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1. Dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg sebenarnya anak yang 
diangkat (adopsi) pada dasarnya adalah anak luar kawin, tetapi ayah 
biologisnya (penggugat) mengakui anak tersebut dengan mengangkat anak itu 
sebagai anak angkatnya, apakah dalam pengangkatan anak, diperbolehkan 
anak luar kawin diangkat sebagai anak adopsi? 
 

2. Dalam Pasal 277 dan 278 KUHPidana yang mengatur mengenai perbuatan 
yang dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang dalam perkara 
tersebut apakah para pihak telah dengan sengaja melakukan hal tersebut? 

 

3. Dalam Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg ternyata pokok 
perkara pernah diajukan sebelumnya dengan para pihak yang sama pada tahun 
2001 dan terdapat putusan hakim yang berbeda-beda mengenai sah tidaknya 
status keperdataan anak angkat disetiap upaya hukum terdahulu yang pernah 
diajukan. Mengapa terdapat putusan yang berbeda-beda? Dan bagaimana 
seharusnya para hakim memutus perkara itu? 
 

4. Asas kebenaran formil yang diwujudkan hakim perdata dalam suatu perkara 
perdata membuat hakim bersifat pasif dalam mencari suatu kebenaran karena 
tidak didasarkan oleh keyakinannya, apakah hal tersebut yang mendasari 
adanya putusan-putusan yang berbeda terhadap perkara status keperdataan 
anak angkat itu? 

 

5. Sehubungan dengan sifat pasif hakim perdata bagaimana peran dan tugas 
hakim untuk mampu mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan 
kepasifannya? 

 
6. Pada akhirnya putusan Majelis Agung Peninjauan Kembali mengadili bahwa 

penetapanpengangkatan anak adalah sah dan berkekuatan hukum tetapi 
nyatanya pada tahun 2015 dengan perkara nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, 
para penggugat mengajukan gugatan yang sama supaya dapat membatalkan 
penetapan pengangkatan anak, tetapigugatan itutidak diterima oleh Pengadilan 



7. Negeri Semarang dikarenakan gugatan Nebis In Idem, bahkan dalam tingkat 
banding dan kasasi yang kembali dimohonkan oleh penggugat untuk 
membatalkan penetapan pengangkatan anak, para hakim tetap menguatkan 
putusan PN Semarang, bagaimana penerapan asas kebenaran formil para 
hakim dalam memutus perkara ditahun 2015 tersebut? 

 
8. Menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 

apa yang menjadi tujuan para penggugat untuk menggugatkan kembali dan 
menjadi batal status keperdataan anak angkat, yang jelas-jelas telahada 
penetapan putusan Peninjauan Kembali di tahun 2007 yang berkekuatan 
hukum final dan tetap dengan menyatakan sahnya penetapan pengangkatan 
anak tersebut? 
 

9. Bagaimana penilaian pembuktian terhadap Penetapan Pengadilan Negeri 
Semarang dan Akta Notaris tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) apakah 
telah cukup membuktikan telah dilakukannya pengangkatan anak (adopsi) 
terkait alat bukti tertulis yakni akta sesuai dengan Pasal 163 HIR yang 
mengatur tentang alat-alat pembuktian? 





 



 


