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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang   

Bagi pasangan suami isteri, anak merupakan anugrah dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Anak merupakan harta yang paling berharga dibandingkan 

dengan harta benda lainnya. Kehadiran seorang anak di dalam sebuah 

keluarga sangat dinanti-nantikan. Apabila tidak ada kehadiran seorang anak 

di dalam sebuah keluarga dianggap menjadi sebuah aib khususnya di dalam 

lingkungan masyarakat.  

Di negara-negara Asia, khususnya Indonesia banyak yang 

beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki sehingga kehadiran anak 

dalam sebuah keluarga akan sangat ditunggu. Di lihat dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan 

bangsa di masa datang, generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi 

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasaan dan diskriminasi dari 

segala aspek kehidupan.  

Apabila pasangan suami isteri yang sudah lama menjalin tali 

pernikahan tetapi masih belum dikaruniai keturunan, maka akan timbul 

kecemasan dan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri dan juga 

dalam kehidupan bermasyarakat karena dianggap gagal dalam membangun 

sebuah keluarga yang lengkap dan sempurna. Kecemasan tersebut 

diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, maka hal ini dapat 

menjadi alasan bagi suami untuk beristeri lebih dari satu (poligami) yang 
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merupakan  suatu pengecualian terhadap asas monogami yang dianut dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.1 Dalam Pasal 4 

ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tertulis bahwa: Pengadilan memberikan 

izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai suami untuk 

beristri lebih dari satu orang (poligami) yaitu diatur di dalam Pasal 55 

sampai dengan Pasal 59.  Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.2 

Alasan-alasan untuk beristeri lebih dari satu (poligami) yang diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah 

sama. Namun demikian, walaupun Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pilihan untuk berpoligami demi 

memperoleh keturunan, akan tetapi mekanisme pengangkatan anak (adopsi) 

menjadi salah satu pilihan alternatif lainnya. Pengangkatan anak atau adopsi 

telah menjadi kebutuhan masyarakat dan biasanya terjadi karena alasan di 

                                                            
1 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2 Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.  
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dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa ketidakpunyaan anak masih merupakan dorongan yang 

utama untuk melakukan pengangkatan anak.  

Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai 

kalangan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya 

pola pikir masyarakat sehingga poligami bukan lagi menjadi satu-satunya 

jalan keluar untuk mendapatkan anak. Seseorang dalam mengangkat anak 

pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak 

faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun 

lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak 

diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan 

manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan 

akan merupakan kelanjutan hidupnya.3 

Secara etimologi, pengangkatan anak dipadankan dengan kata adopsi 

yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, adoption dalam 

bahasa Inggris, dan al-tabanni dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat 

anak, mengambil anak angkat, atau menjadikan seseorang seperti anak 

kandung sendiri.4 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata adopsi berarti 

pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.5 

Menariknya, definisi yang dikemukakan Departemen Pendidikan ini, telah 

melibatkan sebuah institusi yang berwenang mencatat status keperdataan 

seseorang.  

                                                            
3 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam, (Bandung: Al-Maa’rif, 
1972), hlm. 19 
4 Mustofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,  (Jakarta:Kencana, 2008),  
hlm. 9 
5 Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia,  (Jakarta:Pusat Bahasa,2008),  hlm. 13 
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Secara terminologi, Mahmud Syalthut memberikan dua pengertian 

al-tabanni. Pertama, mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik 

dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung 

kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan 

merubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai 

nama orang tua angkatnya, berhak saling mewarisi, serta memiliki hak dan 

kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.6 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma7 yang 

menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap 

anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat 

setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau 

pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”. 

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh 

Amir Martsedono, yaitu: Anak angkat adalah anak yang diambil oleh 

seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dirawat 

hingga menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan bila 

nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan 

warisan dari orang yang mengangkatnya.8 

Pendapat Hilman Hadikusuma dan Amir Martosedono secara 

implisit mempunyai kesamaan dan keduanya dipengaruhi hukum adat. 

Menurut mereka anak angkat akan melanjutkan keturunan dan mewarisi 

                                                            
6 Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I, (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 
1996), hlm. 29-30 
7 Muderis Zaini, Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 
hlm. 5. 
8 Amir Martosedono, Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarang: Effhar 
Offset dan Dahara Prize, 1990), hlm 15. 
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harta kekayaan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat kedua 

dari Mahmud Syalthut bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama 

dengan anak kandung. Namun berbeda dengan definisi pertama yang 

didasarkan hukum Islam, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban 

sebagai anak, tetapi tetap sebagai anak angkat dalam arti bukan sebagai 

penerus keturunan. Jadi anak angkat bukan sebagai ahli waris dan tidak 

berhak memperoleh warisan. Perbuatan pengangkatan anak tersebut didasari 

oleh perasaan seseorang yang mengangkat anak untuk membantu orang tua 

kandung anak angkat tersebut dalam memberikan pendidikan dan 

pengasuhan dengan harapan anak angkat mendapatkan taraf hidup yang 

lebih baik dimasa depan. 

Pendapat Mahmud Syalthut ini juga lebih sesuai dengan apa yang 

dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 171 huruf (h), bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang 

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.  
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Hal ini memiliki kesamaan substansi dengan definisi anak angkat 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h). Pengangkatan anak 

merupakan salah satu usaha kesejahteraan sosial. Agar usaha tersebut dapat 

terlaksana dengan baik memerlukan suatu perlindungan.  

Di dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa anak angkat adalah  anak yang 

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan 

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak tertulis bahwa:  

1). Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan 

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. 

2). Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

3). Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang 

dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Dengan demikian isi Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan 

pengangkatan anak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. 
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Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan 

anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan 

dan dilakukan menurut adat setempat agar sah, jadi orang tua kandung 

sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada 

orang yang mengangkatnya. Anak yang diangkat nantinya disebut sebagai 

anak angkat.9 Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 pada Pasal 1 ayat 2 tertulis 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, ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat.  

Mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dalam 

dua cara yaitu pengangkatan anak tanpa melalui lembaga pengangkatan 

anak dan yang melalui lembaga pengangkatan anak (lembaga kesejahteraan) 

yang berasal dari yayasan kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh 

Departemen Sosial. Akibat hukum lembaga pengangkatan anak yaitu 

memberikan status hukum baru bagi anak yang diangkat, selain itu 

mengingat ada kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak yang harus 

dilindungi demi masa depan anak angkat tersebut, maka lembaga 

pengangkatan anak ini termasuk dalam pengaturan mengenai perlindungan 

anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 angka 

2 (Amandemen ke-2): “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

                                                            
9 B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat 
Hukumnya Di Kemudian Hari, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 39  
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diskriminasi.” dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Sementara pengangkatan anak yang tanpa melalui lembaga 

pengangkatan anak biasanya anak yang diadopsi berasal dari kerabat yang 

mengadopsi atau anak yang diadopsi diambil langsung dari kedua orang 

tuanya. Biasanya antara orang tua anak dengan pihak yang akan mengadopsi 

sudah saling mengenal. 

Beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak telah ditetapkan 

untuk menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu dalam Staatsblad 

(Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1917 Nomor 129 yang 

mengatur pengangkatan anak khusus bagi orang Tionghoa, Undang-Undang 

Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat 

Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 

I/1/2 tanggal 24 Februrai 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak 

Warganegara Indonesia oleh orang Asing. Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 

tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial RI 

No. 41/HUK/KEP/VII/19854 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan 

Pengangkatan Anak dan berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
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Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang telah dimuat dalam Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 123. 

Tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan 

pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan 

Anak. Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat 

utama sebagai berikut:  

1). Syarat kepentingan terbaik bagi anak: dalam Pasal 39 Undang-Undang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat 

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2). Syarat tidak memutuskan nasab (hubungan darah) anak angkat: orang 

tua angkat tidak boleh menutup-nutupi atau memutuskan hubungan 

darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa orang tua angkat 

wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya 

dan orang tua kandungnya, pemberitahuan asal-usul dan orang tua 

kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang 

bersangkutan. Artinya orang tua angkat bias saja merahasiakan asal-

usul anak angkat apabila kondisi mental anak angkat belum cukup kuat 

untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak angkat.   
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3). Syarat orang tua angkat seagama dengan anak angkat: tertulis dalam 

pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa calon orang 

tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak 

angkat, apabila asal-usul anak angkat tidak diketahui maka agama anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.  

Pengangkatan anak di Indonesia menurut hukum adat  memiliki 

aturan-aturan yang beragam sesuai dengan adat istiadat setempat. Sifatnya 

sangat fleksibel karena hukumnya tidak tertulis dan dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga hukum adat dapat berubah 

apabila dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakatnya. 

Hukum adat ini, mengatur bidang kehidupan masyarakat baik mengenai 

perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah bahkan mengenai 

pengangkatan anak. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak 

mengatur mengenai pengangkatan anak. KUH Perdata hanya mengatur 

ketentuan mengenai pengakuan anak diluar kawin yaitu yang diatur dalam 

Buku I Bab XII Bagian Ketiga KUH Perdata Pasal 280 sampai dengan 289 

yang substansinya mengatur tentang pengakuan anak luar kawin. Di 

Belanda telah lahir Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak, yaitu: 

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang isinya mengatur secara khusus 

tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat 

(KUH Perdata).10 Namun pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 

129 Tahun 1971 ini khusus bagi orang keturunan Tionghoa. Dalam 

                                                            
10 R.Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm. 178. 
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Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan 

keperdataan secara hukum dan disamakan posisisnya sebagai anak yang 

lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang 

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang 

tua angkat.11  

Pada prinsipnya agama Islam memperbolehkan dilakukan 

pengangkatan anak, sepanjang tidak mengakuinya sebagai anak kandung.12 

Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan pengertian 

menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, adalah sangat 

tidak dibenarkan.  Larangan pengangkatan anak sebagaimana di atas, 

dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, berbunyi: 

“...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-
bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”.  

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa di dalam hukum Islam, 

anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung. Hubungan darah 

anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak pernah terputus. Oleh 

karena itu, anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya 

bukan dengan nama ayah angkatnya.  

                                                            
11 Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 190 
12 R.Soeroso, Op. Cit.,  hlm. 196 
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Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya bersifat pengasuhan 

anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita 

dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam artian pengangkatan 

anak hanya merupakan peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke 

orang tua angkat dalam hal memberikan nafkah sehari-hari, mendidik dan 

memelihara. Dalam pengangkatan anak tersebut juga terkandung unsur 

tolong menolong yang selalu dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana 

dalam: 

1) Al Qur’an surat Al Ma’idah 5:2, Artinya: “Dan bertolong-tolonglah 

kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-

tolongan dalam maksiat dan permusuhan”. 

2) Al Qur’an surat Al Insan 76:8, Artinya: “Dan mereka memberi 

makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-

orang yang ditawan”. 

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah 

diperbolehkan asalkan dilakukan menurut dasar-dasar hukum Islam dan 

ditujukan bagi kesejahteraan calon anak angkat yang akan dipelihara. 

Pengangkatan anak dalam Islam lebih diutamakan dalam fungsi sosial dan 

tidak dititik beratkan pada persoalan hukum. Dengan demikian tindakan  

pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan 

peralihan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat. 

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada 

memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang 

kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala 
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kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri 

dengan segala konsekuensi hukumnya. Islam mengarahkan kepada manusia 

agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan 

suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-

anak terlantar dan anak yatim. Islam juga mengajarkan umatnya untuk 

selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, 

terlantar, dimana perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak 

tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak 

orang tua kandungnya dan pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada 

penyantunan semata.13 

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan 

manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal 

ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar 

yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam 

keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga 

bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak 

angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan 

keluarga. Sisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu 

terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan 

dan pengamalan ajaran agama.14 

Apabila di lihat dari sistem hukum yang berada di Indonesia, 

terdapat berbagai macam alasan atau tujuan dalam melakukan pengangkatan 

anak. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

                                                            
13 Muderis Zaini, Op. Cit., hlm. 50 
14 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 31 
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Kesejahteraan Anak dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya tujuan 

pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah mengutamakan kepentingan 

anak.  Sementara menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak  

sebagai berikut: 

1) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang 

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini 

ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan 

pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.   

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah 

mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dengan orang tua 

angkatnya. Kedudukan waris anak angkat ini seringkali menjadi persoalan 

sehingga dapat menyebabkan terjadi sengketa diantara para ahli waris yang 

lainnya. 

Terjadi perbedaan mengenai kedudukan (status) anak angkat 

terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkat menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Di dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, 

salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai 
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status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua 

angkatnya.  

KUH Perdata menggolongkan ahli waris yang berhak mendapatkan 

warisan kedalam 4 golongan, yaitu:  

1) Ahli waris golongan I:  

a) Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian 

keturunannya. Anak yang dimaksud adalah anak sah, kelompok anak 

sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi 

secara sah.  

b) Suami atau istri yang hidup lebih lama. Besaran hak waris seorang 

isteri atau suami atas warisan pewaris ditentukan dengan seberapa 

besar bagian satu orang anak.15 

2) Ahli waris golongan II: Bagian ahli waris golongan ini diatur dalam pasal 

854-857 KUH Perdata, yaitu terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau 

perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 KUH Perdata: 

a) Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dri 

harta warisan jika hanya terdapat satu orang saudara pewaris. 

b) Ayah dan ibu mendapatkan ¼ (seperempat) bagian dari harta 

peninggalan jika pewaris meninggalkan lebih dari satu orang saudara 

laki-laki atau perempuan. Jika ibu atau ayah sudah meninggal dunia, 

maka yang hidup terlama menurut ketentuan Pasal 855 KUH Perdata 

akan memperoleh bagian sebagai berikut:  

                                                            
15 J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 107 
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1)  1/2 (seperdua) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi 

bersama dengan saudaranya, baik laki-laki atau perempuan. 

2) 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan jika mewaris 

bersama-sama dengan dua orang saudara. 

3) 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris 

bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.  

Apabila ayah dan ibu pewaris sudah tidak ada lagi maka harta 

peninggalan dibagikan kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli 

waris golongan 2 baik saudara seayah maupun saudara seibu.   

3) Ahli waris golongan III: Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam 

garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari garis ayah maupun garis 

ibu. Termasuk dalam golongan ini adalah kakek dan nenek, kakek buyut 

dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun garis ibu. Dalam hal 

ini, sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu dibagi dua (kloving) 

yaitu ½ merupakan bagian keluarga dari ayah pewaris dan ½ bagian 

keluarga dari ibu pewaris (Pasal 850 dan Pasal 853 ayat 1 KUH Perdata).  

4) Ahli waris golongan IV: Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata dalam 

hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis 

lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi 

bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. 

Setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari 

garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain adalah 
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para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah 

meninggal dunia lebih dahulu dari para pewaris.16  

Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk 

bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang 

menyebabkan kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam adalah empat hal 

berikut ini:17  

1) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah ibu, anak, cucu, saudara-

saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya. 

2) Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah 

berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa “iddah talak 

raj’i” 

3) Hubungan walak yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang 

memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris 

yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. 

4) Tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) 

yang menampung harta warisan orang yang tidak meinggalkan ahli 

waris sama sekali dengan sebab tertentu di atas. 

Di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat 

pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris, yaitu:  

1) Kelompok ahli waris terdiri dari: 

a) Menurut hubungan darah:  

(1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek;  
                                                            
16 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 
258  
17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 19 
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(2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dan nenek.  

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda 

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.  

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak 

membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan 

merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah 

mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah 

dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh 

anak angkat.  

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja 

untuk kepentingan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial 

juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat, tetangga, yatim dan 

miskin, hal ini digariskan dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 7 yang 

menyatakan “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

ditetapkan.”  

Kewarisan Islam sebagai bagian Syari’at Islam dan lebih khusus lagi 

sebagai bagian dari Aspek Muamalah sub hukum perdata,18 tidak dapat 

dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Aspek Muamalah 

adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat atau 

aturan Allah, karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan 

                                                            
18 Endang Syarifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi, 
(Bandung: Pustaka Salman, 1995),  hlm. 71. 
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pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran 

Islam tersebut. Tujuan hukum Islam pada prinsipnya mewujudkan 

kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan 

dalam kehidupan didunia maupun di akhirat, sesuai dengan prinsip umum 

Al-Qur’an.19 

Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian 

“Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan 

orang tua angkatnya. Hal ini diatur di Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 

maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 

orangtua angkatnya”.20 Hal ini dilakukan atas dasar rasa kasih sayang dan 

juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, anak 

angkat telah berbuat menemani orang tua angkatnya. Oleh karena itu Islam 

sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari 

harta peninggalan orang tua angkatnya.  

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak 

angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah 

sebesar 1/3 (sepertiga). Apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak 

menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan 

jalan keluar untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. 

Namun banyak masyarakat umum belum mengetahui dan belum memahami 

kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.  

                                                            
19 Achmad Ali, Menguak Teori Keadilan dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 
216-217. 
20  Pasal 209 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam. 
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Harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus 

dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang 

mempunyai pertalian darah yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan 

ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan 

karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua 

angkat secara serta merta dianggap meninggalkan wasiat maksimal 1/3 

(sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau 

sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut 

dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian 

warisan kepada ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan 

terlebih dahulu.  

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta otentik juga 

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Keotentikan sebuah akta yang 

mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, 

mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta 

otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.  

Pada pelaksanaan wasiat wajibah Notaris harus melaksanakan apa yang 

dikehendaki oleh pewaris atau pewasiat dan menjelaskan semua yang 

diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris 

mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh 

ahli warisnya.  
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Kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat dengan 

pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar 

pengadilan/non litigasi) terhadap orang-orang yang tunduk kepada aturan 

Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) maupun orang Islam yang tunduk 

terhadap hukum Islam. Selama ini di dalam kehidupan masyarakat umum 

banyak yang beranggapan bahwa profesi Notaris hanya melayani mereka 

yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat saja, sebenarnya hal itu tidak 

selalu benar. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul 

“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Hak Waris Bagi Anak Angkat 

Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Sistem 

Hukum Waris Islam.”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat di 

identifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hak mewaris menurut hukum 

waris Islam? 

2. Apakah terdapat peran Notaris dalam pelaksanaan hak waris bagi anak 

angkat menurut hukum waris Islam?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan di muka, 

maka penelitian ini bertujuan untuk:  



22 
 

1. Mengetahui kedudukan anak angkat dalam hak mewaris menurut 

hukum waris Islam.  

2. Mengetahui apakah terdapat peran Notaris dalam pelaksanaan hak waris 

bagi anak angkat menurut hukum waris Islam.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi atas tulisan dan teori hukum yang telah ada terkait dengan 

peran notaris dalam pelaksanaan hak waris bagi anak angkat menurut 

sistem hukum waris Islam. kedudukan anak angkat dalam hak mewaris 

menurut sistem hukum waris Islam. Selain itu juga dapat menambah 

pengetahuan masyarakat dan jajaran pemerintah sebagai acuan dalam 

menerapkan hukum dan mengambil keputusan-keputusan mengenai hal 

terkait. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan bagi masyarakat umumnya dan para notaris khususnya 

untuk dapat lebih memahami lagi mengenai peran notaris dalam 

pelaksanaan ketentuan hak waris bagi anak angkat menurut sistem hak 

waris Islam. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut:  

Bab I  :  Pendahuluan  
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Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan yang berupa 

uraian singkat mengenai isi dari bab-bab yang 

terdapat dalam tesis ini.  

Bab II   :  Tinjauan Pustaka  

 Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang akan 

dipakai sebagai dasar oleh Penulis dalam penelitian, 

yaitu antara lain mengenai hak mewaris bagi anak 

angkat menurut system hukum yang berlaku di 

Indonesia, anak angkat menurut hukum Islam dan 

mengenai peran Notaris dalam kewarisan menurut 

hukum Islam.  

Bab III   :  Metode Penelitian  

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai 

metode atau cara yang digunakan oleh Penulis dalam 

penelitian ini. Penulis menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

data sekunder berupa studi pustaka. 

Bab IV   :  Analisa dan Pembahasan  

Bab ini akan menganalisa dan membahas tentang 

hasil penelitian, berdasarkan pendekatan kasus 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 417 K/AG/2016. Fokus dalam penelitian ini 
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adalah mengenai kedudukan anak angkat dalam hak 

mewaris menurut hukum Islam dan mengenai peran 

Notaris dalam pelaksanaan hak waris bagi anak 

angkat menurut hukum waris Islam.  

Bab V   :  Kesimpulan dan Saran  

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran 

sebagai hasil dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




