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Abstract 
Basically judicature institution that had power  to check and administer the law the 

petition of adoption was State Court. With the enactment of law number 3rd of 2006 about 
Islamic Judicature, especially for moslem aplicants  the authority submitted to Islamic Court. But 
in the fact, State Court still receiving and determining adoption filled by Moslem aplicants. This 
case appeared problem toward competency of a court in adoption. Based on the results of this 
research after the enactment of Law number 3rd of 2006 concerning about Islamic Courts, the 
authority of State Court only to judge petition for adoption applicants other than Moslem, and for 
the moslem applicants the authority is under islamic Court. Because of setting about division of 
the authority between State Court and Islamic Court was not explicitly and clearly  there is a rule 
of job implementation and judicature administration that was issued by Supreme Court which 
give opportunity to islamic applicants to submitte application of adoption to State Court, When 
Adoption was implemented with purpose to be adoption as legal child be entitled to inherit, so 
State Court was still accepts application adoption especially for Islamic applicants. So, rulers 
maker making rules be explicitly and clearly of division authority in administer the law of 
application adoption case between State Court and Islamic Court in order to give certainty law to 
publics. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa 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 kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. 

Pengangkatan anak di Indonesia sudah berkembang dari dahulu dimana banyak alasan 
atau tujuan seseorang dalam mengangkat anak, diantaranya yaitu untuk mempertahankan 
ikatan perkawinan dan menghindari perceraian karena dengan adanya seorang anak sepasang 
suami isteri tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai, namun tujuan utama dalam 
pengangkatan anak ini yaitu untuk memperoleh keturunan.  

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui putusan Pengadilan.   
Pengadilan Negeri adalah merupakan badan peradilan yang berwenang untuk mensahkan 
pengangkatan anak baik domestic adaption maupun inter-country adaption, termasuk 



permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.1 Adapun dasar 
hukum Pengadilan negeri dalam melaksanakan pengangkatan anak yaitu: 

1. Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan  
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 

1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005  
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat 

Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tahun 2009 

Berdasarkan kewenangan ini maka Pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri.  

Perkembangan hukum dan kebutuhan hidup masyarakat menyebabkan adanya 
perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya bisa merubah 
suatu kewenangan dari badan Peradilan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran 
dan kepudulian beragama masyarakat muslim, telah mendorong semangat untuk melakukan 
koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syari’ah Islam, antara lain masalah 
pengangkatan anak. 

Ketentuan tentang anak angkat kemudian dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, 
dimana status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diakui 
eksistensinya.2 

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Anak angkat adalah 
anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan Pengadilan”, dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Harta Peninggalan anak 
angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan 
terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya.  

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan 
dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang 
berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama. Bermula dari sinilah 
masyarakat muslim akhirnya merespon dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak 
ke Pengadilan Agama. 

Selanjutnya Pembuat Undang-Undang memberi peluang pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, yaitu dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

                                                           
1 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 119. 
2

 http://www.pojok keadilan.com/2011/10/ Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama (Kompetensi 
Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), diakses, tanggal, 14 Oktober 2012. 

 



tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku semenjak tanggal 30 Maret 2006. Perubahan 
kedua dari Undang-Undang Peradilan Agama ini yaitu merupakan dasar hukum kewenangan 
Pengadilan Agama memeriksa permohonan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2 dan 
Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama berikut penjelasan pasalnya. 

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sehingga Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk 
“menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum 
Islam”.3 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  adalah menyatakan bahwa Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) 
wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari’ah Islam.4 
Adapun tentang hal pengangkatan anak di terangkan dalam penjelasan pasalnya. 

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau 
berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan 
menurut syari’at Islam, antara lain:5 
1. Ijin isteri lebih dari seorang. 
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus terdapat 
perbedaan pendapat. 

3. Dispensasi nikah. 
4. Pencegahan nikah. 
5. Penolakan dalam perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. 
6. Pembatalan perkawinan. 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri. 
8. Perceraian karena talak. 
9. Gugatan perceraian. 
10 . Penyelesaian harta bersama. 
11 . Mengenai penguasaan anak. 
12 . Putusan sah atau tidaknya seorang anak. 
13 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri 

atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan isteri. 
14   Ibu dapat memikul pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak  yang 

seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 
15 . Pencabutan kekuasaan orang tua. 
16 . Pencabutan kekuasaan wali. 
17 .Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang 

wali dicabut. 
18 . Menunjuk seorang qadi dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada 
penunjukan wali oleh orang tuanya. 

                                                           

 3 Rusli Pandika, Op.cit, hlm. 119-120. 
4 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata (Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di 

Indonesia), Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 119. 
5 Ibid, hlm. 119-121. 



19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian 
atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 

20. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan    hukum 
Islam. 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan 
campuran. 

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. 

23. Syiqoq. 
24. Li’an. 

 
Pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) antara lain menyatakan: “yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai 
perkawinan yang dilakukan menurut syari’ah”, dan pada angka 20 menyatakan: “penetapan 
asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. 

Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, membuat 
peralihan kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama 
Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama. Praktiknya setelah adanya 
Undang-Undang tersebut Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan 
pengangkatan anak bagi Pemohon beragama Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan 
tentang kewenangan Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang 
diajukan oleh Pemohon beragama Islam pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama. 

Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan masih 
menerima permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam seperti halnya pada 
Penetapan Nomor: 21/PDT/P/2009/PN.PBR.6 

Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan kewenangannya bahwa Pengadilan telah 
menerima, memeriksa, dan menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak terbukti 
dengan adanya Penetapan Nomor: 0034/Pdt.P/2009/PA.Pbr.7 

Dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas kewenangan dalam 
mengadili permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:8 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Peradilan Agama 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak 
4. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

                                                           
6 Wawancara dengan Ibu Hj. Des Surya, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari 

Selasa, tanggal 11 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 
7  Wawancara dengan Ibu Hj. Marsyidah, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari 

Rabu, tanggal 14 November 2012 di Pengadilan Agama Pekanbaru. 
8 Wawancara dengan Ibu Dra. Ilfa Susianti, SH.,MH, Hakim  Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Senin, 

tanggal 10 Desember 2012 di Pengadilan AgamaPekanbaru. 
 
 
 



5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 
Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989  jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 3 Tahun 2005  tentang Pengangkatan Anak. 

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat 
Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tahun 2009 

Jumlah perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan 
Pengadilan Agama Pekanbaru juga berbeda. Dari data primer yang Penulis dapat pada 
masing-masing Pengadilan tersebut bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Pekanbaru 
terdapat 15 (lima belas) permohonan pengangkatan anak yang di ajukan oleh Pemohon yang 
beragama Islam, sedangkan di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat 22 (dua puluh dua) 
permohonan pengangkatan anak. 

Fenomena di atas menandakan tidak tegasnya Undang-Undang tentang Peradilan 
Agama dalam menyatakan bahwa kewenangan Pengangkatan anak bagi Pemohon beragama 
Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga masih adanya praktik pengangkatan 
anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri, dan masih banyaknya kasus pengangkatan 
anak bagi Pemohon beragama Islam di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Menurut Hukum Acara Perdata akibat hukum yang ditimbulkan terhadap permohonan 
pengangkatan anak bagi Pemohon yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri 
adalah penetapan bahwa permohonan tidak di terima (Niet Onvankelijk Verklaart) yaitu 
karena permohonan tersebut diluar pokok perkara dan bukan merupakan wilayah kewenangan 
atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri.  

Dalam buku karya Rapaun disebutkan bahwa gugatan atau permohonan yang tidak 
berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.9 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka tampak ketidaksesuaian antara apa yang dimuat 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang  telah 
menyatakan perubahan kewenangan absolut Pengadilan dalam hal perkara permohonan 
pengangkatan anak bagi kalangan muslim, yang pada awalnya merupakan kewenangan 
Pengadilan Negeri sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam 
praktiknya bahwa sampai saat ini Pengadilan Negeri masih menerima dan menetapkan 
permohonan pengangkatan anak tersebut, dan hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. 
Disinilah munculnya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (das sollen) dengan 
kenyataan yang ada di masyarakat (das sein). 

Menarik sekali untuk diadakan penelitian mengenai pengangkatan anak khususnya di 
wilayah Pekanbaru. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena di kota Pekanbaru 
penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga pengangkatan anak yang beragama Islam 
bisa mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum tentang Pengadilan yang berwenang 
mengadili perkara pengangkatan anak. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Ropaun Rambe, Hukum acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 368. 



B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah  kompetensi badan Peradilan dalam mengadili permohonan pengangkatan  

anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam pasca diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Peradilan Agama ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Negeri Pekanbaru? 

3. Apakah akibat hukum terhadap penetapan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama 
Islam yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru? 

 
C. Pembahasan 

 
1. Konsekuensi Yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama 
 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat 
muslim, telah  mendorong  semangat  untuk  melakukan koreksi  terhadap  hal-hal  yang 
bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Ketentuan 
tentang anak angkat kemudian dimasukan dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun 
pengaturan itu hanya sebatas  pengertian anak  angkat dan  adanya  lembaga  wasiat 
wajibah. Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai  
hukum  Islam  mulai  mengajukan permohonan  pengesahan  pengangkatan  anak ke 
Pengadilan Agama.10  

Selanjutnya pembuat  Undang-Undang  memberi  peluang  pengangkatan  anak 
berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama, yaitu  dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun  1989  tentang    Peradilan  Agama yang  mulai  berlaku  semenjak  tanggal  30 
Maret  2006. 

Adapun dasar  hukum  kewenangan  Pengadilan  Agama  memeriksa permohonan 
pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2 dan  Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama 
berikut penjelasan pasalnya. Kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara perdata 
tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  2  dan  Pasal 49  Undang-Undang 
Peradilan Agama tersebut merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama 

Kewenangan mutlak Pengadilan Agama tersebut didasarkan adanya asas khusus 
dalam penentuan kewenangan Pengadilan Agama yang dikenal dengan nama “Azas 
personalitas Islam”.11 Dasar asas personalitas keislaman adalah : 
(a) pihak-pihakyang bersengketa harus sama-sama memeluk agama Islam. 
(b) perkara  perdata  yang  dipersengketakan  yaitu  dibidang  perkawinan, kewarisan, 
wasiat,  hibah,  wakaf  dan  shadaqah,  perkara  antara  orang-orang  yang  beragama 
Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. 
(c) hubungan  hukum  yang  melandasi sengketa keperdataan  tertentu  itu  berdasarkan 
hukum Islam ; 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sayuti, MH. Hakim  Pengadilan AgamaPekanbaru, Hari Jum’at, 

tanggal 21 Desember 2012 di Pengadilan AgamaPekanbaru. 
 
11 Ibid. 



Asas  ini  merupakan    pembaharuan  atau  pengembangan  dari asas receptio  in 
complexu yang  dahulu  dicetuskan  oleh  Van  den  Berg,  dimana  asas receptio  in 
complexu mengajarkan bahwa hukum mengikuti agama, yang berarti bahwa terhadap 
setiap orang berlaku hukum agama yang dianutnya. 

Berdasarkan asas personalitas Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 jo Pasal  
49  Undang-Undang  Peradilan  Agama  tersebut,  maka  Pengadilan Agama berwenang 
menyidangkan  permohonan  pengangkatan  anak  yang  dilakukaan berdasarkan Hukum 
Islam. Konsekuensinya adalah dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, Pengadilan 
Negeri tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan  
anak  yang  diajukan  oleh  pemohon  beragama  Islam,  karena kewenangan tersebut 
telah beralih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. 

 
2.Pandangan dan Pendapat dari Pihak Peradilan terhadap Kewenangan 

Pengangkatan Anak bagi Pemohon Beragama Islam. 
 

1). Pihak Pengadilan Agama 
Dalam hal kompetensi Pengadilan terhadap perkara pengangkatan anak bagi yang 

beragama Islam, maka semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh 
Pemohon beragama Islam mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20.12 

Kenyataan masih adanya praktik pengangkatan anak bagi pemohon beragama 
Islam yang diterima oleh Pengadilan Negeri, hal ini dirasa karena kurangnya 
sosialisasi dari Undang-Undang tentang peradilan agama tersebut. Namun rencana 
kedepannya hal ini akan diperhatikan dan digalakkan sosialisasi terhadap 
pemberlakuan Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini.13 

Seharusnya Pengadilan Negeri tidak menerima dan menetapkan permohonan 
pengangkatan anak, Pengadilan Negeri dalam hal ini harus mengeluarkan penetapan 
bahwa permohonan tidak dapat diterima dan mengarahkan pemohon yang beragama 
Islam untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama.14 

Dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas kewenangan 
dalam mengadili permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:15 
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak. 

                                                           
12Wawancara dengan Bapak Drs. Syarifuddin, SH.,MH Hakim  Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jum’at, 

tanggal 21 Desember 2012 di Pengadilan AgamaPekanbaru. 
13 Ibid 
14Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sayuti, MH,…Loc.cit. 
15Wawancara dengan Ibu Dra. Ilfa Susianti, SH.,MH, Hakim  Pengadilan AgamaPekanbaru, Hari Senin, 

tanggal 10 Desember 2012 di Pengadilan AgamaPekanbaru. 
 
 
 



3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 

1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989  jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 2005  tentang Pengangkatan Anak. 

5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat 
Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tahun 2009 

 
Undang-Undang tentang perlindungan anak, juga sejalan dengan Undang-Undang 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 sampai ayat 
3 sebagai berikut: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak 
yang diangkat dan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama 
dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa: “ pengangkatan anak tidak memutuskan 
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.  Peraturan 
pemerintah ini mendukung asas prioritas keislaman dimana anak yang diangkat tidak 
boleh putus hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandungnya, dan ini sejalan 
dengan pengangkatan  anak di Pengadilan Agama.  

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hal anak angkat, yaitu tentang 
pengertiannya sebagaimana tertera dalam Pasal 171 huruf (h) dan adanya wasiat 
wajibah sebagai hak dari anak angkat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 209 
ayat (1) dan ayat (2). 

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat 
Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tahun 2009 diatur bahwa:16 a) pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan 
bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan  anak tersebut untuk kepentingan 
dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. b) permohonan 
pengangkatan anak oleh warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam 
terhadap WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. 

 
2). Pihak Pengadilan Negeri 

Terhadap kompetensi Pengadilan dalam hal pengangkatan anak, dirasa ini ada 
dualisme hukum, dimana kewenangan tersebut bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agama. Pengadilan Negeri merasa masih berwenang terhadap perkara ini karena 
memang belum ada perintah Undang-Undang untuk menghentikan kewenangan 
tersebut. 17 

 Adapun hal terkait Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang menyebutkan 
adanya kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan pengangkatan anak bagi 
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orang Islam, itu tidaklah jelas dan tegas18, sehingga masih adanya perbedaan pendapat 
dalam hal pengadilan mana yang sebenarnya berkompetensi dalam perkara 
pengangkatan anak tersebut.19 

Selanjutnya dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Tahun 2009 dinyatakan bahwa:20 

Permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam 
dengan dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak 
kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, 
sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke 
Pengadilan Agama.21 
Berdasarkan buku pedoman tersebut Pengadilan Negeri tetap menjalankan 

kewenangan terhadap permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.22  
Menurut penulis adanya pilihan hukum untuk mengajukan permohonan 

pengangkatan anak sebagaimana dimuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan tersebut menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan 
pengangkatan anak melalui Pengadilan, karena disatu sisi apabila dihubungkan dengan 
asas personalitas Islam tidak ada pilihan hukum karena apabila pemohon tersebut 
beragama Islam maka permohonan harus diajukan ke Pengadilan agama. Adapun 
disisi lain bahwa kedudukan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan tidak termasuk kedalam hirarki peraturan peundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan sebaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1), sehingga ini 
tidak bisa menyampingkan aturan Perundang-Undangan dalam hal ini khususnya 
Undang-Undang tentang Peradilan Agama. 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan 
Pengadilan Negeri berwenang terhadap pengangkatan anak dengan tujuan menjadikan 
anak tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, yang dijadikan dasar oleh 
Pengadilan Negeri dalam kewenangan ini juga bertentangan dengan ketentuan yang 
termuat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, karena dalam SEMA diatur bahwa isi 
petitum permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal dan tidak disertai 
petitum lain yakni cukup dengan menyatakan “agar si anak dari B ditetapkan sebagai 
anak angkat dari C” tanpa ditambah tuntutan lain seperti “agar ditetapkan anak 
bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.  

Berdasarkan hal ini maka penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Negeri menjadi tidak pasti dan rancu akibat adanya ketentuan-ketentuan 
yang bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan lainnya yang digunakan oleh 
Pengadilan Negeri Sebagai dasar hukum dalam menetapkan pengangkatan anak. 
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19 Wawancara dengan Bapak Jahuri Effendi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jum’at, 
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3.Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor  3 
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Negeri Pekanbaru 

Permohonan pengangkatan anak yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu 
pengangkatan anak bagi yang beragama Islam dan pengangkatan anak bagi non muslim. 
Sampai saat ini Pengadilan masih menerima, dan mengadili permohonan pengangkatan anak 
bagi pemohon beragama Islam karena Pengadilan Negeri merasa masih berwenang dalam 
hal ini.  

Adapun alasan Pengadilan Negeri yaitu menyatakan kurang tegasnya Undang-Undang 
tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa kewenangan pengangkatan anak bagi pemohon 
beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan permohonan 
pengangkatan anak tersebut tetap banyak yang mengajukan ke Pengadilan Negeri dan pihak 
Pengadilan pun harus menerima perkara tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para Pemohon yang mengajukan 
pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, mereka mengatakan tidak mengetahui Pengadilan 
yang berwenang dalam pengangkatan anak bagi orang Islam, sehingga permohonan tersebut 
diajukan ke Pengadilan Negeri karena sebelumnya ada juga kelurganya yang mengangkat 
anak dan itu juga diajukan ke Pengadilan Negeri.23 

Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan 
oleh orang Islam dan tidak pernah menolak atau menganjurkan untuk mengajukan 
permohonan tersebut ke Pengadilan Agama.24 

Hasil wawancara Penulis dengan Pemohon lainnya, didapat informasi bahwa Pemohon 
pernah mendengar bahwa khusus bagi orang Islam urusan tentang cerai, waris, 
perkawinan,dan lain-lain itu adalah kewenangan Pengadilan Agama dan harus diajukan ke 
Pengadilan Agama. Sedangkan tentang pengangkatan anak pemohon juga pernah mendengar 
hal itu, namun informasinya kurang jelas mereka dapat sehingga tetap mengajukan ke 
Pengadilan Negeri dengan tujuan ingin mendapatkan hukum yang pasti terhadap status anak 
yang mereka angkat.25 

Penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan dari Pemohon dan tidak terkecuali juga 
masyarakat umum lainnya mereka tidak mengetahui tentang kompetensi sebuah Pengadilan 
khususnya disini tentang pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam diakibatkan 
mereka tidak tau akan berlakunya suatu Undang-Undang akibat kurangnya sosialisasi dari 
pihak penegak hukum itu sendiri sehingga mereka lebih cenderung untuk mengikuti jejak 
orang-orang sebelum mereka yang juga pernah melakukan pengangkatan anak yaitu di 
Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Pengadilan Negeri tetap menerima permohonan 
pengngkatan anak yang diajukan kepadanya tanpa banyak mempertimbangkan Pengadilan 
yang sebenarnya berkompetensi dalam hal ini. 

Namun tidak semua pemohon pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang tidak 
mengetahui akan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak bagi orang 
Islam, ada juga yang memang sengaja mengangkat anak di Pengadilan Negeri dengan alasan 
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bahwa mereka ingin menjadikan anak tersebut sebagai layaknya anak kandung yang 
nantinya bisa menerima warisan dari mereka dan mendapatkan hak-hak lain seperti anak 
kandung.26  

Adapun alasan para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak ini yaitu karena 
Pemohon belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak dengan persetujuan Pengadian 
agar nantinya mendapat kepastian hukum.27 

Analisa Penulis terhadap penetapan Hakim Pengadilan Negeri yaitu dalam 
mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon, Hakim 
menggunakan dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung, dimana aturan ini 
dijadikan dasar utama kewenangan mengadili bagi Pengadilan Negeri terhadap perkara 
permohonan pengangkatan anak. 

Adapun Peraturan lain yang dijadikan dasar hukum yang dimaksudkan didalam 
penetapan ini adalah seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.28 

Menurut Penulis dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk 
memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon 
beragama Islam itu terlalu umum dan lemah. 

Dikatakan terlalu umum karena dibandingkan Undang-Undang tentang Kekuasaan 
Kehakiman, masih ada Undang-Undang yang lebih khusus lagi yang mengatur tentang 
kewenangan Pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam yaitu 
Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengangkatan anak 
yang diajukan oleh pemohon beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, 
sebagaimana terdapat pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20. Namun berdasarkan 
wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri bahwa mereka menganggap Undang-
Undang Peradilan Agama tidak tegas dalam menyatakan kewenangan tersebut karena hanya 
terdapat didalam penjelasan pasalnya saja dan tidak mencabut kewenangan Pengadilan 
Negeri dalam menetapkan pengangkatan anak bagi orang Islam, sehingga sampai saat ini 
Pengadilan Negeri masih melaksanakan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh 
pemohon beragama Islam dengan berdasarkan perintah Mahkamah agung. 

Sedangkan lemahnya karena dasar hukum utama yang digunakan oleh Pengadilan 
Negeri hanya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bukan Undang-Undang 
yang khusus mengatur tentang hal tersebut. 

Hakim dalam hal ini juga tidak mempertimbangkan agama dari Pemohon yang 
seharusnya menggunakan asas prioritas keislaman dimana anak angkat tidak boleh putus 
nasab atau pertalian darahnya dengan orang tua kandung. 
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4. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak bagi Pemohon yang 
Beragama Islam yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru 

Dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru Nomor 3 Tahun 
2006, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan 
pengangkatan anak yang diajukan oleh  Pemohon  beragama  Islam.  Pengadilan  Negeri  
hanya  berwenang  mengadili permohonan  pengangkatan  anak  bagi  pemeluk  agama  
selain  Islam. 
1. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri  

Pengangkatan anak yang dilaksanakan  melalui Pengadilan Negeri mengakibatkan 
anak yang diangkat tersebut otomatis statusnya berubah menjadi anak kandung bagi orang 
tua yang mengangkatnya, sehingga anak ini dapat mewarisi oang tua angkatnya, dan 
setelah anak ini diangkat maka putuslah nasabnya atau hubungan darah dengan orang tua 
kandungnya.29 

Namun hal ini sangat bertentangan dengan asas prioritas keislaman, seperti halnya 
Rasulullah Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah SWT karena telah mengangkat 
Zaid putra dari Harisah sebagai anaknya dan memberi nama Zaid bin Muhammad (anak 
Muhammad) yang dengan penyebutan ini memutuskan nasab Zaid dengan orang tua 
kandungnya.30 Sehingga pada waktu itu turunlah teguran dari Allah dalam surat Al-ahzab 
yang maknanya menyebutkan bahwa anak yang diangkat tidaklah putus hungan darah 
dengan orang tua kandungnya dan haruslah mereka dipanggil disertai dengan nama orang 
tua/Bapak kandungnya. Maka Rasulullah SAW langsung bertaubat dan memanggil Zaid 
dengan nama Zaid Bin Harisah. 

Berdasarkan dalil diatas, pengangkatan anak yang berakibat putusnya nasab/pertalian 
darah dengan orang tua kandung adalah haram bagi kalangan orang muslim. 

Menurut Penulis seharusnya setelah adanya Undang-Undang tentang Peradilan 
Agama yang menyatakan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan 
pengangkatan anak bagi Pemohon beragama Islam maka penetapan yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Negeri terhadap pengangkatan anak yang diajukan kepadanya adalah tidak sah 
dan tidak berkekuatan hukum. 

Berdasarkan hukum acara perdata, terhadap suatu permohonan yang tidak berdasar 
hukum dan menyalahi kompetensi absolut suatu Pengadilan maka akibat hukum terhadap 
adalah penetapan yang menyatakan permohonan tidak diterima. Namun oleh karena 
Mahkamah  Agung  masih  memberikan  peluang  kepada Pengadilan  Negeri untuk 
memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon  
beragama  Islam,  sebagaimana  diatur  dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan 
Adminstrasi Peradilan, maka Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili 
permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam.  

Hakim  berpendapat bahwa  Pengadilan  Negeri berwenang memeriksa  dan  
memutus  permohonan  pengangkatan  anak bagi  pemohon  yang beragama  Islam. Dalam  
permohonan  pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh Pemohon  beragama  Islam  ke 
Pengadilan  Negeri tersirat tujuan  untuk  menjadikan anak angkat itu sama kedudukannya 
dengan anak kandung dan berhak mewaris. Sehingga dengan alasan ini Pengadilan Negeri 
masih menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon beragama 
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Islam. Hal  ini  jelas dapat  menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi  
masyarakat. 

Sesuai dengan teori tujuan hukum, tujuan dikeluarkannya hukum salah satunya 
adalah untuk memberikan kepastian  hukum  bagi  masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dibeberapa Pengadilan Negeri ternyata 
para Hakim Pengadilan  Negeri  berpendapat  bahwa walaupun Undang-Undang  Nomor  
3  Tahun  2006 telah memberikan  kewenangan  kepada Pengadilan Agama untuk 
mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkam hukum Islam, Pengadilan  
Negeri  masih  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  permohonan pengangkatan 
anak bagi pemohon beragama Islam karena Undang-Undang tentang Peradilan Agama 
tidak tegas dalam menyatakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan 
anak bagi orang Islam.  

Alasan lain yaitu dikarenakan kurang jelasnya aturan peralihan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam aturan peralihan 
Pasal 106A hanya dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku 
peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 
berdasarkan Undang-Undang ini, namun disini tidak dijelaskan apakah semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang sudah ada 
sebelumnya dinyatakan tetap berlaku atau tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-
Undang ini. Hanya sebagian kecil Hakim yang secara  tegas  menyatakan  bahwa  
Pengadilan  Negeri  tidak  lagi  mempunyai kewenangan  untuk  mengadili  permohonan  
pengangkatan  anak.  

 
2. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Agama. 

Pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama tetap menjadikan anak tersebut 
sebagai anak angkat yang mana masalah pemeliharaan, pendidikan dan dalam 
kesehariannya di tanggung oleh orang tua angkatnya. Pengangkatan anak melalui 
Pengadilan Agama tidaklah serta merta menjadikan putusnya nasab anak dengan orang tua 
kandung, sehingga anak tersebut tidak dapat mewarisi terhadap orang tua angkatnya.31 

Bagi anak ini berhak atas wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, yaitu 
sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2: “Terhadap anak 
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
harta warisan orang tua angkatnya”. 

Pengangkatan melalui Pengadilan Agama sangat sesuai dengan ajaran Islam karena 
menggunakan asas prioritas keislaman. Pengangkatan anak lebih bertujuan untuk 
memelihara anak tersebut dan lebih mementingkan kesejahteraan bagi anak tersebut.32 

Jadi sangat berbeda antara akibat dari penetapan pengangkatan anak yang 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri dengan penetapan pengangkatan anak yang 
dilaksanakan di Pengadilan Agama. 

Penulis menyimpulkan bahwa ternyata kebanyakan  Hakim  Pengadilan  Negeri  
lebih  tunduk  pada  Pedoman Pelaksanaan  Tugas dan  Adminstrasi Peradilan dan Surat 
Edaran yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung dari pada ketentuan Undang-Undang. 
Sesuai  dengan  teori  kewenangan, masing-masing  badan  Peradilan  telah mempunyai  
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kewenangan  atribusi untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang dihadapkannya  
kepadanya,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  25  Undang-Undang    
Kekuasaan  Kehakiman.  

Kewenangan Pengadilan Agama mengadili permohonan  pengangkatan  anak  lebih  
dikhususkan  lagi sebagaimana diatur dalam Pasal  2  dan  Pasal  49  beserta  penjelasan 
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006. Sesuai asas  lex specialis derogat  lex  generalis 
(hukum  yang  khusus  mengalahkan  hukum  yang umum) seharusnya  Undang-Undang  
Nomor  3  Tahun  2006  lebih  didahulukan  dari  pada  Undang-Undang  Kekuasaan 
Kehakiman sebagai Undang-Undang yang bersifat umum.  

Dihubungkan dengan teori tujuan hukum,  Hakim  yang berpendapat bahwa  
Pengadilan Negeri  masih  berwenang  mengadili  permohonan pengangkatan anak bagi  
Pemohon  beragama    Islam, lebih  berpegang  pada  teori  kemanfaatan (utilities theory) 
karena lebih menitik beratkan pada tujuan  kemanfaatan diajukannya permohonan  
pengangkatan  anak bagi Pemohon, namun seharusnya untuk kasus  kewenangan  
mengadili  permohonan  pengangkatan  anak  ini  maka  yang dikedepankan  terlebih  
dahulu  adalah  tentang kepastian  hukum,  karena  kepastian hukum sangat  diperlukan  
masyarakat untuk menentukan ke Pengadilan mana permohonan pengangkatan anak harus 
diajukan. 

Berhubungan dengan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Negeri, yaitu Surat 
Edaran Mahkamah Agung dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
itu sangat bertentangan karena tidak sesuai antara tujuan satu dengan lainnya, sehingga ini 
pun tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan Pengadilan Negeri dalam 
mengadili pengangkatan anak yang beragama Islam.  

Jadi berdasarkan hal ini maka penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Negeri seharusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena hal ini 
menyalahi kewenangan absolut Pengadilan sehingga penetapannya adalah tidak diterima 
atau disebut dengan istilah (Niet Onvankelijk Verklaart). 

 
 

D. Penutup 
1. Kesimpulan 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang  Peradilan  Agama, yang  
memberikan kewenangan  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  mengadili  permohonan 
pengangkatan  anak berdasarkan hukum  Islam, maka Pengadilan Negeri tidak lagi  
berwenang untuk  mengadili  permohonan  pengangkatan  anak  yang diajukan  oleh  
Pemohon  beragama  Islam,  dan  hanya  berwenang  untuk mengadili  permohonan  
pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh  Pemohon beragama selain Islam.  

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, Pelaksanaan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam masih dilakukan 
oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Pengadilan masih saja menganggap 
mempunyai kewenangan dalam hal ini, dan tidak pernah mengarahkan Pemohon untuk 
mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut ke Pengadilan Agama.  

Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan 
pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon beragama Islam maka berdasarkan 



hukum acara perdata penetapan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan 
kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. 

2. Saran 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama seharusnya lebih 

tegas lagi menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili 
perkara permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam. Dan diharapkan 
pembuat Undang-Undang membuat peraturan yang tegas tentang pembagian 
kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama terhadap 
permohonan pengangkatan anak, sehingga terdapat kepastian hukum sebagai salah 
satu tujuan hukum. 

Hakim Pengadilan Negeri seharusnya lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan 
permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon beragama Islam, 
karena ini berkaitan dengan kewenangan absolut dari sebuah Pengadilan dan 
mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya penetapan yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Negeri tersebut. 

Mahkamah Agung sebagai induk dari empat lingkungan peradilan, diharapkan 
bisa membuat peraturan teknis tentang pelaksanaan kewenangan mengadili antara 
Peradilan yang berada dibawahnya, khusus nya dalam hal ini bidang pengangkatan 
anak yang sekarang menjadi dualisme hukum antara Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama. Namun aturan tersebut harus sesuai dengan asas hukum dan 
peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari 
aturan hukum yang lebih tinggi. Ini diharapkan agar akibat hukum dari penetapan 
yang dikeluarkan Pengadilan tentang pengangkatan anak bagi yang beragama Islam 
menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum. 
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