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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

 

1. Latar Belakang. 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dalam 

lingkungannya dan hidup bermasyarakat. Keluarga adalah tulang 

punggung masyarakat yang paling terkecil dan tiadanya keturunan dalam 

suatu keluarga pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan keluarga itu 

dan akan terhapus dari lingkungan keluarganya. 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 

mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi 

penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan 

negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali 

keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan 

dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
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tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah 

adanya hubungan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dengan 

anak dan harta benda. Hubungan antara orang tua dengan anak akan 

timbul apabila dalam keluarga tersebut lahir seorang anak.  

Namun apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang 

anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik yang menyangkut 

penerusan keturunan maupun penerusan harta kekayaan. Perkawinan 

mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang 

bahagia, juga dalam hubungannya dengan memiliki keturunan sebagai 

tujuan dari perkawinan. Namun demikian terkadang dalam suatu 

perkawinan tidak dilahirkan seorang anak sebagai penerus keturunan. 

Oleh karena itu, biasanya pasangan suami isteri yang tidak mempunyai 

keturunan setelah lama menunggu, kemudian akan berpikir untuk 

mengangkat seorang anak. 

Setelah upaya-upaya secara medis maupun secara magis tidak 

berhasil, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh ialah melalui 

lembaga pengangkatan anak, dengan pengajuan permohonan pengesahan 

pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

setempat. Hal itu mempunyai arti penting terhadap status hukum anak 

angkat tersebut, jika terjadi sengketa seperti sengketa warisan misalnya. 
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Tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

maka sulit untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar anak 

yang telah di angkat oleh orang tua angkatnya, dengan adanya pengesahan 

dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama maka anak angkat berhak 

untuk mendapat bagian warisannya. 

Sekalipun kenyataannya masih banyak masyarakat yang 

melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Negeri. Hal 

ini timbul karena masyarakat pada umumnya tidak atau kurang 

memahami betapa pentingnya pengangkatan anak luar kawin yang 

disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

tersebut. 

Sejalan dengan perkembangan masyarakat motivasi untuk 

melakukan pengangkatan anak juga mengalami perkembangan pula 

berbagai motivasi yang akibat perkembangan yang terjadi di masyarakat 

yang mendorong seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, tidak 

jarang di karenakan faktor ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. 

Sedangkan tujuan pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan 

keturunan. Selain untuk kepentingan anak itu sendiri dimana orang tua 

angkat juga dapat memberikan pendidikan, perlindungan, kasih sayang 

dan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri sehingga anak 

tersebut masa depannya akan lebih baik dari keadaan semula. 

Munculnya perbedaan perspektif terutama Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam 
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memandang status anak angkat serta implikasinya menjadi suatu yang 

menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis tertarik untuk 

membahas masalah ini dengan mengambil judul : TINJAUAN YURIDIS 

ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  

HUKUM  PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA . 

2. Perumusan  Masalah. 

Berangkat dari latar belakang pemilihan judul yakni “Tinjauan 

Yuridis Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dan Hukum Islam di Indonesia”, maka perumusan permasalahan yang 

hendak penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana Pengaturan anak angkat (pengangkatan anak secara 

sah) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum 

Islam di Indonesia ? 

b. Bagaimana Hak-Hak anak angkat menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia ? 

c. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak angkat di Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama ? 

3. Ruang  Lingkup  Penulisan. 

Ruang lingkup penulisan skripsi ini untuk memetakan tinjauan 

yuridis antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di 

Indonesia. Secara spesifik ruang lingkup penulisan skripsi ini untuk 

mengetahui, tinjauan yuridis anak angkat (pengangkatan anak secara sah) 
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menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di 

Indonesia. 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan. 

a. Tujuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status 

anak angkat  (pengangkatan anak secara sah)  dalam dua 

perspektif yang berbeda, yakni antara Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia.  

Secara spesifik penelitian ini bertujuan : 

1) Untuk mengetahui pandangan anak angkat (pengangkatan 

anak secara sah) menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. 

2) Mengetahui konsep yuridis Hak-Hak anak angkat Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam 

di Indonesia. 

3) Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang dilakukan 

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam 

penetapan permohonan anak angkat (pengangkatan anak 

secara sah). 

b. Manfaat. 

Penelitian yang memfokuskan perbedaan tinjauan yuridis 

anak angkat (pengangkatan anak secara sah) menurut Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia 

ini diharapkan akan memberikan manfaat: 

1) Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

diketahui konsep anak angkat (pengangkatan anak secara 

sah) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. 

2) Manfaat Praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi serta bahan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum dan pihak-pihak terkait   

seperti : Lembaga-Lembaga Negara, aparatur penegak 

hukum (Advokat, Jaksa, Hakim, TNI dan Polri) serta 

instansi terkait lainnya. 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual. 

a. Kerangka Teori. 

Kerangka teori Perlindungan anak  tidak terlepas dari 

peran pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara 

memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 

untuk itu pemerintah melakukan beberapa upaya kebijakan yang 

teragenda dalam pembangunan nasional1. Oleh sebab itu kebijakan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus di benahi 

karena banyaknya anak di Indonesia ini berada dalam Rutan / 

                                                           
1Implementasi Konsep Restorative Justice Perlindungan Tehadap Anak,Wordpress.com.diakses 
tanggal 21 Juni 2012. 
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Lapas ini mengindikasikan  bahwa penangkapan, penahanan dan 

penghukuman anak terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukuman ini bukan lagi merupakan upaya yang terakhir        

(ultimum remidium) anak adalah suatu potensi tumbuh kembang 

suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut  di berikan 

pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan 

Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan 

pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang 

menyangkut kelembagaan maupun perangkat Hukum yang lebih 

mantap dan memadai. Oleh karena itu anak yang melakukan 

tindak Pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus 

menangani kasus anak. Oleh karena itu sudah seharusnya sistim 

pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus 

memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai 

dan perlakuan sejumlah instrumen Nasional maupun Internasional 

yang berlaku untuk anak. Semua intrumen Hukum Internasional 

dan instumen Hukum Nasional ini dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan perlindungan anak dan hak-hak anak. 

Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, 

mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain,          

Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, buku kesatu bab kedua belas bagian ke tiga pasal 
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280 ”Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak 

luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak 

atau ibunya”.2 Dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak angkat 

adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak 

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.3 

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya 

dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan 

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 

pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara 

anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang 

tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon 

anak angkat.4 

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, 

karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak 

                                                           
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 280 Bab ke 12 Bagian Ketiga. 
3 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 angka 9. 
4 Ibid. 
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Oleh 

bahwa

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan

membunuh manusia seluruhn

memelihara kehidupan seorang manusia

telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan 

sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersang

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim 

wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, 

miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan 

memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan

kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan

semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Menurut istilah 

dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut 

‘tabanni’  bahkan ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al

ayat 32 yang berbunyi : 

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan

membunuh manusia seluruhnya. Dan barang

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah

telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

9 

beda, sesuai dengan 

yang bersangkutan. 

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim 

memelihara anak orang lain yang tidak mampu, 

Akan tetapi tidak dibolehkan 

haknya dengan orang tua 

an itu harus didasarkan atas penyantunan 

. Menurut istilah 

adopsi / pengangkatan anak ini disebut 

an surat Al-Maidah 

karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah 

ya. Dan barang siapa yang 

, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 
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sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.5 

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat 

dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai  

berikut : 

1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 

2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari 

orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari 

orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat 

tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda 

pengenal/alamat. 

 

b. Kerangka Konseptual. 

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak angkat 

adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

                                                           
5 Al-Qur’an Surat Almaidah Ayat 32. 
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bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak 

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.6 

Selanjutnya di dalam Pasal 39 Undang-Undang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya 

dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan 

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 

pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara 

anak yangdiangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang 

tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon 

anak angkat. 

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas :7 

1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. 

2) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan 

Warga Negara Asing. 

6. Metode Penelitian. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) melalui metode penelitian pustaka (library research), 
                                                           
6 Ibid. 

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak Bab II Pasal 7. 
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yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian. 

Sumber bahan hukum dan/atau data yang digunakan adalah : 

a. Sumber Bahan Hukum Primer. 

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 

terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan 

putusan-putusan pengadilan. Sedangkan data primer untuk 

penelitian Yuridis empiris diperoleh melalui wawancara 

terstruktur, questioner, dan lain-lain. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder. 

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, atau 

dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum 

primer. Pengumpulan bahan hukum dan/atau data merupakan 

uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum, bagaimana 

bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dengan 

menyesuaikan masalah yang dibahas. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier. 

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 

berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan 

bidang hukum. Teknik analisis data, merupakan langkah-langkah 

yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan 
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dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa 

bahan hukum digunakan teknik penulisan deskriptif analisis. 

7. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Agar dapat dengan jelas mengenai apa yang akan diuraikan dalam 

penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistimatika penulisan 

menjadi beberapa bagian yang terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN. 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT. 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian anak angkat 

menurut hukum perdata dan hukum Islam, pelaksanaan 

pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum 

perdata dan hukum Islam. 

BAB III : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK ANGKAT, 

AKIBAT HUKUM DAN HAK-HAK ANAK ANGKAT 

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA DAN HUKUM ISLAM. 

Dalam bab ini diuraikan mengenai hak-hak anak angkat 

menurut kitab Undang-Undang hukum perdata dan hukum 

Islam, syarat-syarat anak angkat menurut kitab Undang-Undang 
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hukum perdata dan hukum Islam, tujuan anak angkat menurut 

kitab Undang-Undang hukum perdata dan hukum Islam serta 

akibat hukum anak angkat menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. 

BAB IV : PROSES PENGANGKATAN ANAK ANGKAT DI 

PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA. 

Dalam bab ini dibahas mengenai analisis Pelaksanaan anak 

angkat di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

(pengangkatan anak secara sah), menurut kitab Undang-

Undang hukum perdatadan hukum Islam di Indonesia kaitannya 

dengan konteks masyarakat saat ini.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran. 
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