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ِلَك فِي  ْنُهم بَْعدَ ذََٰ َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ ِإنَّ َكثِيًرا م ِ
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RINGKASAN/ ABSTRAK 
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Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, Keadilan, filosofis 

Pengangkatan anak angkat merupakan pilihan yang sangat perlu 

dipertimbangan. Kehadiran mereka dapat mengisi kebahagiaan keluarga dan di 

lain pihak nasib mereka diharapkan harus sejahtera.  

Yang menarik dijawab adalah Apakah landasan Filosofis Kompilasi Hukum 

Islam mengesahkan pembagian waris bagi anak angkat, dan Bagaimanakah 

bentuk keadilan penetapan hak anak angkat 1/3 bagian atas harta peninggalan 

orang tua angkat. 

Jenis penelitian adalah kualitastif deskripstif dengan sumber data sekunder 

berupa dokumentasi berupa Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi tentang 

pembagian waris bagi anak angkat. Metode pendekatan penelitian dengan metode 

filosofis dengan menganalisis isi (content analysis).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat secara tegas diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yakni untuk membantu kesejahterannya. 

Demikian padal 209 Khi juga memberikan bagi anak angkat untuk mendapatkan 

harta tirkah (waris) melalui wasiat wajibah sebagai hukum in abstactio. Dilain sisi 

putusan Mahkamah Agung No 38 tahun 1998 menjadi dasar hukum berlakunya 

ketentuan yang ada dalam kompilasi (in concreto).  

Dari pembahasan disimpulkan bahwa Penetapan Bagian harta peninggalan 

orang tua angkat kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam 

merupakan metode dan media untuk mewujudkannya kesejahteraan  bersama.  

Dengan  demikian pemberian bagian 1/3 kepada anak angkat secara filosofis 

memenuhi kebenaran menurut dasar Pancasila, menurut nilai-nilai ketuhanan 

(Islam), dan menurut nilai kemanusian. Demikan  pemberian bagian 1/3 yang ada 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi benar-benar dapat memenuhi 

keadilan baik keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi 

dalam kehidupan manusia.  Peristiwa ini memiliki dampak hukum baik bagi 

pihak calon orang tua angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-

masing pihak. Oleh sebab itu harus diputuskan melalui pemikiran yang 

matang dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekuensi 

yang akan timbul dari keputusan pengangkatan anak tersebut.  Bagi warga 

negara Indonesia yang beragama Islam untuk mendapatkan legitimasinya 

harus melalui suatu Penetapan Peradilan
1
. 

Selaras dengan perkembangan kehidupan, tujuan pengangkatan anak 

(adopsi) tidak hanya untuk melanjutkan dan mempertahankan garis 

keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung atau 

untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. 

Namun pengangkatan anak juga bertujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini 

tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak menurut 

adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan 

kesejahteraan anak”. Selain itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 

                                                           
1
 UU No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 9: 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 



2 

 

Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2
 

Perbuatan hukum pengankatan anak (adobsi) mempunyai akibat 

hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah 

mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris bagi orang tua 

angkatnya. Selain akibat hukum, adopsi juga menimbulkan permasalahan 

hukum. Diantara persoalan yang muncul dalam gugatan adalah mengenai 

sah atau tidaknya pengangkatan anak, kedudukan anak angkat sebagai ahli 

waris dari orang tua angkatnya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan lain 

sebagainya. 

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak 

tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua 

kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 

dianut oleh calon anak angkat. Orang tua angkat wajib memberitahukan 

kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. 
3
 

Harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai 

manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam 

hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan 

adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang 

                                                           
2
 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan 

Anak, Pasal 2 disebutkan Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan 

berdasarkan adat kebisasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3
 UU No 23 tahun 2002 pasal 39, 40 
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kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.
4
 Perbuatan 

penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam 

islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat 

menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga 

warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa 

benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku 

setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh ahli waris. 

 Terkait dengan hukum waris, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum 

yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. 

Hal ini berdasar Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 

No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan 

hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia.
5
 

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu 

yang berkenaan dengan peralihan suatu hak dan kewajiban atas harta 

kekayaan atau hutang piutang seseorang setelah dia meninggal dunia kepada 

ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling 

                                                           
4
 Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 

2008, hlm.58. 

5
  Pengaturan hukum waris bagi warga Indonesia: 1. Penduduk Asli Indonesia, berlaku 

Hukum Adat;2. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata 

BW; 3. Keturunan Tiong Hoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat, 4. Keturunan Timur 

Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara 

Leluhurnya. Setelah lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 

10 Juni 1991 atau yang disebut Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), masalah Pewarisan bagi 

Penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam  Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-

214) KHI tersebut, adapun lembaga pengawas atas pewarisan tersebut adalah Peradilan Agama 
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terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Dalam literatur 

hukum Islam ditemui bebrapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan 

Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. 

Regulasi waris bagi warga Indonesia yang beragama Islam secara  

hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (3) 

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang pelaksanaannya di atur oleh Pengadilan Agama 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Surat Keputusan Berasama 

Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan tanggal 10 

September1987, Nomor 58/1987 dan Nomor 0534b/U/1987 tentang 

Pembaruan pedoman Transliterasi Arab Latin, Waqaf, dan Shadafah. 

Perwakafan Tanah Milik, diatur dengan PP Nomor 28 Tahun 1977, LN 

1977-38. 

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 

memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan 

sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu. Hal ini 

disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang 

lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami 

peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal 

dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang 
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sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan 

dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. 

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa 

hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan. 

Fatwa Muhammadiyah dan NU menyatakan bahwa:“anak 

angkat tidak boleh di-aku dan disamakan sebagai anak kandung tidak sah 

sebagai anak kandung), sehingga dalam pembagian harta warisan, anak 

angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan 

orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi.
6
 Menurut Hukum Islam, 

anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab 

mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan 

darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan 

anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum 

terhadap status anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak 

angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua 

angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banykanya 1/3 

(sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.  

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 

ayat 2 yang berbunyi: “Terhadap anak angkat angkat yang tidak menerima 

wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banykanya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan 

                                                           
6
 http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-

Anak-Pungut-Adopsi.html diunduh tanggal 27 Maret 2017 

http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html
http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html
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pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas 

menarik bagi penulis untuk membahasnya. 

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat 

dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2): “Terhadap anak angkat 

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 

harta orang tua angkatnya”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua 

orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tidak 

menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh 

orang tua angkatnya. 

Lahirnya pasal 209 Kompilasi hukum islam  tentang wasiat wajibah 

dapat dibaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, 2:180. Disamping ayat ini, 

turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan 

yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui 

model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat An-

Nisa’, 4:7.6. dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan wasiat tertuang 

dalam Pasal 171 huruf f dan pasal 194-209 yang mengatur secara 

keseluruhan prosedur tentang wasiat. 

Fakta lain adalah putusan- putusan pengadilan yang terkait dengan 

pembagian hak waris atau wasiat wajibah bagi anak angkat. Diantaranya 

adalah Putusan Pengadilan Agama No 241/Pdt.G/2011/PA.DGL tentang 

sengketa pembagian warisan dari sebuah keluarga yang tidak mempunyai 
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anak saat sang suami meninggal dunia. Ahli waris mereka adalah isteri, 

anak angkat dan saudara dari yang meninggal. Amar putusan ini 

memberikan hak waris kepada isteri, saudara (dhawil arham) dan anak 

angkat. Mengenai harta bersama walaupun tidak ada tuntutan akan tetapi 

Hakim secara ex officio dapat membagi harta bersama tersebut. Anak angkat 

mendapat 1/3 dari tinggalan/ waris. Anak perempuan dari istri kedua 

dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapat bagian sisa dari bagian istri 

pertama dan isteri kedua (ibunya). Sedangkan saudara laki-laki dan saudara 

perempuan pewaris tidak mendapat bagian warisan karena terhalang oleh 

anak perempuan pewaris. Putusan MARI nomor 38 K/AG/1998 Tanggal 

5 Oktober 1998.   

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 

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. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang 

dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak 

kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan 

menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan 

kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini 

bersifat prinsip dalam lembaga adopsi karena adanya ketentuan yang 

menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-

ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah 
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selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak 

angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat 

terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris 

anak angkat yang bersangkutan. 

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan yurisprusi tersebut 

menimbulkan problem filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Karena 

dalam hukum kewarisan Islam (fiqh), telah ditentukan siapa-siapa yang 

dapat menjadi ahli waris dan telah ditetapkan pula bagiannya masing, yang 

didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, yang disebut dengan 

dzawil furudl dan dzawil arham dengan ketentuan porsi bagiannya masing-

masing. Sementara itu anak angkat tidak termasuk dalam kedua golongan 

ahli waris tersebut. Oleh karena itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak 

atas sebagian harta peninggalan orang tua anaknya, boleh jadi akan 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang 

termasuk dzawil furudl atau dzawil arham. Di sinilah diperlukan jawaban 

filosofis problematika keadilan hak anak angkat atas harta peninggalan 

orang tua angkatnya. 

Hal-hal tersebut diatas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh 

makna filosofis dan normatif yang terkandung dari adanya pengangkatan 

anak yang karena keberadaannya, Kompilasi Hukum Islam memberikan hak 

kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat. Baik 

terkait karakteristik pengangkatan  memasukkan anak yang diketahuinya 

sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab 
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kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan 

sepeninggalnya. Berpijak dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul: 

STUDI KRITIS TERHADAP PENGESAHAN PEMBAGIAN HARTA 

WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM.   

2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :  

2.1 Pemberian hak waris kepada anak angkat; 

2.2 Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam pemberian waris kepada 

anak angkat; 

2.3 Pendapat para ulama serta dalil-dalil yang digunakan dalam penerapan 

pemberian waris islam, khususnya mengenai pemberian waris kepada 

anak angkat; 

2.4 Konsep pembagian dalam waris Islam, khususnya kepada anak angkat   

3. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1 Mengidentifikasikan mengenai pengangkatan anak Menurut 

Kompilasi hukum Islam; 

3.2  Mengidentifikasikan kendala yang muncul dalam proses pemberian 

bagian warisan kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam; 

3.3 Mengidentifikasikan Nilai Filosofis pemberian waris bagi anak angkat 
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4. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

4.1. Apakah landasan Filosofis Kompilasi hukum Islam mengesahkan 

pembagian waris bagi anak angkat?   

4.2. Bagaimanakah bentuk keadilan penetapan hak anak angkat 1/3 bagian 

atas harta peninggalan orang tua angkat?  

5. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

5.1. Untuk  mengetahui landasan Filosofis Kompilasi hukum Islam 

mengesahkan pembagian waris bagi anak angkat. 

5.2. Untuk Mengetahui bentuk keadilan penentuan hak anak angkat 1/3 

bagian atas harta peninggalan orang tua angkat? 

6. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

6.1 Manfaat Teoritis 

1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga 

dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
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2) Menambah pengetahuan atau sebagai bahan informasi tentang 

hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam Kompilasi 

Hukum Islam; 

3) Menambah sumber khasanah pengetahuan mengenai anak 

angkat dan kewarisan bagi yang ingin mempelajarinya lebih 

dalam. 

6.2 Manfaat Praktis 

6.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam 

mengenai penetapan pemberian harta warisan terhadap anak 

angkat berdasarkan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum 

Islam.  

6.2.2 Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

pemberian warisan terhadap anak angkat berdasarkan hukum 

Islam. Sehingga masyarakat lebih memahami tentang tata cara 

pengangkatan anak, hak dan kewajiban bagi anak angkat dan 

pemberian warisannya.  
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Kajian mengenai waris bagi anak angkat memang cukup banyak. 

Namun fokus penelitian dan kajian berfariasi. Diantara penelitian yang 

penulis temukan adalah “Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum 

Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia” oleh Alfun Ni’matul Husna. 

Penelitian ini mendeskripsikan perbandingkan regulasi waris bagi anak 

angkat di Indonesia menurut hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu skripsi judul Status “Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut 

Kompilasi Hukum Islam” oleh Linda Fri Fillia tahun 2011 mendeskripsikan 

pengaturan warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. 

Demikian juga skripsi judul Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap  

Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam  Dan Kompilasi Hukum Islam 

oleh Reny Agata Dewi tahun 2012 menfokuskan perbandingan pendangan 

wasiat wajibah menurut Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam. 

Kajian yang menjadi fokus penulis untuk diuraikan adalah: bagaimana 

pengaturan waris bagi anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam dalam tatan praktiknya (putusan Hakim) di pengadilan yang 

dapat dijadikan yurisprudensi pada tahap berikutnya di tinjau dari landasan 

filosofis bangsa Indonesia serta bagaimana pengesahan bagian waris bagi 

anak angkat dapat menuhi rasa keadilan. 
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2.2 Pengertian Hukum Waris dan Unsur-unsur Warisan 

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini 

karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris 

telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat 

perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-

akibat yang tidak menguntungkan
7
.  

Secara etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti 

taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata fardh adalah bagian 

yang telah ditentukan bagi ahli waris.
8
 Hukum kewarisan adalah hukum 

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 

dan berapa bagiannya masing-masing.  

Hukum waris merupakan ketentuan yang berhubungan dengan 

meninggalnya seseorang serta akibat-akibtanya di dalam bidang 

kebendaan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang diatur 

dalam hukum waris, yaitu: 

a.  Ketentuan tentang peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada 

ahli warisnya. 

b.  Ketentuan tentang hubungan di antara sesama ahli waris. 

c.  Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan pewaris. 

                                                           
7
 Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,1995, 

hal.355. 
8
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hal.479 
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Berdasarkan pengertian tersebut diatas, ada 3 (tiga) unsur 

pewarisan, yaitu: 

1.  Pewaris 

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, 

meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dalam Pasal 171 butir b 

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang 

yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal 

berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli 

waris dan harta peninggalan”. Dengan demikian, pewaris baru 

dikatakan ada jika adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris.  

Menurut Mukti Arto (2009:53) bahwa:Syarat-syarat pewaris 

menurut hukum Islam adalah: 

a. Bersifat perorangan, artinya bahwa pewaris haruslah perorangan 

atau individual. 

b. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia, pewaris 

haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan meninggal. 

c. Beragama Islam, syarat ini untuk mempertegas asas personalitas 

keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu 

tidak  berlaku huku waris Islam. 

d. Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, seseorang yang 

meninggal dunia akan menjadi pewaris jika ia meninggalkan ahli 

waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sebatangkara dan 
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meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli 

warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta 

peninggalannya atas putusan pengadilan agama diserahkan 

penguasaannya pada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam 

dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI). 

2.3. Ahli Waris dan golongan ahli waris 

Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 

ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Kemudian Subchan Bashori (2009:7) menjelaskan bahwa: 

Ahli waris atau waritsun (ahli waris laki-laki) dan waritsat (ahli waris 

perempuan) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan 

dengan mayit (muwarrits), dan masih hidup ada saat kematian mayit, 

meskipun setelah itu ahli waris tersebut mati sebelum harta warisan dibagi, 

dan beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 

ahli waris. 

Adapun bagian-bagiannya diuraikan dari pasal 176-191 KHI. 

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka 

ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu 

a. Ashabul Furudh , yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah 

ditentukan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, 

atau 1/8. Orang-orang yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan 
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dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-

laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 17 ahli waris dari laki-laki adalah 

sebagai berikut: 1). Anak laki-laki 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3). 

Ayah 4). Kakek (ayah dari ayah) 5). Saudara laki-laki sekandung 6). 

Saudara laki-laki seayah 7). Saudara laki-laki seibu 8). Keponakan laki-laki 

(anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) 9). Keponakan laki-laki (anak 

laki-laki dari saudara laki-laki seibu) 10). Saudara seayah (paman) yang 

seibu seayah 11).Saudara seayah (paman) yang seayah 12).Anak paman 

yang seibu seayah 13). Anak paman yang seayah 14). Suami 15). Anak laki-

laki yang memerdekakannya.
9
  

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris 

hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-

laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri. Andaikata  25 

orang ahli waris diatas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta 

warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami istri. 

b. Ashabah. Kata ashabah secara etimologi adalah pembela, penolong, 

pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan 

ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah 

(sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkannya atau mendapatkan 

semuanya jika tidak ada Ashabul furudh.
10

 

Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, 

tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti, baginya yang berlaku : 1).Jika 

                                                           
9
 Ahmad Rafiq, F i q i h M a w a ri s , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 120 

10
 Fatchur Rachman, Ilmu Waris, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1975), 81 
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tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli 

waris ashabah. 2). Jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris 

ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut. 3). Jika harta waris 

telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah 

tidak mendapat apa-apa. 4). Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga 

golongan sebagai berikut
11

: 

1. Ashabah bin nafsih (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki 

yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris 

perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah 

dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya 

anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara 

laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh 

menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan 

kepada ashabul furudh.  

2. Ashabah bilghair (bersama orang lain), adalah orang perempuan 

yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat 

dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, 

dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara 

bersama-sama menerima ashabah). Kalau orang lain itu tidak ada, 

ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furudh 

biasa. 

                                                           
11

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 74. 
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3. Ashabah ma’al ghairi (karena orang lain), yakni orang yang 

menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. 

(setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 

ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima 

ashabah) orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah akan 

tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashabul 

furudh biasa. 

c. Dzawal Arham yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan 

pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada 

kerabat yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan ashabah. 

Mereka dianggap kerabat yang jauh peratlian nasabnya yaitu sebagai 

berikut: 1). Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan 2). 

Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan 3). Kakek 

pihak ibu (bapak dan ibu) 4). Nenek dari pihak kakek (ibu kakek) 5). 

Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seayah 

maupun seibu) 6). Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu 7). Anak 

(laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seayah 

atau seibu) 8). Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara 

perempuan dari kakek. 9). Paman yang seibu dengan bapak dan 

saudara laki-laki seibu dengan kakek 10). Saudara laki-laki dan 

saudara perempuan dari ibu 11).Anak perempuan dari paman 12).Bibi 

dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).
12

 

                                                           
12

 Ahmad Rafiq, F i q i h M a w a ri s , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 112 
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2.3. Harta Warisan 

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan 

harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 

bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 

yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan harta waris sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 

butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari 

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran 

hutang dan pemberian untuk kerabat. 

2.4. Dasar Hukum Waris Islam 

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang 

sangat baik, bijaksana, dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan 

pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun 

ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam 

yaitu, “ Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia 

dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para 

ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi 

dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembiayaan-pembiayaan 

lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum 

waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan 
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barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda 

dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai 

pada waktu orang tua masih hidup. 

Kitab suci Al Quran telah menjelaskan semua ketentuan hukum 

mengenai pewqarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, 

sehingga tidak seorangpun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian 

dalam pembagian warisan. Al Quran menegaskan secara terperinci 

ketentuan ahli waris yang disebut furudul-muqaddarah (bagian yang 

ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk 

ahli waris. Hukum-hukum tersebut bersumber pada: 

a. Al ‘Quran, merupakan sebagian sumber hukum waris yang banyak 

menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid tiap-tiap ahli waris, seperti 

tercantum pada: 

 Q.S. an-Nisa’(4) ayat 7, yang artinya: 

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu bapak dan kerbatanya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”. 

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun 

perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan 

kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah 

ditentukan. 
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 Q.S. An-Nisa’(4) ayat 11, yang artinya: 

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk 

anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua anak perepuan dan jika anak itu semuanya perempuan 

dan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya 

saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang 

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyayang”.  

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar 

bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik 

kepada anak lelaki maupun kepada anak perempuan. 

 Q.S. An Nisa’ (4) ayat 12, yang artinya: 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jia mereka tidak mempunyai anak. 
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Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu sudah 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar 

hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tingalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati 

baik lak-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah 

dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudaraitu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu 

itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai 

syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Mengetahui lagi 

Maha Penyantun”. 

Pembagian waris pada ayat diatas boleh dilakukan setelah wasiat 

si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat 

wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan 

untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta 

tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu 
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seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang 

ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An 

Nisa’ ayat 11, 12 diatas setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. 

 Q.S. AN Nisa’ (4) ayat 176, yang artinya: 

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika 

seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang 

perempun itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, 

maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 

supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui dari segala 

sesuatu”. 

Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian 

warisan atau tidak terjadi kedzaliman pada salah satu atau 

sebagian ahli waris terutama bila didalamnya terdapat anak-anak 

yatim,  orang-orang miskin dan wanita. 
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b. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang 

artinya: 

 Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda, 

“Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai 

dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya 

diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki 

yang lebih utama”. (HR.Bukhari Muslim). 

 Dalam satu riwayat disebutkan: 

  “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak 

berdasarkan kitab Allah. Adapun sisana dari harta warisan 

makan untuk orang laki-laki yang berhak”. (HR. Bukhari 

Muslim). 

 

Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan 

agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian 

harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat 

seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah 

ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 

1/4, dan 1/8. Jika masih ada sisa setelah pembagianitu, maka diberikan 

kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan 

mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam ta’shib, sehingga 

mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan 

kekerabatan mereka dengan mayit. 
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c. Ijma’ 

Ijma’ yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan 

hukum warisan yang terdapat di dalam  Al ‘Quran dan Hadits, sebagai 

ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan 

keadilan dalam masyarakat atau ijma’ adalah kesepakatan seluruh 

ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu 

hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. 

d. Ijtihad 

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup 

syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-

persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan 

pembagian warisan. Ijtihad disini merupakan penerapan hukum bukan 

untuk pemahaman atau ketentuan yang ada. 

2.5. Prinsip-Prinsip kewarisan Dalam Islam  

Dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan 

pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut:  

1. Asas ijbary secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai 

perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara 

khusus, asas ijbary mengenai cara peralihan harta warisan disebut 

dalam ketentuan umum dan pada Pasal 187 ayat (2), tentang bagian 

ahli waris dalam Bab II Pasal 176 sampai Pasal 182, mengenai siapa-

siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat 

(1) dan (2).24  Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 
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pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 

ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek 

(golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan 

dan nenek (golongan perempuan)menurut hubungan darah.
13

  

2. Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya 

bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 180. Dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa 

atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas 

harta yang diperoleh dari kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur 

dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.  

3. Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 

dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam 

Pasal 176 sampai 180, Pasal 192 tentang pemecahan secara ‘awl, 

Pasal 193 tentang radd.  

4. Asas akibat kematian tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai 

istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta 

peninggalan dalam Pasal 171 pada ketentuan umum.
14

 

2.6. Sebab-sebab mendapatkan harta waris  

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi 

menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta 

miliknya. Bijaksana sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan 

                                                           
13

 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama , (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997), 129 
14

Asas keadilan berimbang ini dapat juga dikategorikan pada masalah ahli waris pengganti, 

yang dirumuskan dalam Pasal 185, 
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kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, 

pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga 

dan harta demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami istri. Atau 

dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat 

dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak 

turunya. Atau dipercayakan kepada  orang yang telah banyak menumpahkan 

kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta orang yang rela 

mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan 

menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh 

dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain 

sebagainya. 
15

 

Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena 

mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya.Menurut para 

mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al ‘Quran ada tiga. 

Sebab-sebab itu adalah: 

a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri 

saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan 

secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim 

(bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab 

mewarisi memerlukan  2 syarat : 1). Akad perkawinan itu sah menurut 

syariat, baik kedua suami istri telah berkumpul maupun belum, 

ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan 
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 H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, H u k u m W a ri s I s l a m , (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2006), 6 
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Rasulullah SAW bahwa beliau “telah memutuskan kewarisan Barwa’ 

binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum 

mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya”. Putusan 

Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa’ dengan 

suaminya adalah sah. 2). Ikatan perkawinan antara suami-istri itu 

masih utuh atau dianggap masih utuh, suatu perkawinan dianggap 

masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj’i. 

Lain halnya dengan talaq ba’in yang membawa akibat putusnya 

ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan 

b. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara 

orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang 

yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan 

merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena 

kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak 

dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan 

telah putus (cerai) maka dapat hilang  

c. Hubungan memerdekakan budak (wala’ ), wala ’ dalam pengertian 

syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan 

(memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan yang timbul karena 

adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang 

dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang 

memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6. 
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2.7. Anak angkat dan bagiannya 

Pengertian pengangkatan anak secara etimologi (asal usul bahasa ), 

yaitu: “Pengangkatan anak / mengangkat anak berasal dari kata ‘adoptie’ 

bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk 

sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut “tabanni”, 

yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. 

Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “ittikhadzahu ibnan”, yaitu 

menjadikannya sebagai anak”. 
16

 

Pengertian Pengangkatan anak dilihat dari segi terminologi, yaitu 

pengertian menurut kamus, pengangkatan anak diartikan :  

a.  Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak 

orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.  

b.  Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak 

adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan 

anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya 

pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau 

untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat 

dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang 

diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah 

dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan 
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 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

2002,  hlm.4 
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pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syaratsyarat 

untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu.
17

 

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi 

pengangkatan anak (adopsi):  

Menurut Ahman Azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan Status Hukum 

Anak, adopsi memiliki dua pengertian yaitu: 

1.  Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh 

perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua 

angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak 

kandung kepadanya. 

2.  Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, 

sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan 

mewarisi harta peninggalannya dan hak hak lainnya sebagai hubungan 

anak dan orang tuanya. 

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak 

angkat, yaitu: 

1.  Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai 

anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak 

dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan 

dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak 

kandungnya sendiri. 
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2.  Pengertian yang dipahamkan dari kata “Tabbani” (mengangkat anak 

secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada 

manusia, yaitu memasukkan anak yang diktahuinya sebagai anak 

orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian 

nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai 

hak dan kewajiban sebagai anak. 

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan 

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. 

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

2002, disebutkan :  

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga 

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam 

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau 

penetapan pengadilan”  

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, 

disebutkan :   

“ 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 
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membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua 

angkatnya”.  

 Dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak 

dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang 

diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik 

dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam 

adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya 

putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.  

Dengan demikian secara garis besar pengangkatan anak dapat dibagi 

dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :  

1.  Pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang 

lain ke dalam keluarga sendiri yang sedemikian rupa sehingga antara 

anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara 

anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang 

tua sendiri.  

2.  Pengangkatan anak dalam arti sempit yaitu pengangkatan anak orang 

lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang 

diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial 

saja.    

Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat 

dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari 

orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, sedangkan dalam 
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adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya 

putus sama sekali, sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja. 

Dalam konsep Hukum Islam, mungkin lebih dekat dengan 

pemeliharaan anak disebutkan dengan Al Hudhinah yang merupakan kata 

dari Al Hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam 

pengertian istilah Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu 

berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang 

membahayakan jiwanya. Hadhanah sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan 

maupun yang menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut adalah semata-mata 

tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.
18

 

Sedangkan hak anak angkat dari harta orang tua angkatnya jika 

meninggal diatu dalam KHI Pasal 209 (1) Harta peninggalan anak angkat 

dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, 

sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
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2.8. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dan akibat hukumnya Menurut 

Hukum Islam 

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa 

surat dalam Al-Qur’an dan hadits yaitu: 

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya 

dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut: 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 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 di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

Panggillah 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-maulam. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 

kamu khilaf padana, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 
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2. Anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga 

mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, 

sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 

37 yang artinya sebagai berikut: 

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah 

telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah 

memberi nikmat kepadanya:’Tahanlah terus isterimu dan 

bertakwalah kepada Allah’, sedang kamu menyembunyikan di 

dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 

takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk 

kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan 

terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan 

dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-

anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada 

isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” 

 

3. Orang yang membangsakan diri kepada ayah yang bukan sebenarnya 

merupakan orang yang kufur, hal ini merupakan sabda Nabi 

Muhammad SAW pada HR. Bukhari dan Muslim yang artinya; 

"Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah 

bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada 
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bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan 

ayahnya, melainkan ia telah kufur." 

 

Namun, dalam “istilhaq”, anak yang sudah mendapatkan 

pengakuan (pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan 

harta warisan. Ia juga termasuk dalam golongan furu’ yaitu anak turun 

(cabang) dari si mayit (orang yang mengakui). Khusus dalam pengakuan 

tidak langsung (misal: ukhuwwah), jika ayah orang yang mengaku 

saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ia hanya 

mendapat bagian harta dari orang yang mengakuinya. 

Sedangkan bagian warisan yang bisa diterima oleh orang yang 

diakui dengan secara tidak langsung, berdasarkan pernyataan Yahyâ al-

Laitsî mengutip pendapatnya Imam Malik (dalam warisan orang yang 

diaku) sebagai berikut: 

“saya mendengar Malik berkata: masalah sosial yang berada di 

tengah-tengah kita adalah tentang seorang laki-laki yang mati dan 

meninggalkan beberapa anak. Kemudian salah satu diantara mereka berkata: 

“ayahku telah mengakui bahwa fulan adalah anaknya”, nasab anak itu tidak 

bisa bersambung hanya dengan kesaksaian satu orang. Pengakuan itu tidak 

bisa (tidak bersambung ke ayahnya) kecuali hanya kepada anak yang 

mengakuinya itu dan mendapatkan bagian dari harta yang diterima orang 

yang melakukan kesaksian. Malik berkata: maksud tersebut adalah orang 

yang meninggal, meninggalkan dua orang anak dan meninggalkan harta 
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sebanyak 600 dinar, maka masing dari keduanya mendapatkan 300 dinar, 

kemudian salah satu dari mereka melakukan kesaksian bahwa ayahnya yang 

telah meninggal mengakui bahwa fulan adalah anaknya, maka dari tangan 

orang yang melakukan kesaksian itu diberikan 100 dinar dan itu bagian 

waris dari mustalhaq (orang diaku). Jika yang satunya juga mengakui hal 

tersebut, maka dia mendapat 100 dinar darinya, sehingga haknya terpenuhi 

dan nasabnya bersambung.” 

Namun, jika anak yang diaku (mustalhaqlah) tidak mempunyai 

hubungan nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, 

maka ia tidak berhak menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu 

disebabkan karena anak yang diaku tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan mustalhiq. 

Adapun dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah kitabullah, 

sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat 

adalah firman Allah yang berbunyi: 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat 

untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban 

atas orang orang yang bertakwa.”  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat 

itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang 

yang berlainan agama dengan kamu….” 
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Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah: 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai 

sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam 

tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.” 

Hadis ini menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada 

di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu bentuk kehati-hatian, sebab 

kemungkinan orang yang berwasiat wafat secara mendadak. Keberadaan 

wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dihubungkan dengan 

hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi 

wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan 

menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum 

waris, ahli waris –terutama dzawil furûdl terlindungi bagian warisnya, 

sementara dengan wasiat, ahli waris di luar dzawil furûdl, khususnya dzawil 

arhâm dan bahkan di luar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian 

dari harta si mayit. Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) 

seseorang untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain 

yang dia inginkan, tidak menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan 

itu dia harus merelakan bagian harta yang lainnya untuk diberikan kepada 

ahli waris yang telah ditentukan Allah SWT.  

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian 

tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furûdl secara 
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kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan 

penafsiran terhadap kata “alkhair” yang terdapat dalam ayat wasiat surah 

Al-Baqarah ayat 180. Juga, ketentuan sepertiga ini didukung dengan hadis 

Nabi SAW yang yang diriwayatkan Bukhari, yang berbunyi: 

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya 

kepada Rasulullah SAW, katanya: “Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang 

yang berhartakekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini 

selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 

dari hartaku itu?” Rasul menjawab: “tidak (jangan) !”, aku bertanya lagi: 

“ataukah aku sedekahkan separuhnya?” Rasul menjawab: “Jangan ! “aku 

bertanya lagi: “adakah aku sedekahkan sepertiganya?” Rasul menjawab: 

“sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika 

engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik 

daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan 

menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)”. (HR. Muttafaq 

Alaih) 

Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum 

Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak 

memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. 

Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang 

ditinggalkan. 

Dengan demikian bolehnya mengangkat anak dengan batas-batas yang 

telah ditentukan oleh Al Quran maupun As-Sunnah. Dapat ditarik 
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pemahaman bahwa pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau 

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 

orang tua biologis dan keluarga.  

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai 

pewaris dari anak angkatnya.  

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 

secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.  

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya.
19

 

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi 

orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. 

Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan 

ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab 

haramnya perbuatan tersebut, tetapi mengambil dan merawat anak yang 

terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib 

hukumnya.
20
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 Muderis Zaini, 1995, Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm. 54 
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 Zakaria Ahmad, 1977, Ahkam ai Aulad bi al Islam, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 35 
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2.9.  Keadilan dan Parameternya 

Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam 

diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam 

tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, 

karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan 

menyentuh dimensi keadilan. Keadilan dalam pandangan Munir Fuady, 

merupakan konsep yang sangat abstrak, karena itu tidak mengherankan 

dalam sejarah pemikiran tentang keadilan tidak pernah ditemukan satu 

rumusan tunggal mengenai apa dan bagaimana keadilan itu
21

. Pandangan 

atau konsep tentang keadilan berkembang dan berubah seiring dengan 

pengembangan dinamika di masyarakat latar belakang historis dan nilai-

nilai yang dianut akan mempengaruhi presepsi tentang keadilan itu sendiri. 

Keadilan seringkali dikemukakan dalam dua istilah, yaitu justice 

dan equity. Keadilan, yang sering disebut dengan justice dan equity, berasal 

dari kata adl (Arab) yang berarti lurus, konsisten, berimbang, sama, dan 

patut. Secara terminologis, adl berarti al inshaf atau i’tha al mar’i ma lahu 

wa akhza ma alayhi, yaitu memberikan apa yang menjadi milik seseorang 

dan mengambil apa yang menjadi haknya.
22

 

Keadilan yang sering disebut dengan justice didefinisikan sebagai: 

                                                           
21

 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Bogor Ghalia Indonesia, 2007, hal 77 
22

 Ibid., hal. 90 
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“the concinstant and perpetual disposition to ender every man his 

due”
23

 

Definisi tersebut menggambarkan bahwa keadilan merupakan 

sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak-hak individu 

(maupun publik) secra konstan dan berkesinambungan. Keadilan dalam 

pengertian ini dipandang sebagai sebuah “tindakan” nyata dari para yuris 

(terutama hakim) untuk, tidak hanya memberikan apa yang menjadi hak 

individu maupun publik, namun juga mengembalikan suatu keadaan kepada 

keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. 

Sementar adalam Oxford Dictionary of Law, justice didefinisikan 

sebagai: 

“a moral idea that the law seeks to uphold in teh proyection of rights 

and punishment of wrongs”
24

 

Dari sini, terlihat perbedaan kedua definisi tersebut. Perbedaan mendasarnya 

terdapat pada titik tolak mengenai ontologi keadilan. Bila dalam definisi 

pertama, titik tolaknya adalah “upaya” atau “tindakan” nyata dalam 

memberikan apa yang menjadi hak individu maupun publik, pada devinisi 

kedua, kondisi atau konsep ideal dari hukum dalam kerangka melindungi 

dan memelihara hak-hak individu dan publik sekaligus pemberian hukuman 

terhadap tindakan-tindakan yang melanggarnya. 

                                                           
23

 Riyal Ka’ban, Penegakan Syarait Islam di Indonesia, Jakarta, Khairul Bayan, 2004, hal. 

154 
24

 Henry Campel Blak, Black’s Law Dictionary (revised Fourth Edition), Minnesota: West 

Publishing, 1968, 1002 
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Kata equity didefinisikan  sebagai berikut: 

a. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan kepada 

setiap individu apa yang menjadi haknya; 

b.  Segala seuatu uang layak (fair) atau adil (equitable); 

c. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keailan (justice) dalam 

hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate). 

Dalam konteks putusan hakim sebagai instrumen dalam 

mewujudkan keadilan, diperlukan parameter atau ukuran tertentu dalam 

memaknai dan mengimplementasikan keadilan. Munir Fuady
25

 

mengidentisikasinya ke dala enam parameter (ukuran), yaitu. 

a. Parameter hukum alam atau positivisme 

Parameter keadilan dalam hukum berbeda dengan positivisme. Paham 

hukum alam memandang keadilan dari perspektif transenden yag 

melampaui aka atau pikiran manusia, namun masih memandang 

keadilan di atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Sementara 

itu pandanan positivisme memandang keadilan dapat diwujudkan 

dengan menjalankan atau menerapkan aturan-aturan yang berlaku 

secara baik dan benar. 

b. Parameter absolut  atau relatif 

Pada tatanan absolut, konsep keadilan dipandang berlaku dimana dan 

kapan saja. Pandang absolut ini berakar pada konsep yang diajarkan 

oleh Immanuel Kant, Kohler, dan Stammler. Sementara itu, pada 
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tataran relatif, konsep keadilan harus ditempatkan atau 

diimplementasikan berdasarkan konteks yang mencakup perbedaan 

tempat dan waktu, seperti yang diajarkan oleh Roscoe Pound, Gustan 

Radbruch, dan Rudolf von Jhering. 

c. Parameter umum atau konkrit 

Parameter umum atau konkrit menepatkan konsep keadilan pada dua 

kutub yang berbeda. Jika pada parameter umum, konsep keadilan 

dapat diimplementasikan secara universal, maka pada parameter 

konkrit, penerapan konsep keadilan harus memperhatikan konteks 

atau keunikan yang melingkupi setiap kasus atau sengketa. 

d. Parameter metafisik atau empiris 

Parameter metafisik atau emengajarkan bahwa keadilan tidak muncul 

dari dalam masyarakat, melainkan muncul ketika hak dan kewajiba 

dilaksanakn berdasarkan pada pertimbangan logis-rasional yang 

dikembangkan secra deduktif. Sementara itu, parameter empirirs 

mengajarkan bahwa keadilan muncul berdasarkan fakta sosial yang 

hadir dalam dinamika masyarakat. 

e. Parameter internal atau eksternal 

Keadilan dalam parameter eksternal memandang keadilan sebagai cia-

cita yang tinggi (the highest idea) atau keadilan dalam realitas yang 

ada dalam masyarakat. Keadilan dipahami dari sudut oandang hukum 

alam, utilitas, kepentingan, kehendak bebas, dan sebagainya. 

Sementara itu, keadilan parameter internal menelaah keadilan dalam 
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batas-batas ruang gerak keadilan itu sendiri, misalnya pendekatan 

kepada keadilan dari segi linguistik, antoposentrisme, ideologi, 

psikologi, dan lain-lain. Pendekatan secara linguistik menggunakan 

cara pandang bahasa terhadap istilah keadilan yang berlaku saat itu 

(descriptive semantic) atau perkembangan pengertian istilah keadilan 

di sepanjang sejarah (historcal semantic). 

Penafsiran keadilan dari segi bahasa dilakukan secara etimois melalui 

penelusuran arti suatu kata hingga akar kataya. Namun demikian, 

penelusuran secara linguistik yang menyajikan makna kata secara 

historis harus disesuaikan dengan perkembangan makna kata tersebut 

dalam optik kekinian. 

f. Parameter pngetahuan atau intuisi 

Keadilan dapat dipahai dari parameter ilu pengetahuan. Dengan 

parameter pengetahuan, keadilan diukur dari berbagai teori atau 

doktrin ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya teori keadilan 

distributif, kumulatif dan korektif dari Aristoteles. Namun demikian 

keadilan dapat pula dipahami dan diimplementasikan dari parameter 

intuitif, yaitu dengan menggunakan “perasaan keadilan” (sense of 

justice) dan perasaan ketidakadilan (sense of injustice), baik dalam 

penerapan hukum (hskim), pihak yang berperkaa, maupun masyarakat 

secara umum. Karena itu parameter keadilan intuitif cenderung no 

metodologis, karena didasarkan pada suatu “perasaan” yang subjektif 
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dan tidak memerlukan sistematika metode tertentu untuk 

memahaminya. 

Untuk memahami teori keadilan, perlu dipahami tiga jenis 

keadilan, yaitu: 

a. Legal justice 

Legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan hukum yang tercermin 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim. 

Keadilan hukum merupakan perwujudan keadilan berdasarkan cita-

cita hukum yang dipresentasikan oleh undang-undang dan putusan 

hakim tadi keadilan hukum adalah keadilan normatif yang nilai-

nilainya digali dari pemaknaan secara tekstual (normatif) terhaap teks-

teks undang-undang maupun dari kaidah hukum pada putusan-putusan 

hakim terdahulu, seperti yang termuat dalam yurisprudensi. 

b.  Moral justice 

Moral justice adalah keadilan yang didasarkan pada nilai, ukuran atau 

standar moral. Moralitas merupakan standar tentang hal-hal yang baik 

dan buruk yang  umumnya berasal dari standar atau nilai dalam ajaran 

agama, juga pada nilai-nilai etik yang hidup di masyarakat. Moralitas 

pada umumnya berkaitan dengan ukuran kepantasan suatu keadaan, 

perkataan, peristiwa atau perbuatan tertentu. Karean ukurannya 

kapantasan, maka instrumen utama yang bertanggung jawab dalam 

penilaiannya adalah nurani atau kata hati. 
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c. Social justice 

Social justice ( keadilan sosial) adalah keadilan yang didasarkan pada 

nilai dan standar yang diakui oleh masyarkat. Nilai dan standar ini 

biasanya berupa kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan 

kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam berusaha. Keadilan 

sosial memang pada dasarnya berkaitan erat dengan kesejahteraan, 

karena faktor ekonomi sangat menentukan di dalamnya. Tiap individu 

di masyarakat memiliki kehendak yang sama untuk mendapatkan 

akses atau kesempatan dalam berusaha dalam mencapai kemakmuran 

atau stabilitas ekonmi. Karena itu, tidak jarang, ukuran keadilan sosial 

biasanya menggunakan oarametr atau ukuran ekonomi. 

Penegakan keadilan, antara lain dari upaya hakim melalui 

putusannya merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Menurut Rifyakl 

Ka’ban bahwa permasalahan utama dalam menegakan keadilan (melalui 

putusan hakim) adalah menyelaraskan keadilan berdasarkan moralitas dan 

budaya hukum masyrakatdi satu pihak dengan kaeadilan hukum yang 

diterapkan oleh negara dipihak lain. Bila hakim tidak mampu 

menyelaraskan ketiga hal tersebut, maka tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap institusi keadilan pada dasarnya, dan putusan hakim pada 

khususnya akan semakin menurun. 

2.10. Filosofi putusan hakim  

 Putusan hakim merupakan produk pengadilan yang tidak hanya berkenaan 

dengan masalah hukum semata.nputusan hakim ejak diketok palu bertransformasi 
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sebagai salah satu bagian penting dalam jagad ketertiban. Karena itu putrusan 

hakim memailiki semacam “ tanggung jawab sosial” dalam menciptakan nuansa  

ketertiban da masyarakat. Sehingga untuk memahami secara utuh putusan hakim 

pelu didekati secara foosofis. Pendekatan ini penting karena merupakan 

kebutuhan yang sangat dasar tentan hakikat  dan hubungan kausalitas putusan 

dengan kenyataan hukum yang ada di tengah masyarakat. Karena masyarakat 

dapat dipandang sebagai ruh terhadap setiap norma atau kaidah hukum, baik 

tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang tidak akan berarti apapun, jika 

masyarakat tidak melegitimasi keberlakuannya. Terlbih jika masyarakat menolak 

untuk mentaatinya bahkan cenderung untuk melawannya.  

Demikian juga putusan hakim adalah hukum, jika dikaitkan dengan masyarakat, 

hukum tidak juga tidak akan berarti apa-apa bagi masyarakat jika tidak mendapat 

legitimasinya. Putusan hakim bahkan menjadi kontra produktif bila terjadi 

penolakn secara massif di masyarakat. Jika itu terjadi maka akan tercipta 

kesenjangan yang teramat dalam antara logika hukum yang dibangun oleh putusan 

tersebut dengankehendak atau perasaan keadilan masyarakat. 

 Bagi Savigny, hukum bukanlah nomenklatur yang dirancang dan 

disitemasi oleh legislator atau pembuat undang-undang, namun hukum 

adalah apa yang menjadi keyakinan dan dijalankan masyarakat. Yakni apa 

yang mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di masyarakat.
 26

 

Demikian juga Nonet dan Selzink mengemukan hukum responsif sebagai 

                                                           
26

 Bernad Ltanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang dan generasi, Yogyakarta, Genta Publising, 2013, hal. 94 



49 

 

salah satu subtansi hukum. Untuk mewujudkan perubahan dan keadilan 

sosial membutuhkan hukum yang responsif. Hukum sebagai sarana dalam 

merespon aspirasi publik. Hukum dipersepsikan sebagai entitas yang 

terbuka, karena itu mengedepankan sifat akomodatifnya dalam menerima 

perubahan dalam dinamika sosial untuk mewujudkan keadilan.
27

 Selaras 

dengan ini pandangan Satjipto Raharjo dalam penegakan hukum didasarkan 

konsep “ hukum untuk manusia” menegaskan salah satu penegakan hukum 

melalui putusan hakim adalah untuk mengabdi pada sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Putusan hakim untuk mencipakan keadilan dan 

kemanfaatan sosial, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks 

undang- undang.  Tidak ada ststus quo dalam hukum, yang ada adalah gerak 

alir perubahan hukum (melalui putusan hakim) yang menyesuaikan dengan 

perubahan masyarakat. 

Yang perlu dingat aalah, dari perspektif yang ada maka jangan 

dilupakan dengan perspektif ilahiyah
28

. Karena ilahiyah merupakan 

prespektif transendental yang jauh melamaui perspektif –perspektif yang 

adayang hanya hanya aberkutat pada ideologi, logika dan kehendak mansuia 

semata. Putusan hakim seharusnya dilihat dalam perspektif yang inklusif, 

yaitu perspektif yang melihat putusan secara menyeluruh dengan 

memperhatikan segala dimensi yang melingkupinya, perspektif sosiologis, 

utilitarian, positivisme, liberalisme dan responsif progresif hanya 

mneyentuh dimensi empiris dan metafisika. Perspektif tersebut belum 
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menyentuh dimensi transidensi yang melihat putusan hakim sebagai 

represesntasi keadilan Tuhan di muka bumi.  

Dengan melihat putusan hakim sebagai representsi keadilan Tuhan, 

maka setiap hakim akan melakukan komunikasi secara intensif dengan 

Tuhannya agar menapatkan petunjuk mengenai hukum suatu sengekat yang 

sedang diadili. Putusan-putusan demikian kelak akan menyebarkan pesan-

pesan keadilan Tuhan yang nantinya akan membawa perubahan positif di 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

pada sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:  

5.1. Simpulan 

1. Landasan filosofis Kompilasi Hukum Islam mengesahkan pembagian 

waris bagi anak angkat memenuhi kebenaran dasar Pancasila, menurut 

nilai-nilai ketuhanan (Islam), dan menurut nilai kemanusian. 

Berdasarkan semangat kepedulian kepada kaum yang lemah, maka 

penetapan bagian harta peninggalan orang tua angkat kepada anak 

angkat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan metode dan 

media untuk mewujudkannya kesejahteraan bersama. 

2. Bentuk keadilan dalam pemberian bagian 1/3 yang ada dalam 

kompilasi hukum Islam dan yurisprudensi benar-benar dapat 

memenuhi keadilan baik keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan 

sosial. Definisi dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut: 

 Keadilan hukum: suatu keadilan ataupun kebenaran yang 

sesuai dengan hukum. 

 Keadilan moral: suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk 

dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga 

kewajibannya. 
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 Keadilan sosial: keadilan yang merupakan milik setiap 

individu yang ada di masyarakat.
39

 

  

 

5.2. Saran 

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara 

resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi 

jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya 

keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta 

membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Oleh sebab itu 

masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami 

prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam.  

2. Bagi anak angkat hendaknya menjaga hubungan yang telah terjalin 

dengan keluarga angkatnya dengan baik, dan senantiasa bersikap yang 

tidak berlebihan. 

3. Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih memasyarakatkan 

Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan 

pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan 

persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat KHI 

sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik 

bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. 
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 Teori Pluto tentang keadilan 
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Termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap 

harta warisan.  
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