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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Membangun rumah tangga adalah hakikat suci yang ingin dicapai oleh 

setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang 

selalu berusaha diwujudkan. Kebahagian tersebut salah satunya adalah 

dengan keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Kehadiran seorang anak merupakan salah satu keinginan yang diharapkan 

oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga. Permasalahan kadang 

muncul setelah rumah tangga yang dijalani belum mendapatkan keturunan, 

bagaimanapun kehadiran anak merupakan hal yang terpenting dalam 

kehidupan keluarga, karena anak merupakan penerus generasi keturunan 

keluarga. Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan untuk tetap 

mempertahankan garis keturunan keluarga.  

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik 

serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas 

kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada 

akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan 

sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya 

beranjak pada usia lanjut.
1
 keberadaan anak harus mampu dipahami sebagai 

amanah, yang keberadaanya harus dijaga dan disayangi sebagai anugerah dari 
                                                           
1
 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2011, hal 1. 



2 

Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian anak angkat sendiri adalah anak orang lain 

yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orangtua angkatnya dengan resmi 

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan 

keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.
2
 

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 ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3
 Pengangkatan 

anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga dan dapat 

memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang harmonis dalam 

lingkup keluarga kecil. Pengangkatan anak harus mendatangkan manfaat bagi 

semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak tersebut, baik dari 

segi anak, orang tua kandung, maupun orang tua angkat. 

Pengangkatan anak harus memberikan manfaat bagi Keberadaan anak 

angkat tersebut. Anak angkat harus mendapatkan jaminan kehidupan yang 

layak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun 

pendidikan dan kesehatan. Orang tua kandung juga akan merasa terbantu 

dengan adanya pengangkatan anak tersebut, karena bagaimanapun beban 

kehidupan anak kandungnya telah ditanggung oleh orang tua angkat. Orang 

tua angkat juga akan merasakan kebahagiaan dengan keberadaan anak angkat, 

bagaimanapun keberadaan anak angkat akan mampu memberikan 
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kebahagiaan dan juga dapat meneruskan keberlangsungan keberadaan suatu 

keluarga. 

Tujuan pengangkatan anak adalah salah satunya untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak itu sendiri. Kesejahteraan anak harus mampu dijamin oleh 

orang tua angkat, baik dari segi keamanan dan kenyamanan maupun tumbuh 

kembang anak. Pengangkatan anak bagaimanapun tujuan utamanya adalah 

memberikan kesejahteraan bagi keberadaan anak angkat. Mengenai tujuan 

pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 yang 

berbunyi:
4
 

 “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. 

Pengangkatan anak juga mempunyai tujuan adalah untuk 

mensejahterakan kehidupan anak angkat itu sendiri. Keberadaan orang tua 

kandung biasanya mengalami kesulitan dari segi ekonomi, yang biasanya 

akan mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan terhadap anak. 

Pengangkatan anak yang dilatar belakangi salah satunya ketidak mampuan 

orang tua kandung dari segi ekonomi dalam pemenuhan kehidupan anak, 

diharapkan dengan adanya pengangkatan anak tersebut merupakan salah satu 

solusi terbaik untuk meningkatkan pemenuhan kesejahteraan anak yang 

dilakukan oleh orang tua angkatnya. 
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Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar 

agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum, hal 

tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak 

melalui proses hukum harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Hubungan 

hukum yang timbul dalam pengangkatan anak salah satunya adalah hubungan 

keluarga, yakni hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, 

dimana setelah adanya penetapan status anak angkat maka secara otomatis 

hubungan antara keduanya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung. 

Salah satu akibat hukum dengan keberadaan anak angkat dalam 

kehidupan keluarga adalah timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah 

pihak dalam hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, dimana orang 

tua angkat berkewajiban memberikan kasih sayang maupun pemenuhan 

kebutuhan anak, berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan 

dan kesehatan. Sedangkan anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk 

menghormati dan menghargai serta merawat orang tua angkatnya di hari 

tuanya. Akibat hukum lainya adalah mengakibatkan kedudukan orang tua 

angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya. Selain itu juga mengakibatkan 

kedudukan hukum anak angkat dalam hal warisan orang tua angkatnya. 

Segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum dengan adanya pengangkatan 

anak harus mampu dipahami sebagai konsekuensi dan kewajiban yang harus 

dipenuhi sebagai amanah dan tanggung jawab oleh orang tua angkat. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang  telah  disampaikan  di  atas,  

maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini  dengan  judul: 
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“PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT 

HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan 

yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih 

mendalam dan terarah, maka penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?   

2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak tersebut setelah diangkat. 
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D. Manfaat Hasil penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka 

manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum 

perdata, terutama mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak dan 

akibat hukum terhadap pengangkatan anak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk 

memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara 

mengatasi masalah tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak 

dan akibat hukum terhadap pengangkatan anak 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak dalam proses 

pengangkatan anak merupakan tujuan utama yang harus dicapai. 

Pengangkatan anak harus mampu memberikan dampak manfaat kepada anak 

angkat.  Pengangkatan yang sesuai prosedur harus dilakukan dengan tujuan 

untuk memberikan perlindungna hukum terhadap anak angkat. Pengangkatan 
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anak biasanya juga mempunyai tujuan untuk menolong keberadaan anak itu 

sendiri, karena biasanya keberadaan orang tua kandung mengalami kendala 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak. Adanya pengangkatan anak 

diharapkan dapat menolong anak yang bersangkutan dalam segala hal 

pemenuhan kebutuhan, yang meliputi pemenuhan hidup sehari-hari maupun 

pemenuhan dari segi pendidikan. 

Pengangkatan anak harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi anak angkat, karena tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk 

mensejahterakan anak itu sendiri. Pemahaman yang baik mengenai 

keberadaan dan kedudukan anak akan memberikan pemahaman yang benar 

terutama terkait pengangkatan anak. Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

orang tua angkat terhadap anak angkat tersebut. Pemenuhan kehidupan yang 

layak serta kesejahteraan anak angkat merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap keberadaan anak 

angkat akan memberikan akibat hubungan yang baik pula antara kedudukan 

anak angkat dan orang tua angkat untuk saling memahami dalam kehidupan 

keluarga yang harmonis. 

Hubungan hukum yang timbul akibat adanya pengangkatan anak 

antara orang tua angkat dengan anak angkat, harus dipahami sebagai suatu 

hubungan keluarga, seperti layaknya hubungan orang tua kandung dengan 

anak kandung, tanpa harus ada jarak antara keduanya. Hak dan kewajiban 

yang timbul akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak harus dihargai 

oleh keduanya, baik orang tua angkat maupun anak angkat. Orang tua angkat 

harus menempatkan hak dan kewajibanya dalam pemenuhan hak anak angkat 
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seperti pemenuhan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan pemenuhan 

dalam segala kebutuhannya, serta berkaitan mengenai pemenuhan hak waris 

terhadap anak angkat. Anak angkat mempunyai kewajiban untuk 

menghormati dan menghargai kedudukan dan keberadaan orang tua angkat 

mereka seperti layaknya orang tua kandung.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.
5
 Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian 

diatas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai 

sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:  

a. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini akan meneliti tentang 

asas hukum, kaidah hukum tentang pengangkatan anak, sehingga dapat 

diketahui kedudukan hukum tentang pengangkatan anak dan akibat 

hukumnya. 

b. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan 
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 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 4. 
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atau obyek penelitian sebagaimana adanya.
6
 Penulis berupaya 

menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak 

dan akibat hukum terhadap pengangkatan anak. 

c. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai 

berikut: 

1. Penelitan Kepustakaan 

  Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan: 

a. Bahan hukum  Primer 

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang digunakan adalah: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. 

3) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

4) Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
7
 Bahan hukum sekunder meliputi 

bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-

laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 
                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12. 

7
 Amiruddin & Zainal Asikin, OpCit, hal. 19. 
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b) Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang 

dapat diperoleh melalui: 

1) Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Subyek Penelitian 

 Para pihak terkait dalam proses pengangkatan anak, yakni antara 

orang tua angkat dengan anak angkat, beserta hakim yang 

menetapkan di Pengadilan. 

d. Metode Penggumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik  

sebagai berikut: 

1) Studi Kepustakaan 

  Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
8
 Metode ini dipergunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari bahan hukum 

yang  terkait di atas. 

 

 

 

                                                           
8
 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101. 
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2) Studi Lapangan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara: 

a) Observasi 

 Observasi merupakan suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.
9

 Dalam penelitian 

ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan proses 

pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum terhadap 

pengangkatan anak. 

b) Wawancara 

 Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai.
10

 Yang dimaksud 

wawancara disini adalah wawancara dengan para pihak terkait dalam 

proses pengangkatan anak. 

e. Teknik  Analisis Data 

 Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data 

secara kualitatif, penulis akan memadukan, peraturan, yurisprudensi 

tentang pengangkatan anak, dan literatur tentang pengangkatan anak. 

Dipadukan dengan penelitian lapangannya berupa pendapat responden 

                                                           
9
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 

1982, hal. 136. 
10

 Ibid. hal. 108. 
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mengenai pengangkatan anak, kemudian dianalisa secara kualitatif dicari 

pemecahanya, serta pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.  

 

G. Sistematika Penelitian Hukum 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang : 

A. Latar belakang masalah. 

B. Perumusan masalah. 

C. Tujuan penelitian. 

D. Manfaat penelitian. 

E. Kerangka pemikiran. 

F. Metode penelitian. 

G. Sistematika penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka berisikan uraian tentang: 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 

1. Pengertian Pengangkatan Anak 

2. Tujuan Pengangkatan Anak 

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

4. Proses Pengangkatan Anak 

5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 
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6. Pihak-Pihak dalam Pengangkatan Anak  

7. Hubungan Hukum antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat. 

8. Hak dan Kewajiban, Serta Tanggung-Jawab antara Orang Tua 

Angkat dan Anak Angkat. 

BAB III Berupa hasil penelitian dan pembahasan 

A. Hasil penelitian 

B. Pembahasan 

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.   

2. Akibat hukum yang timbul terhadap anak tersebut setelah diangkat. 

BAB IV Penutup 

A. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian 

B. Saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


