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MOTTO 

 

 

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 

(Q.S Al-A’raf ayat 55) 

 

 

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

memudahkan jalan baginya menuju Surga. 

(HR. Bukhari Muslim) 

 

 

 

Kesuksesanmu tak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan 

dengan dirimu sebelumnya 

(Jaya Setiabudi - The Power Of Kepepet) 

 

 

“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 

tetapi setelah itu harus bangkit lagi” 

(Joko Widodo) 
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ABSTRAK 

RINDA LUCY MAHARANI C.100.130.257 PROSES PELAKSANAAN 

PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP 

PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk 

mengetahui akibat hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. Metode 

pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode  

pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 3 tahap yakni: 

Tahapan sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Tahapan pelaksanaan 

pengangkatan anak. Tahap pencatatan pengangkatan anak. Selain itu juga ada 

akibat hukum yang timbul terhadap anak tersebut setelah di angkat, yakni akan 

menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, 

sehingga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban. 

Kata kunci: pengangkatan anak, anak angkat, dan akibat hukum.  

 


