
DAFTAR PERTANYAAN 
 
 
 

1. Apa yang melatarbelakangi Para Pemohon mengajukan permohonan 
pengangkatan anak di PN Semarang? 

2. Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk mengangkat anak baik bagi 
Para Pemohon, orang tua kandung si anak, maupun bagi si calon anak 
angkat dan dasar hukumnya apa yang digunakan? 

3. Bagaimana proses atau prosedur pengangkatan anak di PN Semarang dan 
apa dasar hukumnya? 

4. Peraturan perundang-undangan apa saja yang digunakan sebagai pedoman 
dalam persidangan pengangkatan anak di PN Semarang? 

5. Siapa saja yang wajib hadir dalam persidangan pengangkatan anak di PN 
Semarang, apakah mereka bisa diwakilkan? 

6. Dalam proses persidangan, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim 
untuk mengeluarkan penetapan pengangkatan anak? 

7. Apakah selama persidangan pernah ada permohonan yang tidak 
terkabulkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

8. Kesulitan atau hambatan apa yang terjadi dalam proses persidangan bagi 
para pihak? 

9. Kesulitan atau hambatan apa yang terjadi dalam proses persidangan bagi 
hakim, terutama dalam mengeluarkan penetapan? 

10. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak 
yang bertentangan dengan persyaratan maupun tata cara pengangkatan 
anak? Kemudian apa yang hakim lakukan apabila hal tersebut terjadi? 

11. Alasan apa saja yang mendasari sehingga hakim bersedia mengeluarkan 
penetapan pengangkatan anak? 

12. Apakah proses pengangkatan anak di PN Semarang juga mendasarkan 
pada Hukum Adat maupun Hukum Islam, baik tata cara maupun syarat-
syaratnya? 

13. Sejauh mana pengaruh pengangkatan anak menurut Hukum Adat terhadap 
permohonan pengangkatan anak di PN Semarang? 

14. Bagaimana status si anak setelah dilakukan pengangkatan anak menurut 
Hukum Adat namun belum diajukan permohonan pengangkatan anak di 
pengadilan? 

15. Akibat hukum apa yang terjadi baik bagi si anak maupun bagi orang tua 
angkat setelah dikeluarkan penetapan pengangkatan anak dari PN 
Semarang?  

16. Bagaimana kedudukan si anak angkat maupun orang tua angkat setelah 
pengadilan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak? 

17. Bagaimana hubungan dan status si anak terhadap orang tua kandungnya 
setelah adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan? 

18. Hak dan kewajiban apa yang melekat pada si anak angkat maupun pada 
orang tua angkat? 
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PENETAPAN 
Nomor : 133/Pdt.P/2005/PN. Smg 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA 

ESA 
 

PN Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah 
menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara 
permohonan yang diajukan oleh : 

 
      1. Nama             :  DWI AGUS SUMAEDI 

 Umur             :  37 Tahun 
 Pekerjaan       :  Swasta 
 Alamat           :  Genuk Karanglo RT 06 / RW 01 No.6 Semarang  

                                    2. Nama             :  SRI JULIATI PURWANINGRUM 
                                        Umur             :  36 Tahun 
                                        Pekerjaan       :  PNS 

 Alamat           :  Genuk Karanglo RT 06 / RW 01 No.6 Semarang 
 

Sebagai PARA PEMOHON : 
Dengan surat permohonan mereka tanggal 14 Juni 2005 yang telah terdaftar di 
Kepaniteraan PN Semarangdi bawah Nomor : 133/Pdt.P/2005/PN. Smg yang 
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sbb : 
- bahwa Para Pemohon pada tanggal 18 April 1993 telah melangsungkan 

perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kodya Semarang, sesuai 
dengan Kutipan Akta Nikah No.60 / 60 / IV /1993 tertanggal 18 April 
1993 ; 

- bahwa selama perkawinan 12 tahun Para Pemohon belum pernah 
dikaruniai anak ; 

- bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak 
perempuan bernama MALINDA ANASERA AGUSTININGRUM, yang 
lahir di Semarang 31 Maret 2005, anak dari Ny Sri Rejeki, yang diasuh 
dari Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang ; 

- bahwa pengangkatan anak tersebut telah kami lakukan menurut tata cara 
dan adat istiadat setempat, yaitu dengan cara mengadakan selamatan yang 
dihadiri oleh para tetangga dan sanak famili Para Pemohon ; 

- bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon 
disamping untuk kepentingan si anak agar masa depannya terjamin, juga 
diharapkan untuk melangsungkan keturunan bagi Para Pemohon ; 

- bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri Para Pemohon, 
maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri 
Semarang agar anak tersebut mendapatkan Penetapan dari Pengadilan 
Negeri Semarang. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada 
Bapak Ketua PN Smg sudilah kiranya berkenan untuk : 



- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ; 
- Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para 

Pemohon (DWI AGUS SUMAEDI dan SRI JULIATI 
PURWANINGRUM) terhadap seorang anak perempuan bernama 
MALINDA ANASERA AGUSTININGRUM, lahir di Semarang  pada 
tanggal 31 Maret 2005 adalah sah menurut hukum ; 

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon. 
Pengadilan Negeri tersebut : 
 
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pemohon dan Para 
Saksi ; 
Setelah membaca pula bukti-bukti tertulis / surat yang diajukan oleh Para 
Pemohon, sbb : 
Bukti P-1 :   Kutipan Akta Nikah No.60 / 60 / IV / 1993 tanggal 18 April 1993 

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan 
Semarang Selatan, tentang perkawinan antara Dwi Agus 
Sumaedi dan Sri Julianti Purwaningrum ; 

Bukti P-2 :  Surat Keterangan Lahir tanggal 24 Maret 2005 yang dikeluarkan 
oleh Dokter RSUD Tugurejo Semarang tentang kelahiran 
seorang anak perempuan pada tanggal 24 Maret 2005 ; 

Bukti P-3 :  Surat Permohonan Adopsi Anak dari Pemohon suami istri Dwi 
Agus Sumaedi dan Sri Julianti Purwaningrum bertanggal 31 
Maret 2005 ditujukan kepada Kepala Panti Karya Persinggahan 
Margo Widodo Semarang ; 

Bukti P-4 : Surat Perjanjian Meminjam bertanggal 31 Maret 2005 yang 
diajukan dan ditandatangani oleh suami istri Dwi Agus Sumaedi 
dan Sri Julianti Purwaningrum ;  

Bukti P-5 : Surat Penyerahan tanggal 31 Maret 2005 No.460 / 133 yang 
ditandatangani oleh yang menyerahkan Kepala Panti Karya 
Persinggahan Margo Widodo Semarang dan yang menerima 
suami istri Dwi Agus Sumaedi dan Sri Julianti Purwaningrum ;  

Bukti P-6 : Surat Perjanjian Tentang Adopsi Anak a.n. MALINDA 
ANASERA AGUSTININGRUM bertanggal 31 Maret 2005 
ditandatangani oleh pihak pertama Koordinator Rehabilitasi 
Sosial Panti Karya Persinggahan Margo Widodo Semarang dan 
pihak kedua suami istri Dwi Agus Sumaedi dan Sri Julianti 
Purwaningrum ;  

Bukti P-7 :  Kartu Keluarga tanggal 7 Febuari 1997 No.11.5008 / 97 / 00547 
yang dikeluarkan oleh Camat Candisari.  

 
Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa foto copy, bermaterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai 
surat-surat bukti yang sah : 

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga 
mengajukan saksi-saksi yang bernama : 

1. TUTIK NUGRAHENI dan 



2. Drs. SUMARSO 
Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ; 
- bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 ; 
- bahwa saksi tahu hingga sekarang ini Para Pemohon belum dikarunai 

seorang anakpun ; 
- bahwa Para Pemohon bermaksud akan mengangkat seorang anak 

perempuan yang kini masih bayi ; 
- bahwa anak perempuan tersebut bernama MALINDA ANASERA 

AGUSTININGRUM yang lahir di Semarang ; 
- bahwa anak tersebut oleh Panti Karya Persinggahan Margo Widodo 

Semarang telah diserahkan kepada Para Pemohon ; 
- bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut 

seperti layaknya anak kandung sendiri ; 
- bahwa Para Pemohon  sangat  menyayangi  dan  mencintai  anak tersebut; 
- bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak tersebut dengan tata cara 

adat istiadat yaitu dengan selamatan di lingkungan keluarga dan para 
tetangga.  

 
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam 

penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat di dalam berita 
acara persidangan dianggap dikutip dari sini ; 

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana tersebut di atas, yaitu agar PN Semarang menetapkan bahwa 
pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon (Dwi Agus 
Sumaedi dan Sri Juliati Purwaningrum) terhadap seorang anak perempuan 
bernama MALINDA ANASERA AGUSTININGRUM yang lahir di 
Semarang pada tanggal 31 Maret 2005, sah menurut hukum ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 1993 di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Semarang Selatan telah dilangsungkan akad nikah seorang 
laki-laki bernama Dwi Agus Sumaedi dengan seorang wanita bernama Sri 
Juliati Purwaningrum (bukti P-1) ;  

Menimbang, bahwa Panti Karya Persinggahan Margowidodo Smg 
pada tanggal 31 Maret 2005 telah menyerahkan anak yang dilahirkan oleh Ny 
Sri Rejeki kepada Para Pemohon ; 

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan 
menurut tata cara adat istiadat setempat yaitu dengan cara selamatan diantara 
tetangga dan keluarga oleh Para Pemohon ; 

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat kedudukan si anak 
dengan diri Para Pemohon yang nantinya, maka PN Semarang mengesahkan 
pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ; 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon 
tersebut adalah seperti telah diuraikan di muka ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Para 
Pemohon, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon sendiri, 



ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, 
maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon 
dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ; 

 Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku : 
 

MENETAPKAN 
 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ; 
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

Para Pemohon (DWI AGUS SUMAEDI dan SRI JULIATI 
PURWANINGRUM) terhadap seorang anak perempuan bernama 
MALINDA ANASERA AGUSTININGRUM, lahir di Semarang  
pada tanggal 31 Maret 2005 adalah sah menurut hukum ; 

3. Memerintahkan kepada Panitera PN Semarang untuk 
menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada Pagawai 
Kantor Catatan Sipil dimana anak tersebut dilahirkan guna 
pengangkatan anak tersebut dicatat di dalam buku register 
Kelahiran Anak yang bersangkutan ; 

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon 
sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). 

 
Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 28 Juni 2005 oleh 

kami PRIM FAHRUR ROZI, SH Hakim PN Semarang, penetapan mana 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 
tersebut dengan dibantu H. SOENARMAN, SH Panitera PN tersebut, dengan 
dihadiri Para Pemohon. 

 
 
 
 
PANITERA,                                                           HAKIM, 
 
 

                      H. SOENARMAN, SH                                     PRIM FAHRUR ROZI, SH 
 
 
 
 
 

Perincian biaya : 
Materai………………Rp.6.000 
Redaksi……………....Rp.3.000 
Administrasi…………Rp.50.000 
Panggilan, dll………...Rp.441.000 
                                    _______________ 



Jumlah                          Rp.500.000 
 
Turunan resmi atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon pada tanggal 
29 Juni 2005. 
 
                                                                                          Panitera 
                                                                                      PN Semarang 
 
 
 

                                                                   H. SOENARMAN, SH 
                                                                                     NIP 040014681 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PENETAPAN 
Nomor : 152 / Pdt.P / 2005 / PN.Smg 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA 
 

PN Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata 
pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di 
bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;…………………… 

 
I. BENYAMIN WOWILING MARTHIN MANUJAYA, pekerjaan : 

swasta, alamat : Jln. Karonsih Timur VII No.153 
Ngaliyan Semarang ;…………………………………… 

II. HENING APRIL YANTI, pekerjaan : Guru, alamat : Jln. Karonsih 
Timur VII No.153 Ngaliyan Semarang, Keduanya 
selanjutnya disebut : PARA PEMOHON ;………….... 

 
PN tersebut ;……………………………………………………………. 
Telah membaca syarat-syarat yang bersangkutan agar perkara ini ;…... 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;……………... 
 

TENTANG DUDUK PERKARANYA : 
 

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya 
tertanggal 18 Juli 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Smg tgl 19-07-
2005 tercatat di bawah Nomor : 152 / Pdt.P / 2005 / PN Smg, telah 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 
- bahwa Para Pemohon di Semarang pada tanggal 13 Desember 1986 telah 

melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Semarang, ternyata 
pada Akta Perkawinan No.615 /1986 ;…………………………………….. 

- bahwa perkawinan Para Pemohon hingga diajukan permohonan ini belum 
dikaruniai anak kandung sendiri ;………………………………………….. 

- bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan tidak ada paksaan dari 
siapapun telah mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yaitu anak 
laki-laki bernama : GIRI HARVIANTO, lahir di Semarang pada tanggal 
14 Mei 1991, anak dari suami istri Suharso dan Rahayu Noviwati ;………. 

- bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh Para Pemohon 
menurut tata cara adat istiadat setempat yaitu dengan cara selamatan dan 
kondangan yang telah dihadiri oleh keluarga dan tetangga Para Pemohon ; 

- bahwa anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir 
dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan oleh Para Pemohon 
seperti anak kandung sendiri ;……………………………………………… 

- bahwa menurut pengamatan Para Pemohon bahwa anak tersebut kurang 
terjamin masa depannya, karena rumah tangga kedua orang tua anak 
tersebut telah pecah dengan adanya perceraian ;…………………………... 



- bahwa dengan diangkatnya anak tersebut sebagai anak angkat oleh Para 
Pemohon maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin, juga 
dengan diri Para Pemohon ada yang menggantikan kelak dikemudian hari 
untuk melangsungkan keturunan ;…………………………………………. 

- bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri Para Pemohon 
dan lagi pula nantinya anak angkat tersebut dimungkinkan untuk 
mendapat tunjangan dari kantor atau instansi dimana Para Pemohon 
bekerja, maka untuk itu Para Pemohon sangat membutuhkan adanya 
penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;…………………………….. 

- bahwa untuk melengkapi data permohonan Para Pemohon bersama ini 
pula kami lampirkan photo copy, Surat Pernyataan, KTP, KK, dan Akta 
Perceraian ;…………………………………………………………………. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan 

segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua PN Semarang, sudilah 
kiranya berkenan untuk :……………………………………………………….. 
………“Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon”;.…………. 
………“Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

Para Pemohon (BENYAMIN WOWILING MARTHIN 
MANUJAYA dan HENING APRIL YANTI) terhadap seorang anak 
laki-laki bernama : GIRI HARVIANTO, lahir di Semarang pada 
tanggal, 14 Mei 1991 anak yang dilahirkan oleh suami istri Suharso 
dan Rahayu Noviwati adalah sah menurut hukum”;…………………. 

………“Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon”;……………. 
 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para 
Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan 
Para Pemohon tersebut, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;……. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para 
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, masing-masing berupa ;……….. 
1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.165 / 1986 tertanggal 13 

Desember 1986 yang mencatat perkawinan antara : Benyamin Wowiling 
Marthin Manujaya dan Hening April Yanti yang dikeluarkan oleh Pegawai 
Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Bukti 
P-1) ;………………………………………………………………………... 

2. Foto copy Akta Kelahiran No.1720 / 1991 atas nama : GIRI 
HARVIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tertanggal 11 Januari 1992 (Bukti 
P-2) ;………………………………………………………………………...  

3. Foto copy Akta Cerai No.242 / AC / 1999 / PA.SMG dan Salinan Putusan 
No.771 / Pdt.G / 1998 / PA.SMG yang mencatat perceraian antara Rahayu 
Noviwati binti Imam Juwahir (Penggugat) melawan Suharso bin Ponco 
Sudiro (Tergugat) yang diputus pada tanggal 22 Maret 1999 dan 
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang (Bukti P-3) 
;…………………………………………………………………………….. 



4. Surat Pernyataan Penyerahan seorang anak laki-laki yang bernama Giri 
Harvianto, lahir di Semarang tanggal 14 Mei 1991 anak sah pasangan 
suami istri Suharso dan Rahayu Noviwati selaku Pihak Kesatu kepada 
pasangan suami istri Benyamin Wowiling Marthin Manujaya dan Hening 
April Yanti selaku Pihak Kedua (Bukti P-4) ;…………….……………….. 

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Benyamin Wowiling Marthin 
Manujaya yang dikeluarkan oleh Camat Ngaliyan Semarang (Bukti P-5) 
;……………….............................................................................................. 

Surat-surat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa foto copy telah bermaterai cukup dan 
diperlihatkan aslinya oleh Para Pemohon kepada Hakim Ketua Majelis dalam 
persidangan, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya 
sedangkan bukti P.5 belum bermaterai dan belum ditunjukkan aslinya di 
depan persidangan ;…………………………………………………………….. 
 

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut di atas, Para 
Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu ;……………………….. 
1. Johanes Ari Jatmiko, Tempat / tgl lahir : Semarang, 5 September 1977, 

Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Alamat : 
Karonsih Timur Raya III / 373 Kelurahan Ngaliyan Semarang, telah 
berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik 

kandung Pemohon ;…………………………………………………….. 
- bahwa benar sejak mereka kawin sampai saat ini belum dikaruniai 

keturunan (anak) ;……………………………………………………… 
- bahwa benar Para Pemohon mengangkat anak laki-laki bernama : Giri 

Harvianto anak sah dari suami istri yang bernama Suharso bin Ponco 
Sudiro dan Rahayu Novimati ;…………………………………………. 

- bahwa benar saat Para Pemohon mengangkat anak tersebut dilakukan 
menurut cara adat istiadat setempat dengan melakukan selamatan dan 
mengundang tetangga dekat ;…………………………………………... 

2. Sri Suryatiningsih, Tempat / tgl lahir : Sragen, 22 November 1971, Jenis 
kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : 
Karonsih Timur VII / 151 Kelurahan Ngaliyan Semarang, telah berjanji 
menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :……….. 
- bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi  

bertetangga ;……………………………………………………………. 
- bahwa benar Para Pemohom belum dikaruniai anak ;…………………. 
- bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki 

yang bernama : Giri Harvianto ;……………………………………….. 
- bahwa benar Para Pemohon merawat anak tersebut seperti anak sendiri 

;………………………………………………………………………… 
3. Rahayu Noviwati, Tempat / tgl lahir : Semarang, 6 November 1969, Jenis 

kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Alamat : 
Karonsih Timur Raya III / 373 Kelurahan Ngaliyan Semarang, telah 
berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 



- bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang 
bernama : Giri Harvianto ;……………………………………………... 

- bahwa benar saksi telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon 
secara ikhlas tanpa ada unsur-unsur lain / paksaan ;…………………… 

- bahwa benar Para Pemohon belum dikaruniai keturunan (anak) ;…….. 
- bahwa benar Para Pemohon mengasuh dan memperlakukan anak saksi 

sebagaimana anak kandung Pemohon sendiri ;………………………...  
- bahwa benar saat Para Pemohon mengangkat anak telah melakukan 

tata cara adat istiadat setempat yaitu mengadakan selamatan dengan 
mengundang tetangga ;………………………………………………… 

 
Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian mengatakan tidak 

mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;…………................................... 
 

TENTANG HUKUMNYA : 
 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah seperti 
tersebut di atas ;………………………………………………………………... 

Menimbang bahwa dari keterangan Para Pemohon juga dikuatkan 
dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka 
dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;…………………………………... 
- Bahwa benar Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak 

laki-laki bernama : Giri Harvianto lahir di Semarang pada tanggal 14 Mei 
1991, anak dari suami istri Suharso dan Rahayu Noviwati 
;…………………………. 

- Bahwa pengangkatan anak telah dilakukan oleh Para Pemohon menurut 
tata cara adat istiadat setempat, yaitu dengan selamatan dan kondangan 
yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga Para Pemohon serta Para 
Pemohon memperlakukan anak angkatnya tersebut dengan baik dan 
mengasuhnya seperti layaknya anak kandungnya sendiri ;………………... 

- Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk meneruskan 
keturunan dan dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin ;……... 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan di 
atas, PN berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan 
permohonannya, oleh karena itu patutlah apabila permohonan Para Pemohon 
tersebut dapat dikabulkan ;…………………………………………………….. 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon 
dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ;………... 

Memperhatikan Pasal-pasal dalah HIR dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;…………………………………………….. 

 
MEMETAPKAN : 

 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;…………… 
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para 

Pemohon (BENYAMIN WOWILING MARTHIN MANUAYA dan 



HENING APRIL YANTI) terhadap seorang anak laki-laki bernama 
GIRI HARVIANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 14 Mei 1991, 
anak yang dilahirkan oleh suami istri Suharso dan Rahayu Noviwati 
adalah sah menurut hukum ;…………………………………………… 

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebasar 
Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;………………………………… 

 
Demikianlah ditetapkan oleh persidangan PN Smg pada hari : Selasa, 

tanggal : 2 Agustus 2005, oleh kami : SRI MURYANTO, SH, MH. Hakim PN 
tersebut. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HULMAN 
SARAGIH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. 

 
 
 
 
 
 

         PANITERA PENGGANTI,                                       HAKIM, 
 
 
 

                               HULMAN SARAGIH                            SRI MURYANTO, SH, MH. 
 
 
 
 
 

Perincian biaya : 
Materai………………Rp.6.000 
Redaksi……………....Rp.3.000 
Administrasi…………Rp.50.000 
Panggilan, dll………...Rp.341.000 
                                    _______________ 
Jumlah                          Rp.400.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PENETAPAN 
Nomor : 153 / Pdt.P / 2005 / PN.Smg 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA
 

Pengadilan Negeri Semarang ;………………………………………… 
Setelah memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama 

telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh ;….. 
 

I.  Nama             :  SLAMET RIYADI 
                                        Pekerjaan       :  Karyawan 

                      Alamat     : Beringin Asri RT 004 / RW 011 Kelurahan 
Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang ;…… 

                                    II. Nama             :  ROMLAH 
                                         Pekerjaan       :  Ibu Rumah Tangga 

                       Alamat     : Beringin Asri RT 004 / RW 011 Kelurahan 
Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang. 

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai  PARA PEMOHON ;………. 
 
PN tersebut diatas ;…………………………………………………….. 
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;………. 
Setelah membaca surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di 

persidangan ;…………………………………………………………………… 
Setelah membaca surat-surat permohonan tertanggal, 20 Juli 2005 

yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Smg pada tanggal, 20 Juli 2005 tercatat 
dengan nomor : 153 / Pdt.P / 2005 / PN.Smg, dengan mengemukakan hal-hal 
sebagai berikut :………………………………………………………………... 
- bahwa Para Pemohon di Semarang pada tanggal 26 Mei 1993 telah 

melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Semarang Utara, ternyata 
pada Kutipan Akta Nikah No. MK.01 / K.2 / PW.01 / 29 / 2000 ;………… 

- bahwa perkawinan Para Pemohon hingga diajukan permohonan ini 
kehidupan  rumah  tangga  lebih  mapan  dan  lebih  baik  taraf 
ekonominya ;……………………………………………………………….. 

- bahwa Para Pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari 
siapapun telah sepakat untuk mengangkat seorang anak sebagai anak 
angkat yaitu seorang anak perempuan bernama : NABILLA WANDA  
FRISTA,  lahir  di  Semarang  pada  tanggal  22  September 2004 ;………. 

- bahwa sampai didaftarkannya permohonan ini Para Pemohon belum 
dikaruniai keturunan ;……………………………………………………… 

- bahwa anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir 
dan cara mengasuh anak tersebut sudah dilakukan oleh Para Pemohon 
seperti anak kandung sendiri ;……………………………………………… 

- bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh Para Pemohon 
menurut tata cara adat istiadat setempat yaitu dengan cara selamatan dan 
kondangan yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga Para Pemohon ;……. 



- bahwa dengan diangkatnya anak tersebut sebagai anak angkat oleh Para 
Pemohon maka dapat diharapkan masa depan si anak lebih terjamin juga 
dengan diri Para Pemohon ada yang menggantikan kelak kemudian hari 
untuk melangsungkan keturunan ;…………………………………………. 

- bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan diri Para Pemohon, 
maka Para Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri 
Semarang agar berkenan membuatkan Penetapan terhadap anak angkat 
Para Pemohon ;…………………………………………………………….. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan 

segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri 
Semarang, berkenan untuk ;……………………………………………………. 
………“Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon”;.…………. 
………“Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

Para Pemohon (SLAMET RIYADI dan ROMLAH) terhadap 
seorang anak perempuan bernama : NABILLA WANDA  FRISTA, 
lahir di Semarang pada tanggal, 22 September 2004 adalah sah 
menurut hukum”;…………………………………………………….. 

………“Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon”;……………. 
 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para 
Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang berupa ;…. 
1. Foto copy Duplikat Akta Nikah No. MK.01 / K.2 / PW.01 / 29 / 2000 

tanggal 2 Febuari 2000 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Semarang 
Utara yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 26 Mei 1993 
telah dilangsungkan akad nikah antara Slamet Riyadi dan Romlah (Bukti 
P-1) ;………………………………………………………………………... 

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 377 / 29 / X / 1993 tanggal 6 Oktober 
1993 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Tugu Semarang yang 
menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 6 Oktober 1993 telah 
dilangsungkan perkawinan antara Suparmin dan Puanah (Bukti P-2) ;…… 

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474 / 88 / X / 2004 tanggal 27 
Oktober 2004 yang dibuat oleh Camat Ngaliyan Semarang yang 
menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 22 September 2004 telah 
lahir seorang anak perempuan bernama NABILLA WANDA FRISTA, 
anak dari suami istri Suparmin dan Puanah (Bukti P-3) ;……….…………. 

4. Berita Acara tertanggal 23 September 2004 yang dibuat oleh Suparmin 
dan Slamet Riyadi yaitu anak perempuan bernama Nabilla Wanda Frista 
(Bukti P-4) ;………………………………………………………………... 

 
Menimbang, bahwa surat dan bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut 

bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti permohonan ;………………………………… 

Menimbang, bahwa selain surat dan bukti, maka Para Pemohon juga 
mengajukan saksi-saksi yang bernama ;……………………………………….. 



I. HARTUTIK : Agama : Islam, beralamat di Beringin Asri RT.04 / 
RW.11  Kelurahan Wonosari, Ngaliyan, Semarang ; 

II. PATRIN   :   Agama : Islam, beralamat di Beringin Asri RT.04 / 
RW.11 Kelurahan Wonosari, Ngaliyan, Semarang ; 
bahwa para saksi telah disumpah menurut 
agamanya masing-masing yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut ;……………………... 

- bahwa Para Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon 
adalah teman Para Saksi ;……………………………………………… 

- bahwa Para Saksi tahu kalau Para Pemohon adalah suami istri dan 
perkawinannya belum dilahirkan anak ;……………………………….. 

- bahwa Para Saksi tahu kalau Para Pemohon mengangkat anak sebagai 
anak angkat yaitu anak perempuan bernama Nabilla Wanda Frista ;….. 

- bahwa Para Saksi tahu kalau anak tersebut sudah diasuh oleh Para 
Pemohon sejak lahir ;…………………………………………………... 

- bahwa Para Saksi tahu kalau anak tersebut sudah diangkat secara adat 
karena pada waktu itu Para Saksi ikut lek-lekan ;……………………...    

- bahwa Para Saksi tahu kalau anak tersebut sudah diasuh oleh Para 
Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri dan penuh kasih 
sayang ;………………………………………………………………… 

- bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak angkat tersebut sebagai 
anak angkat yang sah melalui Pengadilan Negeri Semarang dan Para 
Saksi diminta untuk menjadi saksi ;……………………………………. 

 
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim kepada Para Pemohon apakah 

keterangan Saksi-saksi tersebut benar adanya, maka Para Pemohon 
membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas ;………………………... 

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak akan 
mengajukan sesuatu lagi baik bukti maupun saksi dan selanjutnya mohon 
Penetapan ;……………………………………………………………………... 

Menimbang bahwa Para Pemohon (Slamet Riyadi dan Romlah) pada 
tanggal, 26 Mei 1993 di Semarang telah melangsungkan perkawinan secara 
sah di KUA Kec. Semarang Utara, dan perkawinan tersebut hingga diajukan 
permohonan ini belum dikaruniai keturunan ;…………………………………. 

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak 
ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak 
sebagai anak angkat yaitu anak perempuan bernama : NABILLA WANDA 
FRISTA, lahir di Semarang pada tanggal, 22 September 2004 anak dari suami 
istri Suparmin dan Puanah ;……………………………………………………. 

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan oleh 
Para Pemohon menurut tata cara adat istiadat setempat yaitu dengan cara 
selamatan, kondangan yang telah dihadiri oleh keluarga dan tetangga Para 
Pemohon ;……………………………………………………………………… 

Menimbang, bahwa anak tersebut di atas telah di asuh oleh Para 
Pemohon sejak lahir dan cara mengasuh telah dilakukan Para Pemohon seperti 
anak kandung sendiri dengan penuh kasih sayang ;…………………………… 



Menimbang, bahwa untuk lebih kuatnya kedudukan si anak dengan 
diri Para Pemohon dan nantinya anak tersebut diharapkan oleh Para Pemohon 
masa depannya lebih terjamin dan untuk melangsungkan keturunan kelak 
dikemudian hari untuk melangsungkan keturunan, maka Para Pemohon 
mohon kepada Bapak Ketua PN Semarang berkenan untuk membuatkan 
Penetapan terhadap pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para 
Pemohon ;……………………………………………………………………… 

Menimbang, bahwa pada persidangan PN Semarang telah ditentukan, 
maka orang tua kandung si anak yang bernama Slamet Riyadi / Romlah orang 
tua angkat dan Suparmin / Puanah ayah dan ibu kandung anak yang bernama 
NABILLA WANDA FRISTA yang pada pokoknya di muka persidangan 
menyatakan tidak keberatan dan penuh dengan ikhlas anaknya untuk diangkat 
sebagai anak angkat oleh Slamet Riyadi dan Romlah ;………………………... 

Menimbang, bahwa setelah PN Semarang membaca surat permohonan 
berikut dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta Para 
Pemohon sendiri, ternyata satu sama lain berkaitan dan berhubungan sehingga 
Para Pemohon dapat membuktikan tentang pengangkatan anak yang telah 
dilakukan terhadap seorang anak bernama : NABILLA WANDA FRISTA 
lahir di Semarang pada tanggal, 22 September 2004 anak dari suami istri 
Suparmin dan Puanah ;………………………………………………………… 

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas 
segala persyaratan hukum telah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga oleh 
karenanya permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan ;…………………. 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon 
dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;…… 

Mengingat, akan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dan 
undang-undang yang bersangkutan ;…………………………………………... 

 
MENETAPKAN : 

 
………“Mengabulkan permohonan Para Pemohon”;.…………………………. 
………“Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

Para Pemohon (SLAMET RIYADI dan ROMLAH) terhadap 
seorang anak perempuan bernama : NABILLA WANDA  FRISTA, 
lahir di Semarang pada tanggal, 22 September 2004 adalah sah 
menurut hukum”;…………………………………………………….. 

………“Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar 
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)”;……………………………….. 

 
Demikianlah Penetapan ini diputuskan dalam Persidangan yang 

terbuka untuk umum PN Smg pada hari : SELASA, 2 Agustus 2005 oleh kami 
: BOEDI HARTONO, SH. Hakim PN Smg dan Penetapan tersebut pada hari 
itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim didampingi : WIDODO, 
Panitera Pengganti PN Smg dan dihadiri pula oleh Para Pemohon sendiri ;…... 

 
 



Panitera Pengganti,                                                   Hakim, 
 
 
 

                   WIDODO                                              BOEDI HARTONO, SH. 
 
 
 
Perincian biaya : 
-  Materai Penetapan………….….……Rp.6.000 
-  Redaksi……………….………..…....Rp.3.000 
-  Panggilan / Administrasi….………...Rp.491.000 
___________________________________________ 
-  Jumlah……………………………….Rp.500.000 
 
 
                     Dicatat disini :  

- bahwa turunan resmi yang pertama diberikan 
kepada dan atas permintaan Para Pemohon 
(Slamet Riyadi dan Romlah). 

 
 

Semarang, 2 Agustus 2005 
 
               Panitera  
          PN Semarang 
 
 
 
     SOENARMAN, SH 
       NIP : 040014681 
 

                                                      
                                                            Biaya turunan : 
 
                                                                -  Materai turunan   Rp.6000 
                                                                -  Leges                   Rp.2000 
                                                                __________________________ 
                                                                -  Jumlah                 Rp.8000 

 
 
 
 
 
 
 



PUTUSAN 
Nomor : 155 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA
 

PN Semarang yang memberikan dan mengadili perkara-perkara 
perdata telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan : 

 
IMAM SUDRAJAT : Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal 

di Jl. Jangli Perbalan Timur I No.234 RT.07 / 06 
Semarang ;………………………….………...... 

HANNY ALAIYA : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jl. 
Jangli Perbalan Timur I No.234 RT.07 / 06 
Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai  
PARA PEMOHON ;……………..…………… 

 
Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut ;………………………………………………………... 
- Dari hasil perkawinan yang sah dilaksanakan tanggal 10 Agustus 1985 (21 

tahun) lamanya belum diberikan keturunan / anak, untuk itu dengan segala 
ketulusan dan keikhlasan hati kami berdua saya memohonkan ijin untuk 
dapat mengadopsi anak dari adik kandung saya (M. FUADI / Almarhum) 
yang bernama SABRINA HAYU ADHANI tempat / tanggal lahir, 
Semarang 12 Januari 1996 lewat ketua PN Semarang demi masa depan 
dan hak-haknya sebagai anak kandung ;………………………………….... 

- Perlu kami sampaikan bahwa anak tersebut sejak berumur 3 bulan telah 
kami asuh / kami didik dan kami sekolahkan ;…………………………….. 

- Serta sepenuhnya mendapatkan kasih sayang dari kami berdua baik yang 
menyangkut kebutuhan lahir maupun batin ;………………………………. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan 

segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua PN Semarang sudilah 
kiranya untuk ;…………………………………………………………………. 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;……………….. 
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para 

Pemohon (Imam Sudrajat dan Hanny Alaiya) terhadap seorang anak 
perempuan bernama : SABRINA HAYU ADHANI, lahir di Semarang, 
pada tanggal 12 Januari 1996, anak dari suami istri M. Fuadi (almarhum) 
dan Sri Achadi Nugraheni adalah sah menurut hukum ;…………………... 

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon ;…………………. 
 
Pengadilan Negeri tersebut ;…………………………………………………… 
Setelah membaca permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;………………. 
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi dan 
bukti-bukti yang diajukan berupa ;…………………………………………….. 



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Sudrajat dan Hanny 
Alaiya tertanggal 10 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah KUA Semarang, bukti (P-1) ;…………………………. 

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4233 / TP / 1996 tertanggal 2 
September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 
Kotamadya Dati II Semarang atas nama SHABRINA HAYU 
ADHANI bukti (P-2) ;…………………………………………………. 

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MOHAMMAD FUADI 
dengan Dr. SRI ACHADI NUGRAHENI yang dikeluarkan oleh KUA 
Semarang Selatan tertanggal 8 September 1991 bukti (P-3) ;…………. 

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3.167 / X / 2005 atas 
nama MUHAMMAD FUADI yang telah meninggal dunia tanggal 19 
Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Candisari 
tertanggal 26 Oktober 2005 bukti (P-4) ;………………………………. 

5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh S.A Nugraheni tentang 
penyerahan anak bersama Shabrina Hayu Adhani kepada Imam 
Sudrajat dan Hanny Alaiya bukti (P-5) ;……………………………….. 

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya 
ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup ;…………………………………... 
 

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga telah 
mengajukan dua orang saksi yaitu ;……………………………………………. 
SAKSI I : OWIEK M. THOYIB, dengan dibawah sumpah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 
- bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon bernama 

Hanny Alaiya dan saksi adalah kakak kandung dari S.A 
Nugraheni jadi anak yang mau diangkat adalah keponakan 
saksi juga ;……………………………………………………… 

- bahwa anak yang mau diangkat oleh Para Pemohon bernama 
Shabrina Hayu Adhani dan telah diasuh oleh Para Pemohon 
sejak usia 3 (tiga) bulan layaknya seperti anak kandung dengan 
penuh kasih sayang dan Para Pemohon sanggup siap untuk 
mendidik, merawat dan mensejahterakan anak Shabrina Hayu 
Adhani hingga dewasa ;………………………………………... 

- bahwa Shabrina Hayu Adhani diserahkan kepada Para 
Pemohon karena orang tuanya M. Fuadi ayahnya telah 
meninggal dan ibunya S.A Nugraheni hidup sendiri dan repot 
karena sekolah lagi di Yogyakarta ;……………………………. 

- bahwa anak yang diangkat sejak dirawat oleh Para Pemohon 
perkembangan fisik  maupun  mentalnya  semakin  bagus  dan  
sudah  sekolah  di  Sekolah Dasar ;…………………………….  

- bahwa benar Para Pemohon sudah berumah tangga kurang 
lebih 21 tahun belum diberi keturunan ;……………………….. 

SAKSI II : IMAM SUBARKAH, dengan di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 



- bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Pemohon bernama 
Imam Sudrajat ;………………………………………………… 

- bahwa benar Para Pemohon sudah berumah tangga 21 tahun 
tetapi belum diberi keturunan ;………………………………… 

- bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat anak bernama 
Shabrina Hayu Adhani anak dari adik kandung Pemohon 
bernama Hanny Alaiya ;……………………………………….. 

- bahwa benar Shabrina Hayu Adhani telah diasuh oleh Para 
Pemohon sejak usia 3 (tiga) bulan dan telah dirawat, dididik 
penuh dengan kasih sayang yang layaknya anak kandung ;…… 

- bahwa  Para  Pemohon  siap  untuk  mensejahterakan  anak  
yang diangkat ;…………………………………………………. 

- bahwa benar anak yang diangkat oleh Para Pemohon anak 
kedua dari tiga bersaudara ;……………………………………. 

 
Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut di atas, 

atas pertanyaan hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon tetap 
pada permohonannya dan mohon putusan ;……………………………………. 

Menimbang, bahwa benar dengan dari perkawinan antara Mohammad 
Fuadi dengan SA Nugraheni telah dilahirkan seorang anak perempuan, anak 
ke-2 yang diberi nama SHABRINA HAYU ADHANI, lahir di Semarang pada 
tanggal 12 Januari 1996 ;………………………………………………………. 

Menimbang, bahwa Para Pemohon sejak perkawinannya tersebut 
sampai saat diajukan permohonan ini belum dikaruniai anak ;………………... 

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon bersepakat untuk 
mengangkat anak yaitu SHABRINA HAYU ADHANI anak ke-2 dari 
perkawinan antara Mohammad Fuadi dengan SA Nugraheni ;………………... 

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut 
sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun, dan telah di asuh selayaknya anak 
kandung sendiri, dengan penuh kasih sayang dengan perhatian yang besar ;…. 

Menimbang, bahwa Para Pemohon keadaan ekonominya baik sehingga 
dapat menjamin kesejahteraan anak tersebut hingga dewasa nanti ;…………... 

Menimbang, bahwa Para Pemohon berharap dengan pengangkatan 
anak tersebut guna untuk mendapatkan keturunan dan meneruskan generasi 
Para Pemohon ;………………………………………………………………… 

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih kuatnya kedudukan anak 
tersebut guna kepastian hukum, maka diperlukan adanya penetapan dari PN 
Semarang ;……………………………………………………………………... 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
di atas, serta melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta 
katerangan Para saksi, dan keterangan Para Pemohon, maka permohonan Para 
Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;……………... 

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, 
maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;……… 

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-undangan yang 
bersangkutan ;………………………………………………………………….. 



MENETAPKAN 
 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;……………….. 
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para 

Pemohon (Imam Sudrajat dan Hanny Alaiya) terhadap seorang anak 
perempuan bernama : SABRINA HAYU ADHANI, lahir di Semarang, 
pada tanggal 12 Januari 1996, anak dari suami istri M. Fuadi (almarhum) 
dan Sri Achadi Nugraheni adalah sah menurut hukum ;…………………... 

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar 
Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;…………………… 

 
Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, 

pada hari : KAMIS, 31 AGUSTUS 2006 oleh kami MOERYONO, SH. 
Hakim PN Smg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dengan 
didampingi oleh JAHJA AMUDJADI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri 
pula oleh Para Pemohon. 

 
 
 
 
Panitera Pengganti,                                               Hakim tsb, 
 
 
 

       JAHJA AMUDJADI, SH.                                    MOERYONO, SH.
 
 
 
 

Biaya-biaya : 
-  Panggilan…………....Rp.100.000 
-  Administrasi…………Rp.50.000 
-  Materai………………Rp.6.000 
-  Redaksi……………....Rp.3.000 
                                      _______________ 
Jumlah………………….Rp.159.000 

                          _______________ 
 
 

Turunan Penetapan ini dibuat dan diberikan atas permintaan Para Pemohon 
pada tanggal : 5 September 2006 ;……………………………………………... 
 
 
 
 
 



 
                                                             PENGADILAN NEGERI SEMARANG 
                                                                      PANITERA / SEKRETARIS 
 
 
 
                                                                           H. SOENARMAN, SH. 
                                                                                NIP : 040014681 

 
 

                             Biaya turunan : 
 

                 -  Materai…….……..Rp.6000 
                 -  Leges………….….Rp.1750  
                                                   ___________                                                      

                             -  Jumlah….…………Rp.7750 
                           ___________ 

                                 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;…………………………... 
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