
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sekilas tentang UU No. 3 Tahun 2006 

1) sejarah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu lingkungan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman setelah keluarnya UU No.14 tahun 

1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Akan tetapi pada awal 

kelahirannya, Peradilan Agama tidak memiliki Undang-Undang tersendiri 

tentang susunan, kekuasaan, dan acara. Hanya ada berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berserakan dan tidak merupakan satu kesatuan 

dan keseragaman. Implikasinya jelas, dimana pada waktu dan kondisi 

tertentu terjadi benturan kewenangan dengan lingkungan peradilan lain. 

Peradilan Agama mulai mandiri sebagai suatu badan peradilan yang 



sejajar dengan badan peradilan lainnya ketika disahkannya UU No. 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1
 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan 

tonggak sejarah akan eksistensi Pengadilan Agama. Dengan disahkannya 

UU Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi 

dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diantaranya: 

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannyabenar-

benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan 

Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara Peradilan 

Agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya 

unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan 

terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan antara 

lain memberikan hak yang sama kepada Istri dalam proses dan 

membela kepentingannya dimuka Pengadilan Agama. 

4. Setelah ada Juru Sita, putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi 

dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.
2
 

Sekalipun UU No. 7 tahun 1989 agak terlambat dibanding 

denganundang-undang di lingkungan peradilan lainnya, tetapi halini 
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tidakmengurangi makna kehadirannya ditengah-tengah upaya 

pembangunan dan pembaruan hukum nasional. 

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 kewenangan 

lingkungan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata 

bidangperkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh bagi 

golonganrakyat yang beragama Islam. Dengan memperhatikan penegasan 

pasal diatas, seolah-olah sudah jelas fungsi dan kewenangan lingkungan 

Agama, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa hal yangkurangsesuai 

dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausayang 

kabur dan mendua. Diantaranya kewenangan tersebut tidakmenjangkau 

sengketa milik, dan adanya hak opsi dalam perkara waris. 

Selain dua masalah tersebut, seiring dengan menjamurnya 

banksyari'ah maka dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang 

ekonomisyari'ah secara jelas dan tegas. Desakan perubahan UU PA itu 

setidaknyatelah dikumandangkan oleh banyak pihak. Seperti yang 

dikemukakanDekan Fakultas Syari'ah Unisba, Drs. H. Zainuddin, LC, 

M.H., dan praktisi hukum syari'ah, H. Rizal Fadillah "Masalah yang 

sekarang diatur UU PA masih terbatas, yaitu seputar hukum keluarga dan 

sengketanya yakni nikah, cerai, dan waris".
3
 

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, sengketa di antara lembaga 

ekonomi syari'ah dan nasabahnya, belum diatur sama sekali sehingga 

rawan merugikan nasabah atau konsumen. Kini perkembangan ekonomi 
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syari'ah yang lebih pesat dari bank, asuransi, obligasi, pasar modal, saham, 

dan lain-lain, pada kenyataannya tidak didukung perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, bila terjadi sengketa antara lembaga ekonomi syari'ah 

dengan nasabahnya, seringkali diselesaikan melalui lembaga arbitrase. 

Tetapi, penyelesaian ke lembaga arbitrase harus melalui kesepakatan 

kedua belah pihak. Kalau nasabah tidak sepakat, maka tidak bisa dibawa 

ke arbitrase. Sedangkan apabila sengketa dibawa ke lembaga peradilan 

umum juga tidak tepat, karena menyangkut persoalan syari'ah. Hukum 

perdata di peradilan umum berbeda ruang lingkupnya dengan ekonomi 

syari'ah. 

Pernyataan serupa dikemukakan Rizal Fadillah. Menurut dia, 

"Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tidak bisa 

menyelesaikan sengketa di luar nikah, cerai, dan warisan, karena memang 

tidak ada landasan hukumnya". Rizal mendukung apabila UU PA segera 

direvisi dengan memasukkan masalah ekonomi syari'ah. Nantinya 

kewenangannya PA maupun PTA akan diperluas. 

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis 23 September2004 di Jakarta. 

mengatakan ada dua undang-undang yang perlu diperbaharui menyusul 

empat perundang-undangan di lingkungan peradilan sebelumnya. Dua 

undang-undang yang perlu diperbaharui tersebut, yaitu Undang-Undang 

Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Militer.
4
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Ia mengatakan khusus mengenai pembaharuan Undang-Undang 

Peradilan Agama sangat mendesak. Karena beberapa ketentuan 

administratif hakim-hakim Pengadilan Agama diatur dan harus tunduk 

secara eksklusif terhadap undang-undang tersebut. Misalnya, umur 

pensiun hakim Pengadilan Agama yang terlalu dini dibandingkan hakim 

pengadilan yang lain. Hal ini, menurutnya, akan menimbulkan masalah, 

karena akan menyebabkan perbedaan perlakuan antara hakim Pengadilan 

Agama, hakim Pengadilan Umum dan TUN. Ia juga mengatakan hal ini 

tidak akan timbul masalah seandainya hal tersebut diatur dalam 

UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

Selain itu Ketua Mahkamah Agung juga menyoroti tentang 

larangan kasasi untuk kasus pra peradilan yang diputus. Hal ini karena bisa 

disalahgunakan untuk menghambat atau mencegah proses peradilan.Untuk 

itu Mahkamah Agung telah menerobosnya dengan memperbolehkan upaya 

kasasi dan memintapembentuk undang-undang memahami hal tersebut. 

Masalah banyaknya kasus perdata yang masuk ke MA dari perkara yang 

kecil sampai dengan perkara yang kompleks juga harus diperhatikan oleh 

pembuat undangundang. Harus ada pembatasan yang jelas kasasi perkara 

perdata yang bisa masuk ke MA. Mengenai petunjuk pelaksanaan ini, MA 

belum mengatur karena sedang memusatkan perhatian pada penataan 

organisasi dan pelaksanaan peralihan satu atap. 



Khusus mengenai waris Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung 

Bidang Non Yustisial, Syamsuhadi Mengatakan waris erat kaitannya 

dengan pembagian harta benda dan uang yang sifatnya boleh dibilang 

sensitif. mengakui masalah waris dalam praktek cukup pelik. Akibatnya, 

sengketa waris terkadang sampai harus diselesaikan hingga upaya hukum 

terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK).
5
 

Syamsu menjelaskan pada hakekatnya permasalahan waris adalah 

masalah perdata yang gugatannya berdasarkan permohonan para pihak. 

Begitu pula dengan pemilihan hukumnya, bisa memilih Pengadilan Agama 

untuk hukum Islam atau memilih Pengadilan Negeri untuk waris diluar 

hukum Islam. 

Prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya membuat penerapan hukum 

waris menjadi rumit. Apabila ada dua belah pihak yang 

menginginkanpenyelesaian hukum yang berbeda-beda, maka akan 

menimbulkan konflik. Seorang ahli waris beragama Islam misalnya tunduk 

pada hukum Islam. Tetapi di sisi lain ahli waris lain yang seagama dengan 

dirinya bisa memilihhukum adat. 

Syamsu yang juga hakim Agung Agama, menjelaskan bahwa untuk 

konflik seperti ini Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk 

mengenai kompetensi pengadilan. Keputusan dari kompetensi absolut 

yang merupakan kewenangan suatu peradilan merupakan keputusan 
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mengikat dari MA. Untuk kasus-kasus seperti ini masing-masing 

pengadilan menghentikan pemeriksaan sampai ada putusan dari MA. 

Walaupun kasus-kasus waris pada umumnya dapat diselesaikan, 

namun Syamsu menambahkan bahwa peliknya permasalahan waris 

membuat rancangan Undang-undang tentang hukum waris belum 

terwujud. Bagaimanapun pertentangan pembagian waris antara adat 

dengan agama seringkali berbeda jauh. Selain adat, perkawinan beda 

agama bisa bermuara kepada kesulitan dalam pembagian waris. 

Melihat perkembangan zaman akan kebutuhan hukum khususnya 

hukum yang mengatur ekonomi syari'ah maka pada tanggal 20 Maret 2006 

dikeluarkan UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen dari UU No. 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

B. Paparan Data dan Analisis Data 

1) Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kota Malang 

Pengadilan Negeri Kota Malang terletak di Jalan Raya Panji No. 

205 dengan mempunyai visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang 

agung serta misi antara lain:
6
 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 
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Struktur organisasi pengadilan negeri kota malang: 

1. Ketua: Dr. Djaniko MH. Girsang, SH. M.Hum 

2. Wakil Ketua : Lucas Prakoso, SH.M.Hum 

3. Hakim-hakim Pengadilan Negeri 

- Eko Wiyono, SH 

- Harini, SH. MH 

- Betsji Siske Manoe, SH 

- Rina Indrajanti, SH. MH. 

- Agus Akhyudi, SH. MH 

- Ennierlia Arientowaty, SH  

- Mohammad Amrullah, SH 

- Rightmen MS Situmorang, SH 

- Dina Pelita Asmara, SH. M.Hum 

4. Panitera/Sekretaris: Satrio Prayitno, SH. M.Hum 

5. Wakil Panitera: Totok Agus Sukamto, SH 

6. Wakil Sekretaris: Agus Purnomo, SH 

7. Panitera Muda  

- Akhmad Sanusi, SH. S.Sos 

- Rudi Hartono, SH. MH 

- Didik Widarmadji, SH 

8. Kepala Sub Bagian  

- Eny Cholida 

- Ana Ernaning Wulan, SH 



9. Panitera Pengganti  

- Anny Mardiah, SE.SH  

- Suharno 

- Jeanne Soelistyoningsih 

- Rosni, SH 

- Slamet Ridwan, SE. SH. M.Hum 

- Moh. Hamdan, SH 

- Mohan Ayusta Wijaya 

- Hanafi, SH 

- Bambang Rudiawan 

10. Juru Sita  

- Martono, SH 

- Zaid Pribadi 

- Solih Kusaeri 

- Pujiono 

- Ayu Kriswandeni 

- Edi Sugiarto 

- Tri Kawuryani Kusumaningrum 

- Adijati 

- I Nyoman Suanda, SE 

- Natalia Sri Hartati 

- Manuel Flavio 

11. Staf-staf 



- Sukarsi, SH 

- Kurnia Anggriandini, SH 

- Dhany Eko Prasetyo, SE. MM 

- Hari Santoso, SH 

- Gita Permana Santoso, S. Kom 

- Uis Duanita, SH 

- Wahyuni Mertaatmaja, SE 

- Noeroel Tri Wardani 

- Hernawati 

- Hari Darmawan 

- Bargita Sepuhgara, S.Kom 

- Endrasworo Ghuritno, SH 

- M. Hafidin Ilham, SH 

- Danny Kurniawan Pambudi, SH 

Telah banyak diketahui tentang pengertian pengeangatan anak 

diataranya, 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.
7
 Untuk mengetahui pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

maupun Prngadilan Negeri berikut hasil wawancara terhadap hakim 

tentang pengangkatan anak: 
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             Ibu Harini, S.H. mengatakan bahwa: 

Pengangatan anak adalah beralihnya hak untuk mengasuh anak 

dari orang tua kandung ke orang tua angkat, tetapi pengangkatan 

anak di pengadilan negeri beda dengan pengadilan agama, di 

Pengadilan Negeri itu pengangkatan anak memutus hubungan 

perdata anak angkat kepada orang tua kandungnya, karena itu 

pengangkatan anak di pengadilan negeri, anak angkat tetap 

mendapatkan hak waris dari orang tua angkat, selain itu juga 

pengangkatan anak masih tetap dilakukan di Pengadilan Negeri 

karena adat/kebiasaan yang masih tetap di lakukan, berdasarkan 

UU No 4 tahun 1979 pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa: 

“pengangkatan anak yang menurut adat dan kebiasaan dilakukan 

dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
8
 

 

Ibu Harini yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kota 

Malang mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya hak asuh 

anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya, anak angkat di 

pengadilan negeri memutus hubungan perdata dengan orang tua 

kandungnya sehingga masih berhak mendapatkan hak waris dari orang tua 

kandungnya, dan pengangkatan anak di pengadilan negeri bagi orang 

islam masih ada karena memang adat/kebiasan, jika sesuatu itu 

berdasarkan adat/kebiasaan maka masih tetap dilakukan bagi orang-orang 

yang mengangkat anak di pengadilan negeri malang. 

Kewenangan Pengadilan Negeri Malang tentang pengangkatan 

anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Pengadilan Agama nampaknya tidak berubah dari segi kewenangan 

absolutnya. Karena sampai saat ini, Pengadilan Negeri Malang masih 

menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi 
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mereka yang beragama Islam meskipun dalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 disebutkan pengangkatan anak merupakan kewenangan dari 

Peradilan Agama pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum Pasal 52 Ayat 2 yang berbunyi. 

“Selain tugas kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan pasal 51, 

pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan undang-undang”.
9
 

Selain perundang-undangan di atas, perundang-undangan yang 

mengatur tentang pengangkatan anak terdapat pada : 

1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 

Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 6 Tahun 1979 bahwa Staatsblad berlaku untuk 

pengangkatan anak bagiorang Indonesia yang ingin melakukan 

pengangkatan anak. 

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 113Tahun 1958, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1647). 

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-

undangan Nomor JHA 1/1/2 Tanggal 24 Februari 1978 Tentang 
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Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh 

Warga Asing. 

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2005 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 1979. Surat Edaran Mahkamah Agung 

No 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No 2 tahun 1979. 

5. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengankatan Anak. 

7. Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 4 tahun 1989 

tentang Pengangkatan Anak 

9. Surat Edaran Mahkmah Agung Republik Indonesia No 4 tahun 

1989 tentang Pengangkatan Anak.
10

 

 Ibu Harini, S.H. Menjelaskan: 

Faktor dari seseorang yang masih melakukan pengangkatan anak 

di Pengadilan Negeri kendalanya bukan pada kewenangan 

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, karena memang 

persyaratannya itu lebih terang dan jelas, karena pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri kan berbeda, 

kebanyakan memang demi kebaikan anak di masa depannya, 

selain itu juga di Pengadilan Negeri memperoleh dokumen hukum, 
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Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak adalah salah 

satu dokumen hukum pengangkatan anak yang sangat penting. 

Segala hak dan kewajibannya dipersamakan dengan anak 

kandung, maka kewajiban si orang tua angkat harus mencatatkan 

anak angkatnya ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh 

semacam Akta Kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian 

hukum yang timbul antara anak angkatnya dengan orang tua 

angkatnya. Sedangkan di Pengadilan Agama tidak semua di 

catatkan ke Kantor Sipil, kalau di pengadilan agama memang 

lebih jelasnya saya tidak tau.
11

 

 

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

dari pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ini antara lain: 

1. Keinginan untuk mendapatkan anak, pengangkatan anak yang 

mereka lakukan karena memang pada dasarnya sebuah 

pengakuan dari lembaga pemerintahan itu bisa dijadikan 

bukti,jika kelak terjadi sesuatu hal yang datang dikemudian 

hari. 

2. Bagi seseorang yang tidak mempunyai keturunan agar kelak 

tua nanti ada yang memeliharannya. 

3. Demi masa depan kesejahteraan anak, yang mungkin orang 

tuanya tidak mampu atau meninggal dunia. 

4. Ada yang mengurus harta yang mereka tinggalkan agar tidak 

beralih ke orang lain. 

Ibu Betsji Siske Manoe, S.H. menjelaskan: 

         Pengangkatan anak menurut Hakim Pengadilan Negeri Kota 

Malang Betsji Siske Manoe, S.H. Bahwa proses pengangkatan 

anak antara lain melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

- Di daftarkan  
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- Ditetapkan hakim yang bersangkutan yang akan menangani 

proses pengangkatan anak 

- Setelah ada hari penentuan sidang pihak pemohon atau yang 

mengajukan permohonan di panggil sesuai penetapan hari sidang. 

- Pada hari sidang yang telah ditetapkan tentunya pemohon hadir 

dengan membawa bukti surat dan saksi-saksi. 

- Kemudian diperiksa bukti surat 

Kalau permohonan pengangkatan anak pertama nanti melihatkan 

hakimnya itu tunggal, bukan 3 dan bukan 1, tentunya nanti hakim 

melihat dulu anak yang mau diangkat itu umurnya berapa tahun, 

dan agama harus sesuai dengan pemohon. 

Kemudian mengenai dasar hukum pengangkatan anak sesuai 

dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

karena dalam pengangkatan anak pertama yang diutamakan 

adalah harus demi kebaikan maupun kesejahteraan anak dan 

harus ada keterangan dari kantor sosial untuk hal pengangkatan 

anak tersebut.
12

 

Kemudian penulis bertanya kewenangan pengadilan negeri setelah 

diberlakukan UU. No. 3 Tahun 2006. 

“Kewenangan pengangkatan anak seteleh berlakunya UU No. 3 

tahun 2006 Kita tidak ada kaitanya dengan UU No. 3 tahun 2006 

tentang Pengadilan Agama, kalau kita ya peradilan umum, yang 

penting syarat-syaratya terpenuhi, ada keterangan dari kantor 

sosial. Kemudian pemohon atau yang mengangkat anak 

penghasilnnya mapan yang nantinya dia bisa membiayai si calon 

anak angkat sampai tingkat pendidikannya, jangan sampai di 

angkat tetapi nanti di telantarkan. Kalau di dalam SEMA yaitu 

tujuannya untuk kepentingan si anak, agar hidupnya lebih baik 

tapi kita tidak terikat atau hubungan dengan peradilan agama 

kalau kita kan peradilan umum. Kemudian untuk mengenai usia 

tidak ada ketentuan dari calon anak angkat, yang penting masih 

kecil tetapi biasanya anak yang baru lahir sudah diangkat menjadi 

anak angkat”.
13

 

 

Penulis kembali bertanya tentang permohonan pengangkatan anak 

bagi orang islam di Pengadilan Negeri: 

“Dalam Pengadilan Negeri masih ada pemohon pengangkatan 

anak bagi orang islam karena memang ini masih rancu dan belum 

ada batasan yang pasti, kadang-kadang dari pihak pengadilan 
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negeri sudah menyuruh ke pengadilan agama tetapi mereka tidak 

mau, terakhir mengajukan disini itu orang madura, tapi jika ada 

permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan negeri 

kita masih menerima”. Masih ada permohonan yang beragama 

islam terakhir tahun 2013 awal dan hakim masih menerima karena 

memang kalau hakim dikasih datanya yang mau disidang ya baru 

kita sidang, karena kita tidak tau dan yang menerima berkasnya 

adalah bagian perdata, lalu hakim di kasih ya kita tinggal 

menyidangkan. Kemudian pengangkatan anak yaitu sama antara 

orang yang beragama islam maupun non islam, kita sih melihat 

hukumnya saja, seumpama kristen ya anak yang diangkat harus 

kristen dan apabila islam ya harus islam dan ada surat 

keterangannya dari dinas sosial. Kemudian nanti hakim tanya 

kepada saksi bahwa apa tujuan dari pengangkatan anak tersebut, 

terkadang pengangkatan anak dilakukan sebagai pancingan bagi 

yang sudah lama tidak mempunyai keturunan. Yang penting dari 

sini kepentingan anak yang harus didahulukan sesuai undang-

undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 pasal 39-40 

ayat (1), ayat (2) dan seterusnya”.
14

 

 

Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kota Malang:
15

 

- Pemohon ke bagian perdata mengajukan permohonan pengangkatan anak 

- Di bagian perdata diberikan besarnya biaya permohonan yang harus 

dibayar 

- Berkas permohonan pengangkatan anak diajukan di ketua pengadilan 

negeri untuk ditetapkan hakim dan panitera pengganti yang akan 

menyidangkan perkara tersebut. 

- Setelah ditetapkan hakim dan penitera pengganti berkas turun ke bagian 

perdata lagi untuk diserahkan ke hakim yang bersangkutan guna 

menetapkan hari sidang. 

- Setelah ditetapkan hari sidang nanti jurusita akan memanggil pemohon, 

tempat tinggal pemohon sesuai dengan alamat si pemohon. 

                                                           
14

 Betsji Siske Manoe, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2015) 
15

 Betsji Siske Manoe, Wawancara, (Malang, 26 Januari 2015) 



- Setelah dipanggil dan hari sidang telah ditetapkan, pemohon hadir di 

persidangan pengadilan negeri. 

- Kemudian mulai sidang, dan hakim seorang di bantu oleh panitera 

pengganti. Dalam persidangan agenda sidang pertama yaitu pembacaan 

permohonan, yang nantinya hakim menanyai pemohon apakah masih tetap 

pada permohonannya, kalau tetap pada permohonannya maka sidang di 

lanjutkan dan maupun sebaliknya. 

- Bukti surat yaitu KTP suami istri pemohon, kartu keluarga, surat 

keterangan atau surat pernyataan dari orang tua kandungnya dan dari anak 

yang akan di angkat, surat keterangan bahwa dia tidak keberatan untuk 

memberikan anaknya kepada pemohon untuk diasuh, dan termasuk surat 

keterangan dari kantor sosial. 

- Saksi diperiksa, saksi biasanya tetangga, kemudian terkadang sudah ada 

surat pernyataan dari orang tua kandung, dari anak yang mau diangkat tapi 

hakim panggil lagi orang tua dari anak yang mau diangkat kemudian 

disumpah, di dengar keterangannya, lalu keterangan di catat dalam berita 

acara, jadi kalau ada apa-apa tak bisa ingkar lagi. 

- Kalau dalam permohonan bukan putusan tapi penetapan. 

- Hakim akan membacakan penetapannya, yang nantinya penetapan 

dikabulkan atau di tolak oleh hakim. 

Sebelum diberlakukan Undang-undang Peradilan Agama, 

permohonan pengangkatan anak dilakukan di pengadilan negeri, tapi 

dengan adanya/keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 2006 pengangkatan 



anak beralih ke Pengadilan Agama dengan di khususkan bagi orang yang 

beragama islam saja. 

Tapi dengan kenyataannya sampai pada saat ini masih ada 

permohonan pengangkatan anak yang bergama islam mengajukan 

permohonannya di Pengadilan Negeri. 

Pengadilan Negeri Malang sebagaimana Pengadilan Negeri yang 

lainnya di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama. Peradilan 

umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok 

Pengadilan ialah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

Berdasarkan wilayah dan batas kerja yang ada dalam Pengadilan 

Negeri, kompotensi (kekuasaan) yang menjadi wewenang Pengadilan 

Negeri yaitu: 

1. Kompotensi Relatif 

Kompotensi relatif adalah kekuasan atas dasar wilayah hukum, dan 

dapat diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu 

tingkatan. Dalam perdebatan kekuasaan yang sama satu jenis dan sama 

tingkatannya. Kekuasaan relatif Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang selengkapnya 

berbunyi:  



“Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten, 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota Madya atau Kabupaten.”
16

 

Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi:  

“Pada dasarnya tempat dan kedudukan Pengadilan Negeri ada di 

kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi 

kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya 

pengecualian.
17

 

2. Kompotensi Absolut 

Kompotensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang 

bersifatmutlak, dapat diartikan kekuasaan pengadilan yang berhubungan 

dengan jenis perkara atau tingkatan peradilan lainnya. Dengan kata lain 

kewenangan pengadilan kekuasaan pengadilan untuk memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan, (mengadili) perkara berdasarkan materi hukum. 

Mengenai kompotensi absolut Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan 

dalam UU No. 2 Tahun 1986Tentang Peradilan Umum pada pasal 50 

sebagai berikut : 

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 

perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri meliputi upaya 

hukum permohonan dan gugatan, yaitu : 
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1. Permohonan. 

a. Pengangkatan anak. 

b. Akta kelahiran. 

c. Ganti nama. 

d. Perwalian. 

2. Gugatan 

Gugatan disini meliputi : 

a. Wanprestasi (ingkar janji) 

b.  Jual-beli. 

c. Waris (bagi yang beragama nonmuslim). 

d. Gugat cerai (bagi yang beragama nonmuslim). 

Berdasarkan klasifikasi di atas, permohonan pengangkatan anak 

termasuk dalam permohonan. Konsekuensi dari pengangkatan anak yang 

terjadi di Pengadilan Negeri bahwa anak angkat tersebut selanjutnya 

menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai 

kedudukan hukum yang sama seperti anak kandung.
18

  

Dalam penelitian selanjutnya tentang kewenangan Pengadilan 

Negeri mengenai pengangkatan anak, penulis meminta penjelasan lebih 

jelas tetap dengan hakim yang sama yaitu hakim Pengadilan Negeri 

Malang:  
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Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., menjelaskan bahwa: 

Jadi gini, kita memang tidak ada kaitanya dengan UU No 3 tahun 

2006, memang setelah Undang-undang tersebut itu kan 

kewenangan Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri mengadili 

permohonan pengangkatan anak bagi selain islam, namun oleh 

karena pengaturan tentang pembagian kewenangan antara 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak tegas dan jelas 

serta adanya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang memberi 

peluang kepada pemohon beragama islam untuk mengajukan 

permohonan anak ke Pengaadilan Negeri, apabila pengangkatan 

anak itu dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan anak 

angkatnya seperti anak kandung dan mendapatkan hak waris maka 

Pengadilan Negeri masih menerima permohonan pengangkatan 

anak bagi pemohon beragama islam, karena disini kan anak 

angkat memang masih mendapatkan hak waris. Jadi kita 

berpedoman dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan tersebut. 

Dalam buku II edisi 2007 tentang badan Peradilan Umum terbitan 

Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada Alinea 2  Angka 7 

disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang 

diajukan oleh pemohon beragama islam dengan maksud untuk 

memperlakukan anak angkat tersebut sebagai halnya seperti anak 

kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke 

Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk 

dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.
19

 

 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan 

kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak 

mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan 

pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga bagi 

pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang 

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara 

permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
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Agama. Adanya kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri terhadap perkara permohonan pengangkatan anak 

mengakibatkan persinggungan kewenagan anatara kedua lembaga tersebut.  

Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 

tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 

2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan 

anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam 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. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa walaupun dalam UU Peradilan Agama yang baru telah memberikan 

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun 

Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan 

pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Menurut 

Pedoman Pelaksanana Tugas dan Adminstrasi tersebut, ke pengadilan 

mana permohonan pengangkatan anak diajukan tergantung dari maksud 

dilakukannya pengangkatan anak. Dengan demikian berarti bahwa ke 

pangadilan mana diajukan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon 

beragama islam adalah merupakan pilihan hukum, tergantung tujuan 

dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Adanya pilihan hukum tersebut 



yang menjadi timbulnya kerancuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak 

di pengadilan. 

Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., menjelaskan: 

Dihubungkan dengan teori tujuan hukum Pengadilan Negeri masih 

berwenang mengadili permohonan  pengangkatan anak bagi 

pemohon beragama islam, lebih berpegang pada teori 

kemanfataan karena lebih menitik beratkan pada tujuan 

kemanfaatan diajukannya permohonan pengangkatan anak bagi 

pemohon. Selain itu juga tujuan dari pengangkatan anak kan demi 

kebaikan anak dan kesejahteraan anak teersebut seperti dalam 

Undang-undang tersebut kemaren.
20

 

 

Berdasarkan penelitian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa 

walaupun UU No 3 tahun 2006 telah memberikan kewenangan  kepada 

Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam, Pengadilan Negeri masih mempunyai 

kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi 

pemohon yang beragama islam. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan 

hakim Pengadilan Negeri lebih tunduk kepada Pedoman Pelaksanaan tugas 

dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 

daripada ketentuan Undang-undang. Sesuai dengan teori kewenangan, 

masing-masing badan peradilan telah mempunyai kewenangan atribusi 

untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkannya 

kepadannya,
21

 sebagaimna yang dinyatakan dalam pasal 25 Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman.   

2) Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kota Malang 
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Pengadilan Agama Malang berkedudukan di wilayah Kota Malang 

di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan 

Alamat Jalan Raden Panji Suroso No.1 Malang, Wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kota Malang yang terdiri dari 

5 (lima) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan.
22

 

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan 

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Malang mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 

kecuali biaya perkara); 

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian 

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama 

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam 

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang: 

1. Ketua: Drs. H. A. Imron AR, SH 

2. Wakil Ketua: H. A. Rif’an, SH. M.Hum 

3. Hakim-hakim Pengadilan Agama 

- H. M. Djamil, SH 

- Dra. Hj. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, MH 

- H. Syamsul Arifin, SH 

- Dra. Hj. Sriyani, MH 

- Dra. Hj. Rusmulyani 



- Musthofa, SH.MH 

4. Pantera/Sekretaris: H. Nurul Huda, SH 

5. Wakil Panitera: H. Zainuddin, SH 

6. Wakil Sekretaris: H. Maulana Musa Sugi Alam 

7. Panitera Muda 

- Djazilatul Rachmach, SH 

- Dra. Hj. Umroh Fatmawati 

- Kasdullah, SH.MH 

8. Bagian Umum: Andi Risa Nur A., SH.M.Hum 

9. Panitera Pengganti 

- Dra. Isnadiyah 

- M. Khoiruddin, SH 

- Nur Cahyaningsih, SH 

- Hj. Mustiyah, SH 

- Ery Handini, SH 

- Yunita Eka Widyasari, SH 

10. Juru Sita 

- Eris Yudho Hendarto, SH 

- Muhammad Irfan, SH 

- Dewi Khusna, S. Ag 

 

Berikut Hakim yang dapat di wawancarai adalah: 



Bapak H. M. Djamil, S.H. 

Pengangkatan anak itu adalah mengambil anak orang lain untuk 

diasuh dan dididik tanpa diberlakukan seperti anak kandung 

sendiri. Pengangkatan anak setelah berlakunya UU No 3 tahun 

2006  sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a angka 20 di 

bidang perkawinan, memang sebelum adanya UU No 3 tahun 2006 

itu belum ada penambahan, ketika diberlakukan Undang-undang 

tersebut mengalami perluasan dan penambahan kewenangan 

maupun penegasan, sebagaimana disebut dalam pasal 49 

“peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama islam di bidang perkawinan yaitu pasal 49 huruf a 

angka 20 yang berbunyi, “Penetapan asal usul anak dan 

penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.”
23

 

 

Bapak H. M. Djamil, S.H., Mengatakan bahwa kewenangan 

Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 

sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas 

dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga UU No. 7 Tahun 1989 

meliputi bidang perkawinan. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana 

diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3 A, Pasal 

49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 tahun 2006 bidang-bidang yang 

menjadi kewenangan pengadilan agama mengalami perluasan dan 

penambahan kewenangan maupun penegasan, sebagaimana disebut dalam 

pasal 49 “peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam di bidang:  

a. Perkawinan 
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b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 

h. Shadaqah 

i. Ekonomi Syariah 

Penambahan dan penegasan kewenangan peradilan agama adalah 

di bidang perkawinan, perkembangan kewenangan peradilan agama di 

bidang perkawinan adalah tentang kewenangan pengangkatan anak pasal 

49 huruf a angka 20 Undang-undang No 3 tahun 2006.  

Kemudian penulis bertanya tentang tujuan pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama: 

Tujuan dari pengangkatan anak adalah demi kebaikan masa depan 

anak dengan tidak menghilangkan atau putus hubungan dengan 

orang tua kandung dan tidak mendapat waris kecuali mendapat 

wasiat wajibah, karena pengangkatan anak disini adalah 

pengangkatan anak yang diperluas, hanya sebatas mengasuh, 

memberikan biaya pendidikan dan lain-lain, tidak menjadikannya 

seperti atau dianggap sebagai halnya anak kandung sendiri.
24

 

 

Kemudian prosedur permohonan pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama sekaligus mengetahui tugas dari masing-masing yaitu:  
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Calon pemohon menghadap di meja satu 

1. Meja I 

- Menerima surat permohonan dan salinanya 

- Menaksir panjar biaya perkara 

- Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) 

2. Kasir  

- Menerima uang panjar dan membukukannya 

- Menandatangani SKUM 

- Memberi nomor pda SKUM dan tanda lulus  

3. Meja III 

- Mendaftar permohnan dalam registrasi 

- Memberii surat perkara pada permohonan sesuai nomor SKUM 

- Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat 

permohonan 

- Mengatur berkas perkara dan meyerahkan kepada ketua melalui 

wakil panitera dan panitera 

4. Ketua PA 

- Mempelajari berkas dan membuat penetapan majlis hakim  

5. Panitera 

- Menunjuk panitera sidang 

- Menyerahkan berkas kepada majelis  

6. Majlis Hakim 



-   Membuat penetapan hari sidang dan perintah memanggil para pihak 

oleh juru sita 

-    Menyidangkan perkara  

Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, hanya jika 

perkara gugatan di proses pada Kepaniteraan Gugatan dan perkara 

permohonan di proses pada Kepaniteraan Permohonan.
25

 

Pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak sama dengan 

pengangkatan anak di Peradilan Umum, yang dikenal dengan adopsi yang 

berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri 

dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
26

Tetapi 

pengangkatan anak di pengadilan agama lebih kepada mengabil anak 

orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih 

sayang tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai 

anak sendiri.
27

 

Pengangkatan anak dalam islam tidak diperbolehkan yang apabila 

pengangkatan anak tersebut dijadikan seperti halnya anak kandung sendiri, 

karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 4 yakni: 
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“Allah sekali-kali tidak menjadikan seseorang bagi dua hati dalam 

rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 

sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia 

mewujudakan jalan (yang benar).”
28

 

Perkara pengangkatan anak merupakan perkara yang bersifat 

permohonan (volunter), bukan bersifat gugatan (contentious), prosedur 

dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini 

hanya berlaku bagi warga Negara yang beragama Islam yang mengajukan 

permohonan pengangkatan anak orang lain. 

Kewenangan badan peradilan di Indonesia di bagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Kewenagan absolut yaitu kewenangan badan peradilan berdasarkan 

dengan jenis perkara, dalam hal ini pengadilan agama memiliki 

kewenangan untuk megadili perkara tingkat satu. 

2. Kewenangan relatif yaitu kewenangan badan peradilan berdasarkan 

wilayah kekuasaan administratifnya, dalam hal ini berwenang 

mengadili perkara di daerah-daerah wilayah pengadilan agama. 
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 Al-Qur’an Al-Ahzab, 33: 4 


