitian  

 Dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting adalah 

data, dimana diperlukan sebagai pembahasan masalah yang terdapat dalam 

penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan dan mendapatkan data serta 

jawaban yang obyektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka 

dibutuhkan metode-metode tertentu.  

 Adapun metode penelitian yang dipakai untuk membahas masalah 

tersebut adalah:  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan 

yang sebenarnya mengenai kedudukan pengangkatan anak dalam hukum 

waris adat, di daerah Kecamatan Pasarkliwon Surakarta.  

2. Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang 

lingkup penelitian sehingga orientasinya dapat dibatasi dan terarah. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Pasar Kliwon 

Surakarta, hal ini dengan mempertimbangkan bahwa di lokasi tersebut 

terdapat data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga 
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yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini dengan mudah 

diperoleh. 

3. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian disini menggunakan studi kasus yaitu suatu metode yang 

dipergunakan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang 

nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Obyeknya adalah keadaan 

masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga 

masyarakat maupun individu-individu dalam masyarakat.  

4. Populasi Penelitian  

Populasi penelitian ialah seluruh obyek penelitian atau obyek persoalan 

yang akan diteliti. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah responden: 

Para pejabat di Kecamatan Pasar Kliwon yang pernah menangani 

pelaksanakan pengangkatan anak.  

5. Teknik Pengambilan Sample  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu: 2 

“Penarikan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 
sesuai dengan penelitian. Dengan demikian sasaran dari sampling jenis 
ini adalah orang-orang atau pihak tertentu, cara ini dilakukan supaya 
data yang terkumpul lebih terperinci dan akurat.” 
 

6. Sumber Data  

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:  

 

                                                 
2 Masri Singaribuan dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 

43. 
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a. Sumber data primer  

Yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian dan 

hasil wawancara dengan responden.  

b. Sumber data sekunder  

Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 

membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Studi Kepustakaan  

Yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji serta 

mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan 

materi skripsi ini. Selain buku-buku referensi juga dipelajari 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak 

serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kecamatan Pasar Kliwon 

Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Pengamatan atau Observasi  

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke obyek 

penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh 

data lapangan ditempuh dengan cara pengamatan. Pengamatan atau 

observasi yaitu mengamati langsung obyek yang diteliti atau diselidiki 
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atau gejala-gejala nyata. Sedangkan arti pengamatan adalah: “Suatu 

proses untuk mengadakan suatu penjajakan perilaku manusia atau 

kelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan, kemudian 

membuat deskripsi tentang kehidupan sosialnya.”3 

c. Interview (Wawancara)  

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan 

atau komunikasi secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap 

secara langsung dengan orang-orang yang menjadi obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipergunakan adalah 

wawancara mendalam. Jenis wawancara ini tidak dilakukan dengan 

struktur yang ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus. 

Hal ini sering disebut dengan wawancara mendalam dan dimaksud 

untuk memperoleh data yang lengkap.  

8. Teknik Analisa Data  

 Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa secara 

deskriptif, yaitu dengan maksud menggambarkan dan menggunakan data 

mengenai kedudukan anak yang terjadi dalam praktek, dengan analisa data 

yang bersifat kwalitatif, sehingga akan diperoleh gambaran jelas tentang 

kedudukan anak. Analisa kwalitatif sebenarnya merupakan suatu tatacara 

penelitian yang menghasilkan data desktiptif, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Maka 

dariitu proses analisa yang lengkap untuk mengatur, membagi dalam unit-

                                                 
3 Sri Wiyarti Sunyoto, Metode Penelitian III, Penerbit Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1986, 

hal. 18. 
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unit yang dibuat, membuat sintesa, mencari pola, menemukan pokok-

pokok penting yang wajib dimengerti, serta menyajikan pada orang lain. 

Berdasarkan dan melihat hal-hal tersebut diatas maka penulis 

menggunakan model analisa: “Interactif  Model of Analisis” yang 

maksudnya ialah:  

Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap: mereduksi 

data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu 

dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga 

data yang terkumpul berhubungan langsung satu sama lain secara 

otomatis.4 

 

Interactif Model of Analisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makalah Diklat Penelitian Hukum 

UNS,  1983, hal. 15.  

 

Pengumpulan Data 

 

Reduksi Data 
 

Sajian Data 

 

Penarikan Kesimpulan / Verivikasi 
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F. Sistematika Skripsi  

 Untuk memberikan data secara menyeluruh maka penulis 

mempersiapkan rancangan sistematika sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan sekaligus 

menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II  : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK  

   DAN HUKUM WARIS ADAT  

Bagian ini akan menkelaskan tentang tentang gambaran-gambaran 

dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam 

penyusunan skripsi yaitu mengenai pengertian pengangkatan anak, 

motivasi pengangkatan anak, peraturan yang mengatur 

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, pelaksanaan 

pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak.  

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN BESERTA  

  PEMBAHASANNYA  

Pada bab ketiga akan menguraikan dan menjelaskan tentang 

gambaran umum lomasi penelitian, motivasi pengangkatan anak, 

pelaksanaan pengangkatan anak, akibat hukum yang ditimbulkan 

serta kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat dan 

masalah-masalah yang menimbulkan pengangkatan anak.  
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BAB IV  : PENUTUP  

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan data hasil penelitian dan 

saran-saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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