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SARI 

 
 
Khristiana, Evy, 2005. Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi 
Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di 
Pengadilan Negeri Kudus). Skripsi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : Drs. Makmuri dan Drs. 
Herry Subondo, M.Hum. 79 halaman. 
 

Kata Kunci : Status, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam. 
 

Latar belakang masalah : Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan 
anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris 
orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui 
untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum 
kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata 
lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa 
pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak 
sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka 
sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalam pemberian 
“wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Adapun 
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan anak 
angkat menurut kompilasi hukum Islam dan (2) Bagaimana cara pembagian harta 
warisan bagi anak angkat menurut kompilasi hukum Islam dan (3) Bagaimana 
penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat di 
Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan kompilasi hukum Islam. 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan 
penelitian untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan pembagian harta warisan 
bagi anak angkat menurut kompilasi hukum Islam serta penyelesaian kasus 
pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus 
berdasarkan kompilasi hukum Islam. 

Mengenai hasil penelitian antara lain diharapkan dapat memberikan masukan 
pengetahuan kasusnya pada masyarakat Kudus yang berkaitan dengan penyelesaian 
kasus tentang pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri 
Kudus. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. 

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap 
sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan 
hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip 
pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi 
keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk 
memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan 
memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala 
kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi 



 

 ix

Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah 
dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua 
angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. 
Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan 
Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat 
dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak 
di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni : Tidak 
memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak 
angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap 
sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak 
sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. 

Penyelesaian kasus pembagian harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan 
Negeri Kudus yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya 
bukan pada harta asli / bawaan dari orang tua angkat. 

Sehingga dengan demikian peneliti dapat memberikan saran, yakni : 
Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai 
pada tingkat Pengadilan Negeri 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. Dan hendaknya masyarakat di Kabupaten Kudus yang ingin 
mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam. Serta pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri di 
Kabupaten Kudus 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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia 

sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang 

terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga 

unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang 

tidak mempunyai anak. 

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok 

kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang 

menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan 

anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain 

(Muderis Zaini 1995:8). 

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, 

pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu 

pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa 

hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan 

pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena 

alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan 

satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan 

pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan 

1 
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akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah 

apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan 

perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu 

perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap 

telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan (Soerjono 

2001:251). 

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah 

untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak 

memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan 

salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap 

naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum 

dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada 

yang memelihara di hari tua, untuk mengurusi harta kekayaan sekaligus 

menjadi generasi penerusnya. 

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu 

perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari 

peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut 

sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering 

menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul 

dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya 

pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli 

waris dari orang tua angkatnya. 
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Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 

no.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; 

“Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat 

dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan 

apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di 

legalisir oleh Pengadilan Negeri”. (Muderis Zaini 1995:112) Dengan 

demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan 

Negeri. 

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 (Hilman Hadikusuma 

1983:78). Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum 

kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak 

angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari 

orang yang setelah mengangkat anak tersebut (Zakiah Darodjat 1986:64). 

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila 

dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh 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-banyaknya 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 yang tidak menerima wasiat maka 
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diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya”. 

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan 

menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk 

membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana penyelesaiannya di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

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 tanggungjawabnya 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 selayaknya apabila 

ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak 

angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya 
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khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menuntut ketentuan dalam 

hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi 

Hukum barat yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, 

memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam 

keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak 

sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin 

dengan keluarganya. 

Dipilihnya lokasi di Pengadilan Negeri Kudus sebagai daerah 

penelitian adalah karena yang berhak menerima dan memeriksa perkara 

pengesahan pengangkatan anak yakni hanya di Pengadilan Negeri, sehingga 

kasus-kasus permohonan pengesahan pengangkatan anak dan pembagian harta 

warisan bagi anak angkat dapat ditemukan di Pengadilan Negeri Kudus. Selain 

itu, juga karena peneliti bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga akan 

menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam hal pengurusan perijinan, kegiatan 

penelitian maupun dalam proses pengumpulan data. 

Berpijak dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul: “STATUS 

ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus 

Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di 

Pengadilan Negeri Kudus). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari paparan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dapat 

dirumuskan pokok masalahnya yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ? 

2. Bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi 

Hukum Islam ? 

3. Bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak angkat dan pembagian 

harta warisan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut 

Kompilasi Hukum Islam. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian 

harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk kepentingan studi ilmiah. 
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2. Dengan adanya penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai 

penyelesaian kasus tentang pengangkatan anak dan pembagian harta 

warisan di Pengadilan Negeri Kudus. 

3. Diharapkan dari penelitian ini menjadi rangsangan bagi penulis dan 

peneliti lainnya untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam dalam 

mengembangkan penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini memberikan gambaran secara garis besar dalam 

penyusunan skripsi, adapun penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, 

yaitu : 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan ini berisi Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, 

Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Motto dan Persembahan, Prakata dan 

Sari. 

2. Bagian isi (inti) terdiri dari lima bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan teori membahas mengenai konsep-konsep serta teori-

teori yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. 
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Bab III Berisi tentang metode penelitian yaitu berisi jenis penelitian, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

dan analisis data. 

Bab IV Berisi tentang pembahasan mengenai penyelesaian kasus 

pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan 

Negeri Kudus berdasarkan KHI. 

Bab V Simpulan dan saran yaitu berupa simpulan dan saran-saran yang 

diberikan oleh penulis. 

3. Bagian akhir skripsi yaitu berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang menunjang dalam melakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Telaah Pustaka 

Dari hasil telaah pustaka, ternyata belum ada suatu karya ilmiah secara 

khusus membahas mengenai status anak angkat menurut Kompilasi Hukum 

Islam terutama berkaitan dengan pembahasan studi kasus pengesahan anak 

angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus. 

Sejauh ini, karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai status 

anak angkat hanya ditinjau berdasarkan Hukum Adat, belum ada yang secara 

khusus membahas berdasarkan kompilasi hukum Islam. Karya-karya ilmiah 

yang telah membahas mengenai status anak angkat menurut Hukum Adat 

diantaranya yakni : 

2.1.1 Ani Soesilowati, T. 2000. “Bagian Warisan Anak Angkat Berkaitan 

dengan Harta Kekayaan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris 

Adat di Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Pemalang”. Skripsi, 

Semarang : FIS UNNES. 

2.1.2 Titik Parwati, T. 2002. “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian 

Harta Warisan Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kelurahan 

Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang”. Skripsi, 

Semarang: FIS UNNES. 

Belum adanya studi yang mengupas mengenai status anak angkat 

menurut Kompilasi Hukum Islam menarik sekali bagi penulis untuk 

9 
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membahasnya, dikarenakan : Pertama, tidak banyak atau masih langkanya 

karya-karya tulis ilmiah yang memaparkan tentang kedudukan anak angkat 

menurut hukum Islam. Kedua, penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelum pembahasan skripsi ini memberikan inspirasi pada penulis untuk 

mengkaji lebih lanjut ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam. 

 

2.2 Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Anak Angkat 

2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak 

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu : 

1. Pengertian secara Etimologi 

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu 

adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” (bahasa Belanda) yang 

artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak 

sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “adoption” yang 

berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. 

2. Pengertian secara Terminologi 

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut : 

1) Arif Gosita, SH. dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, 

bahwa : 

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang 
lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak 
keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku 
pada masyarakat yang bersangkutan (Aris Gosita, 1989:44). 
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2) B. Bastian Tafal, SH. di dalam bukunya “Pengangkatan Anak 

Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di 

Kemudian Hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk 

mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk 

memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri 

(1983:45). 

3) Amir Martosedono, SH. dalam bukunya “Tanya Jawab 

Pengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa : 

Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai 
anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit 
diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan 
sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya 
meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang 
mengangkatnya (Amir Martosedono, 1990:15) 
 

4) Shanty Dellyana, SH. dalam buku “Wanita dan Anak di Mata 

Hukum” bahwa : 

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang 
lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung 
sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati 
bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat 
yang bersangkutan (Shanty Dellyana, 1988:21). 
 

5) Djaja S. Meliala, SH. dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) 

di Indonesia”, bahwa : 

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 

yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang 

sama seperti seorang anak yang sah (Djaja S. Meliala, 1982:3). 
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6) R. Soepomo dalam buku “Bab-bab tentang Hukum Adat”   

bahwa : 

Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang 

lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan 

hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti 

hubungan orang tua dengan anak kandung (Soepomo, 1985:76). 

7) Soerojo Wignjodipoero, SH. dalam buku “Pengantar dan Asas-

asas Hukum Adat” mengemukakan pendapatnya tentang 

pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang 

dipungut” yaitu  sebagai berikut : 

(1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga 

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-

barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, 

alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. 

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi 

dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat. 

(2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga 

Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah 

karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan 

pada masayarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang 

dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), 

apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari 

selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya. 
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(3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan 

Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri 

biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran 

uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada 

orang tua anak yang bersangkutan. 

8) Menurut Soerjono Soekanto (2001:251) 

Mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam 

hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat)yang 

diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak 

kandung 

9) Menurut Djaja S. Meliala (1982:3) merumuskan pengangkatan 

anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan 

kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak 

yang sah. 

10) Menurut Wirjono Pradjodikoro (1983:37) bahwa anak angkat 

adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang 

diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak 

keturunannya sendiri. 

11) Menurut Ali Afandi (1997:149), adopsi adalah pengangkatan 

anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak 

itu sebagai anak sendiri. 

12) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis 

Zaini (1995:6), bahwa Tabanni / anak angkat ialah penyatuan 
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seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai 

anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan 

sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, 

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan 

diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. 

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli 

tersebut diatas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai 

dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). 

Menurut KHI 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. 

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat 

yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. 

Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di 

dalamnya, yaitu : 

(1) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak 

orang lain yang bukan keturunannya sendiri. 

(2) Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, 

untuk dipelihara, di didik dan sebagainya. 

(3) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak 

sendiri. 
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2.2.2 Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak 

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari 

keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun 

menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang 

demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. 

Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang 

melatar belakanginya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar 

belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai 

berikut : 

1. M. Budiarto, SH. (1991:16) dalam bukunya “Pengangkatan Anak 

Ditinjau Dari Segi Hukum”, bahwa faktor atau latar belakang 

dilakukannya pengangkatan anak yaitu : 

1) Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari 
pemerintah. 

2) Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak 
mempunyai anak. 

3) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak 
setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”. 

4) Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah 
dipunyai. 

5) Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim 
piatu dan sebagainya. 

 
2. Djaja S. Meliala, SH. dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) 

di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak 

karena latar belakang sebagai berikut : 

1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang 
tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan. 

2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk 
menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua. 
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3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka 
akan dapat mempunyai anak sendiri. 

4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 
5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. 
6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan 

keluarga. (Djaja S. Meliala, 1982:4). 
 

3. Shanty Dellyana, SH. dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata 

Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi 

dilakukannya pengangkatan anak adalah karena : 

1) Ingin mempunyai keturunan, ahli waris. 
2) Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri. 
3) Memberikan teman untuk anak kandung. 
4) Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang 

lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya. 
 

4. B. Bastian Tafal, SH. dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan 

Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di 

Kemudian Hari”, bahwa di Jawa anak angkat biasanya diambil dari 

keponakannya sendiri baik laki-laki atau perempuan beradasarkan 

alasan-alasan : 

1) Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak 
yang diangkat. 

2) Untuk menolong si anak karena belas kasihan. 
3) Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan 

mendapat anak kandung sendiri. 
4) Untuk mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu 

pekerjaan orang tua sehari-hari (Bastian Tafal, 1983:51). 
 

5. Menurut Muderis Zaini (1995:15), inti dari motif pengangkatan anak 

yakni : 

1) Karena tidak mempunyai anak. 
2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua 

si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. 
3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

mempunyai orang tua (yatim piatu). 
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4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah 
seseorang anak perempuan atau sebaliknya. 

5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk 
dapat mempunyai anak kandung. 

6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. 
7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan 

yang layak. 
8) Karena unsur kepercayaan. 
9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerassi 

bagi yang tidak mempunyai anak kandung. 
10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, 

maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu 
keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat. 

11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan 
menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. 

12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib di anak yang 
seperti tidak terurus. 

13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 
14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak 

yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk 
diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat 
dan panjang umur. 

 
6. Menurut Hilman Hadikusuma (1990:79) pengangkatan anak 

dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1) Tidak mempunyai keturunan. 

2) Tidak ada penerus keturunan. 

3) Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja 

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas 

terihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang 

melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama 

adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah 

bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang 

bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat. 
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2.2.3 Syarat-syarat Pengangkatan Anak  

1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat. 

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau 

BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai 

syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda 

membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan 

mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129. 

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur 

dalam staats blad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 

syarat, yaitu : 

1) Persetujuan orang yang mengangkat anak. 
2) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang 

tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak 
sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada 
persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees 
Kamer) selaku pengawas wali. 

3) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka 
diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. 

4) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan 
janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan 
ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-
laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap 
di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki 
dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai 
derajad keempat (Soedaryo Saimin 1992:39). 

 
Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial RI no. 

31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara 

dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan 

kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi 

pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang 
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akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus 

memperhatikan : 

1) Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun. 

2) Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun 

dan dalam keadaan bersuami istri. 

3) Anak yang diangkat jelas asal usulnya. 

4) Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari 

mereka. 

Sedangkan berdasarkan surat edaran no.6 tahun 1983 bahwa 

syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara 

Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

1) Syarat bagi orang tua angkat : 

(1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang 

tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan. 

(2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak 

terikat dalam perkawinan sah / belum menikah 

diperbolehkan. 

2) Syarat bagi calon anak yang diangkat : 

(1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan 

suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis 

Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah 

diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. 
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(2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan 

sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin 

tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk 

bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai 

anak angkat. 

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat. 

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat 

banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di 

Indonesia yang pempunyai ragam pengangkatan anak. 

Secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 

dua : 

1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang. 

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum 

dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari 

lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti 

dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan 

barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. 

Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa 

pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang 

setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana 

pengangkatan anak dilakukan. 
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2) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. 

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu 

dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, 

disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari 

pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana 

pengangkatan anak itu dilakukan. 

Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak 

merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan 

simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai 

maksud dan tujuan magis religius. 

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam. 

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat 

dibenarkan apabila 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 pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan 

sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda 

pengenal / alamat. 
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4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini 1995:54). 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 

pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat 

pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai 

terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.. 

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum 

Islam adalah : 

1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, 

kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di 

Islamkan. 

2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara 

dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang 

benar yakni syariat Islam. 

3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat. 

2.2.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum 

pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan 

anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang 

dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar 

dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan 

permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian 

apabila terjadi suatu sengketa. 
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Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 

macam, yakni : 

1. Akibat Hukum terhadap anak angkat 

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta 

kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak  

angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut : 

1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga 

dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan 

dua kemungkinan : 

(1) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai 

keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang 

mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak 

kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua 

angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu 

gono-gini. 

(2) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun 

masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat 

menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan 

musyawarah keluarga tersebut. 

2) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan 

tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan 

yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut. 
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Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat 

hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan 

hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak 

tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli 

waris orang tua kandungnya. 

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa 

anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan 

harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam 

pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : 

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya”. 

2. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat 

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan 

kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula 

seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat 

tercipta. 

Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika 

ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan 

tujuan dari pengangkatan anak itu. 

Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana 

diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan 
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membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya 

layaknya anak kandung sendiri. 

 

2.3 Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Warisan 

2.3.1 Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam 

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang 

meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul 

adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang 

ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi 

sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. 

Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan 

karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian 

tentang hukum waris. 

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada 

beberapa pendapat antara lain : 

1. Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu 

waris, bahwa ilmu waris ialah ilmuyang menjelaskan tentang 

perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang 

yang meninggal dunia kepada orang lian yang masih hidup. 

2. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum 

waris menurut Al-Qur’an dan hadits, bahwa waris ialah warisnya 
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yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak 

dari hak-hak syara (M. Ali Ash Shabuni 1995:40). 

3. Menurut H. Muhammad Arief dalam bukunya hukum warisan dalam 

Islam, bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan 

bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris (Moh. Arief 1986:1). 

4. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya 

Fiqh Mawaris, bahwa ilmu mawaris ialah ilmu untuk mengetahui 

orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat 

menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara-

cara pembagiannya (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:6) 

5. Menurut KHI pasal 171 bahwa 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. 

Dari kelima pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum 

waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, 

penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada 

keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli 

waris dan berapa bagiannya. 

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat 

dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses 

itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga-

keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya 
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mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi 

berikutnya. 

Namun demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses 

peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang yang memiliki 

harta kekayaan itu meninggal dunia. 

Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 71 

mempunyai tiga unsur pokok yaitu : 

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 

2. 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. 

3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran 

hutang dan pemberian untuk kerabat. 

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris 

menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain : 

1) Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris. 

2) Harus beragama Islam. 

3) Tidak terhalang menjadi ahli waris. 
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Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta 

warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut : 

(1) Berbeda agama antara pewaris dan waris. 

(2) Membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta 

peninggalan orang yang dibunuh. 

(3) Menjadi budak orang lain (Ahmad Azhar Basyir 1995:17) 

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam 

hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti 

dialami oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti, amat 

mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi 

perstiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta 

peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu 

dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum 

waris Islam 

2.3.2 Rukun Warisan 

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu : 

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun 
mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh 
hakim karena adanya beberapa pertimbangan. 

2. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta 
warisan di mati lantaran memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti 
karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian 
(al-wala’) dengan si mati. 

3. Mauruts, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah 
dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya 
dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga. (Muslich 
Maruzi, 1981 : 11) 
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2.3.3 Syarat-syarat Kewarisan 

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak 

menerima warisan, ada tiga unsur : 

1. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan) 

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya 

beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan 

tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam, yaitu : 

1) Mati hakiki (sejati) 

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini 

tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian 

tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau 

kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. 

2) Mati hukmy (yuridis) 

Mati hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar 

keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun 

mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap 

orang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada 

dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu 

tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim 

boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. 

Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan 

musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh 
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memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian 

tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim. 

3) Mati taqdiri (menurut dugaan) 

Mati taqdiry adalah kematian yang hanya berdasarkan 

dugaan keras. Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul 

perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam 

keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu 

diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya. 

2. Hidupnya Waris (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris. 

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia 

harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. 

Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang 

mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih 

dalam kandungan Ibunya. 

Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia 

masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari 

hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati 

hidaupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus 

tentang orang mafqud. 

3. Tidak Adanya Penghalang-penghalang Mewaris 

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu 

apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah datu 
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dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama. 

(Muslich Maruzi, 1981 : 12-13) 

2.3.4 Sebab-sebab Terjadinya Warisan 

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari 

empat macam, sebagai berikut : 

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, Ibu, anak, cucu, saudara-
saudara kandung, seayah, seIbu dan sebagainya. 

2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum 
pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 
“Iddah talak Raj’i. 

3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang 
yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai 
ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan (praktis 
sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah 
lama hilang). 

4. Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan 
negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak 
meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas. 
(Ahmad Azhar Basyir, 1995 : 15) 

 
2.3.5 Penghalang-penghalang Warisan 

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup 

menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak 

mendapat salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut : 

1. Berbeda agama antara pewaris dan waris; alasan penghalang ini 

adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak 

berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak 

berhak waris atas harta orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi 

SAW. : 

 ) البخارىرواه(. يرث المسلم الكافر و ال الكافر المسلم ال



 32

Artinya : ”Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan 

orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. 

Bukhori) 

2. Pembunuhan 

Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang 

dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya 

menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris 

yang dibunuhnya. 

Ketetapan ini berdasarkan hadits Nabi : 

من قتل قتيال فانه ال يرثه وان لم يكن له وارث غيره 
 )رواه احمد(. وان آان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث

Artinya : ”Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia 

tidak dapat mewarisinya, walaupun tidak punya ahli 

waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya 

atau anaknya. Maka bagi pembunuh tidak merhak 

mewarisinya”. (HR. Ahmad) 

3. Perbudakan 

Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki 

sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini 

tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama 

hilang). (Ahmad Azhar Basyir, 1995 : 16-17) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses dan hasil 

penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi atau daerah penelitian ini yaitu pada Pengadilan Negeri Kudus. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus (obyek) penelitian adalah 

mengenai kedudukan anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam, serta 

bagaimanakah penyelesaian perkara pengesahan anak angkat yang diajukan 

kepada Pengadilan Negeri Kudus dan bagaimana penyelesaian pembagaian 

harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus. 

Yang menjadi subyek  penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di 

Pengadilan Negeri Kudus, dengan kriteria yakni pernah memeriksa dan 

menangani serta memutuskan masalah permohonan pengesahan pengangkatan 

anak dan pembagian harta warisan bagi anak angkat. 
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3.3 Sumber Data Penelitian 

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini   meliputi : 

1. Responden, yaitu orang yang mengadopsi anak, Hakim dan Panitera 

Pengadilan Negeri Kudus. Responden tersebut dengan kriteria yakni 

pernah memeriksa dan memutuskan masalah penetapan pengesahan 

pengangkatan anak dan pembagian harta warisan bagi anak angkat, serta 

dengan orang yang mengangkat anak yang terdiri dari 6 (enam) orang yang 

ditentukan sebagai sampel dalam penelitian dan diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

2. Dokumen, yaitu berupa berkas keputusan penetapan pengesahan 

pengangkatan anak dan pembagian harta warisan bagi anak angkat. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dengan mempergunakan metode : 

1. Wawancara 

Menurut Lexy J. Moleong (1992:135) bahwa wawancara adalah 

percakapan denganmaksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

Penulis menggunakan metode wawancara, yakni wawancara 

dengan orang yang mengangkat anak serta dengan Hakim dan panitera 
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yang pernah memeriksa perkara pengesahan anak angkat dan pembagian 

harta warisannya. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk 

mengetahui bagaimana prosedur permohonan pengesahan anak angkat dan 

penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

Adapun metode wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab 

secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada 

daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mencari dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum. Maksudnya adalah mendapatkan data-data dengan cara studi 

kepustakaan dokumenter yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari 

buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah-masalah 

yang akan dibahas (Suharsimi Arikunto 1998:236). 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode analisis data secara 

kualitatif yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut 

dianalisa atas dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya, kemudian 

analisa tersebut ditulis dalam bentuk skripsi. 
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Dalam penelitian kualitatif data-datanya banyak yang bersifat konsep 

atau pengertian abstrak, misalnya berupa kata-kata lisan dari informan selama 

penelitian berlangsung dan data-datanya tidak berdasarkan pada angka-angka. 

Metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen utama, 

yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dimana ketiga 

komponen tersebut saling berjalan baik sebelum, pada waktu dan sesudah 

pelaksanaan pengumpulan data. 

Adapun pelaksanaannya yaitu bila data yang diperlukan telah terkumpul, 

kemudian dilakukan reduksi data atau data diseleksi, difokuskan, 

disederhanakan, membuang hal-hal yang tidak penting, kemudian data tersebut 

disajikan dan diatur sedemikian rupa. 

Setelah itu menafsirkan data-data dari sajian data yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk disimpulkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri Kudus 

Pengadilan Negeri Kudus berdiri pada tahun 1938, yang terletak 

di jalan Sunan Muria Nomor 1 Kudus, menempati areal tanah seluas 

2.652 m2. Pada waktu itu ketuanya memimpin 2 (dua) wilayah hukum, 

yaitu Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Jepara. 

Kepemimpinan yang membawahi 2 (dua) wilayah tersebut berakhir 

pada tahun 1965, kemudian untuk tahun-tahun berikutnya wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Jepara, 

masing-masing sudah dipimpin / diketuai oleh seorang ketua. 

Pada tahun 1982 gedung Pengadilan Negeri Kudus 

direhabilitasi. Mengenai status Pengadilan Negeri Kudus yang sampai 

sekarang adalah Pengadilan Negeri Klas I-B. 

4.1.2. Prosedur Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak di 

Pengadilan Negeri Kudus 

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan 

kepada Pengadilan Negeri Kudus yang kemudian diputus tampak kian 

hari kian bertambah. Keadaan tersebut, merupakan gambaran bahwa 

kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin 

bertambah dan dirasakan, disamping itu juga untuk memperoleh 
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jaminan kepastian hukum setelah memperoleh suatu putusan 

pengadilan. Permohonan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri 

Kudus mempunyai maksud dan tujuan yakni : 

1. Penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri merupakan sebagai 

alat bukti tertulis yang dapat menjadi pegangan bagi anak angkat 

dan orang tua angkat untuk memenuhi kewajiban serta menuntut 

haknya. 

2. Penetapan pengesahan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri 

mempunyai nilai kepastian hukum terhadap pengangkatan anak itu 

sendiri, juga sebagai bukti untuk melaksanakan segala sesuatu yang 

terkandung di dalamnya sebagai akibat hukum dari pengangkatan 

anak tersebut, yang antara lain adalah hak dan kewajiban yang ada 

hubungannya dengan pemeliharaan, pendidikan dan harta 

peninggalan (wawancara dengan Bapak Suko Triyono, SH. selaku 

Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 23 Maret 2005) 

Di Pengadilan Negeri Kudus tidak dijumpai adanya 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing) 

terhadap WNI (Warga Negara Indonesia), begitu pula sebaliknya oleh 

WNI terhadap WNA. Di Pengadilan Negeri Kudus hanya ada 

pengangkatan anak yang dilakukan antar WNI. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri 

Kudus hanya terdapat 7 (tujuh) pasang suami istri yang melakukan 

pengangkatan anak melalui prosedur Pengadilan Negeri. Padahal 
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dengan melalui prosedur Pengadilan Negeri ini akan dapat memberikan 

suatu jaminan kepastian hukum baik bagi orang tua angkat sendiri 

maupun bagi anak yang diangkatnya. Apalagi apabila orang tua yang 

mengangkat tersebut berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

Pengangkatan melalui prosedur Pengadilan Negeri ini dapat 

memberikan tunjangan gaji bagi si anak. Hal ini seperti diatur dalam 

PP no. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri. 

Hal ini seperti kasus permohonan pengesahan pengangkatan 

anak no. 7/Pdt.P/2003/PN.Kds, tanggal 27 Maret 2003 yang dilakukan 

oleh pasangan suami istri Ngatiman dan Purwatiningsih yang beralamat 

di desa Nganguk RT.04 / RW.III Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 

yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

Adapun prosedur permohonan pengesahan pengangkatan anak 

melalui Pengadilan Negeri Kudus yakni sebagai berikut : 

1) Para pemohon menghadap sendiri di persidangan bahwa mereka 

benar-benar mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan 

anak, selanjutnya hakim membacakan surat permohonannya di 

persidangan sesuai yang terdaftar pada kepaniteraan dan atas 

pernyataan hakim, para pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya tersebut. 

2) Mengajukan surat permohonan pengesahan anak angkat kepada 

ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk dimohonkan putusan 

penetapan pengesahan anak angkat. 
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3) Untuk menguatkan dalam permohonannya tersebut, para pemohon 

mengajukan bukti surat-surat, antara lain : 

(1) Foto copy surat nikah atas nama pasangan suami istri, orang 

tua kandung dari anak angkat. 

(2) Foto copy kutipan surat nikah atas nama pasangan suami istri, 

orang tua anak angkat. 

(3) Foto copy surat kelahiran atau akta kelahiran atas nama anak 

yang akan diangkat menjadi anak angkat. 

(4) Foto copy kartu keluarga atas nama orang tua angkat. 

(5) Foto copy KTP atas nama pasangan suami istri orang tua 

angkat. 

(6) Surat pernyataan kedua belah pihak yakni antara orang tua 

kandung dengan calon orang tua angkatnya yang berisi tentang 

serah terima dan penyerahan anak angkat dari orang tua 

kandung kepada orang tua yang mengangkat anak pada orang 

tua yang mengangkat anak tersebut dengan disaksikan / 

diketahui oleh Kepala Desa dari orang tua kandung (hasil 

wawancara dengan Bapak Suko Triyono selaku Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 April 2005). 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam 
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segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam 

segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak 

“nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam 

mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. 

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam 

adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara 

mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam 

keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai 

anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan 

larangan kawin dengan keluarganya. 

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-

Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi : 

وماجعل ادعياءآم ابناءآم ذلكم قولكم بافواهكم 
واهللا يقول الحق وهو يهدى السبيل   ادعوهم ال 
بائهم هو اقسط عند اهللا فان لم تعلموا اباءهم 
فاخوانكم فى الدين ومواليكم  وليس عليكم جناح 
فيما اخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلو بكم وآان 

 اهللا غفورارحيما     
 )5-4:االحزاب(

Artinya :   

“….. 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. 

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika 

4 

5 
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kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah 

mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, 

dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-

Ahzab:4-5) 

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; 

2. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. 

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah 

pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini 

terlihat adanya titik persilangan ketentuan Hukum Adat di beberapa 

daerah di Indonesia, 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 

mengenai waris. 

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara 

anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. 

Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu 

dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas 

penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.  
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Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “tabanni”      

(        ). Di zaman Jahiliyyah sebelum agama Islam datang, masalah 

tabanni banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Malah menurut 

sejarah, Nabi Muhammad SAW. sendiri sebelum menerima ke-Rasulan 

mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah 

dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah binti 

Khuwailid kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diangkat 

menjadi anak angkat dan diberi nama Zaid bin Muhammad SAW. 

Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad SAW. 

mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi 

anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. 

Beberapa waktu setelah Nabi Muhammad SAW, diutus 

menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, 

seperti yang telah disebutkan diatas. Sesudah itu turun pula wahyu 

yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan 

hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, keturunan dan 

perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diganti lagi 

menjadi Zaid bin Haritsah. Sebagaimana diketahui, bahwa Zaid ini 

seorang yang berdiri di barisan depan membantu perjuangan 

Rasulullah SAW, dan beliau tewas di medan peperangan sebagai 

pahlawan (Syuhada) dalam perang Muktah tahun 8 Hijriyah (Muderis 

Zaini 1995:53). 

 تبن
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Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam 

adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang 

sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud 

dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka 

kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini 

tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi 

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala 

kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. 

Pemberian nama anak angkat tidak menjadikan seseorang 

mempunyai hubungan darah. Pemberian nama anak angkat tidak diakui 

di dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar mewaris, karena 

prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah. 

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum 

Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang 

yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka 

menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan 

diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-

anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan 

lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang 

disukai dan dipuji oleh agama Islam. 

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial 

dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya 

untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan 
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sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut 

tidak terlantar dalam mendidiknya dan penghidupannya. Oleh karena 

itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat 

utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat 

dibenarkan apabila 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 pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak 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 (Muderis Zaini 1995:54). 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 

pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan 

anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau 

menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 
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Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling 

menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak 

kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-

anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. 

Kalau melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang 

yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat 

baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini 

bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan 

sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak 

angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi 

keturunan oleh Allah SWT. 

Namun disamping itu, bagi mereka yang telah mempunyai 

keturunan, tapi ia ingin menambah jumlah anggota keluarga dengan 

jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat, maka 

haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semata-mata karena 

Allah (lillahi ta’ala), untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang 

terlantar. Karena kebanyakan anak diambil, malah banyak sekali bayi-

bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya sendiri, atau ditinggal 

begitu saja tanpa diurus dan sebagainya, karena ketidakmampuannya. 

 

 

4.2.2. Bagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 
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Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang 

biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh 

Islam melalui Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 : 

الخ.... وماجعل ادعياءآم ابناءآم  
Dengan ketetapan dari ayat Al-Qur’an tersebut, maka berarti 

lembaga “Adopsi” tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat 

hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak 

angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum 

Islam. 

Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan 

terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan 

anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang 

lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya 

anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu (Muslich Maruzi 

1981:83). 

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pebagian 

/ pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer 

disebut wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisannya. Hal 

demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. 

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang 

menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris 

harus didahulukan daripada hak ahli waris. 
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Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-

banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya 

penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan 

kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. 

Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut 

pendapat kebanyakan ulama (jumhur), dipandang sah, tetapi 

pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan 

tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris 

mengijinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan 

seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengijinkan dan sebagian ahli 

waris tidak mengijinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi 

hak waris yang mengijinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, 

wasiat lebih dari 1/3 harta  itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari 

ahli waris; sebab hadits  nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 

harta itu sudah dipandang banyak (Ahmad Azhar Basyir 1995:14). Hal 

ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut : 

عن أبى اسحاق سعدبن أبى وقاص رضى اهللا عنه قال 
جاءنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودنى عام حجة 
الوداع من وجع اشتدبى فقلت يارسول اهللا انى قد بلغ بى 
من الوجع ماترى وانا ذومال وال يرثنى اال ابنة لي 
افأتصدق بثلثى مالي؟ قال ال قلت فا لشطر يارسول اهللا 

الثلث والثلث آثير : ت فالثلث يارسول اهللا قالفقال ال قل
او آبير أن تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة 

 )رواه البخارى ومسلم(.يتكففون الناس
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Dari Abi Isahak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : “Telah datang ke 

rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan 

sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat 

dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang 

mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku 

sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, 

“tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah 

SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? 

Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau 

meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka 

dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua 

angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal terebut 

sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni 

yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 

diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang 

tua angkatnya”. 

Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang 

wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak 

mendapatharta pusaka (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:300). Atas dasar 

realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat 
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Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan 

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan 

harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, 

bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang 

diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal 

pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi 

walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si 

mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta 

peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat 

wajibah. 

Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang 

dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi 

putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang 

diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi 

sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak 

angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum 

waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari 

harta peninggalan orang tua angkatnya. 

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung 

secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya 

diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam 

proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat 

wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu 
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orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar 

kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum 

waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan 

menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian 

dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : 

Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia 

berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat 

wasiat untuknya. 

Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum 

memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang 

diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. 

Dan jika di telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat 

wajibah,maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. 

Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu 

hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan 

seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan 

persetujuan para waris. 

 

Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk : 

1. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang 

yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang 

mereka lakukan. 
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Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan  

dan sisanyalah yang dibagi antara para waris 

2. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk 

ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan 

seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan 

diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua 

pertiga dibagi antara para waris. 

3. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, 

sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta 

peninggalan dua kali (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:306) 

Jadi jelaslah bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari 

sepertiga. 

4.2.3. Penyelesaian Kasus Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak 

di Pengadilan Negeri Kudus 

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan 

kepada Pengadilan Negeri Kudus yang kemudian diperiksa dan diputus 

kemudian ditetapkan melalui surat putusan penetapan pengesahan 

pengangkatan anak mengimplikasikan adanya kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya pembuktian tertulis untuk memperoleh jaminan 

kepastian hukum setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. 

Perbuatan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

pasangan suami istri H. Sanuri dan Chaerunnisa, pasangan Jami’in dan 

Sarmi, Pasangan Lagiyono Tri Susetya, Bsc. dan Sri Sutarsih, SP. dan 
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pasangan yang lainnya dapat dibenarkan menurut hukum Islam 

dikarenakan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua kandungnya sendiri baik secara biologis maupun 

keluarga. 

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan 

sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua angkat secara 

langsung, kecuali hanya sekedar sebagai pengenal alamat. 

Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa prinsip-prinsip 

pengangkatan anak dilaksanakan bersifat pengasuhan anak dengan 

tujuan agar seorang anak angkat tidak sampai terlantar menderita dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Tindakan yang telah dilakukan 

oleh pasangan suami istri H. Sanuri dan Chaerunnisa serta pasangan 

suami istri lainnya dengan mengangkat anak angkat tersebut 

merupakan perbuatan yang baik dan terpuji sebagaimana dianjurkan 

oleh agama Islam. Agama Islam tidak mengingkari adanya anak angkat 

sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, 

yang tidak diperbolehkan adalah memutuskan hubungan darah antara 

anak kandung dengan orang tua kandungnya. Ayah angkat tidak dapat 

menjadi wali nikah dari pernikahan anak angkat yang perempuan, 
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sehingga yang dapat menjadi wali nikahnya adalah orang tua (ayah) 

kandungnya. 

Jadi pengangkatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan 

yang digariskan oleh kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat 

adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, 

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang 

tua asal (kandung) kepada orang tua angkat berdasarkan putusan 

pengadilan. 

Seseorang yang melakukan pengangkatan anak tentu saja ada 

faktor-faktor penyebabnya. Demikian juga yang terjadi pada 

masyarakat Kabupaten Kudus ada faktor-faktor penyebab mengapa 

mereka melakukan pengangkatan anak. 

Pada umumnya orang-orang yang mengangkat anak melalui prosedur 

Pengadilan Negeri Kudus adalah pasangan suami istri yang sudah lama 

menikah, namun tidak dikaruniai anak dilihat dari segi medis (mandul), 

sedang bagi pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak tidak ada 

yang mengangkat anak. 

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus, beberapa 

pasanga suami istri yang melakukan pengangkatan anak di 

latarbelakangi karena faktor tidak mempunyai keturunan (anak). Hal ini 

dapat dilihat dari kasus permohonan penetapan pengesahan 

pengangkatan anak antara lain :  
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1) Kasus Permohonan Pengesahan Anak Angkat No. 2 / Pdt.P / 2003 / 

PN.Kds, tanggal 7 Pebruari 2003. 

Pada tanggal 7 Februari 2003 telah dilakukan permohonan 

pengesahan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri Kudus 

oleh pasangan suami istri, yakni H. Sanuri dan Chaerunnisa yang 

beralamat di desa Piji Rt.04 / Rw.VI Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus. Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah 

di Tegal pada tanggal 19 Juli 1997 dan dari pernikahannya selama 

+ lima tahun tersebut belum dikaruniai seorang anak, oleh karena 

itu pasangan suami istri H. Sanuri dan Chaerunnisa telah sepakat 

untuk melakukan pengangkatan anak. Maka pemohon pada tanggal 

28 Desember 2002 telah mengangkat seorang anak perempuan 

yang bernama Hasna Niswara Alifah yang lahir pada tanggal 21 

Desember 2002. anak tersebut merupakan anak kandung dari 

pasangan suami istri Nasimin dan Tusiyem yang bertempat tinggal 

di desa Giripurna Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. 

Mengenai hubungan antara orang tua kandung dengan orang 

yang mengadopsi anak (orang tua angkat) tidak ada hubungan 

keluarga / saudara. Adapun mengenai proses dan prosedur 

permohonan pengesahan pengangkatan anak yang telah dilakukan 

oleh H. Sanuri dan Chaerunnisa dapat dikatakan berlangsung secara 

cepat dan mudah, serta tidak berbelit-belit, karena pada tanggal 7 

Februari 2003 di daftar kepaniteraan Oengadilan Negeri Kudus, 
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hingga kemudian pada tanggal 13 Februari 2003, hakim telah 

memberikan putusan penetapan pengesahan pengangkatan anak 

yakni penetapannya berupa : 

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. 

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

pemohon H. Sanuri dan Chaerunnisa, terhadap seorang anak 

perempuan yang bernama Hasna Niswara Alifah yang lahir di 

Jakarta pada tanggal 21 Desember 2002 yang merupakan anak 

kandung dari Nasiman dan Tusiyem. 

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini 

kepada pemohon. 

Proses permohonan pengesahan pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh H. Sanuri dan Chaerunnisa ini berlangsung cepat 

dan mudah karena hanya membutuhkan waktu selama 6 hari, dan 

hanya melalui satu kali persidangan saja, yakni pada tanggal 13 

Februari 2003 langsung dijatuhkan putusan penetapannya. 

Mengenai prosedur permohonan yang dilakukan oleh H. 

Sanuri adalah pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan 

pengangkatan anak secara tertulis yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Negeri Kudus, dan untuk memperkuat bukti-bukti 

permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai 

berikut : 
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(1) Foto copy KTP atas nama H. Sanusi dengan alamat Desa Piji 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

(2) Foto copy KTP atas nama Chaerunnisa dengan alamat Desa Piji 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 

(3) Foto copy Akta Nikah atas nama H. Sanuri dan Chaerunnisa. 

(4) Foto copy Akta Nikah atas nama Nasimin dan Tusiyem. 

(5) Foto copy Akta Kelahiran atas nama Hasna Niswara Alifah. 

(6) Surat pernyataan penyerahan anak. 

(7) Foto copy surat kematian atas nama Tusiyem tanggal 21 

Desember 2002. 

Disamping itu pemohon menghadirkan seorang saksi yang 

dapat memperkuat permohonannya, yakni Bp. Sudarno. Bapak 

Sudarno merupakan tetangga dari H. Sanuri yang menyatakan di 

depan hakim bahwa : 

1. Pemohon benar-benar tidak mempinyai anak kandung. 

2. Pemohon benar-benar telah mengangkat seorang anak 

perempuan yang bernama Hasna Niswara Alifah. 

3. Pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tanggal 28 

Desember 2002. 

Hakim memeriksa kasus tersebut kemudian memberi 

keputusan penetapan pengesahan pengangkatan anak oleh H. 

Sanuri berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kesungguhan serta 

keyakinan niat para pemohon. 
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2) Kasus Pengangkatan Anak No. 3 / Pdt.P / 2003 / PN.Kds, tanggal 4 

Maret 2003. 

Pemohon adalah Jami’in dan Sarmi, keduanya adalah suami 

istri dan bertempat tinggal di desa Gulang Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. Pasangan suami istri tersebut menikah di Kudus 

pada tanggal 26 Pebruari 1980 dan dari pernikahan tersebut hingga 

kini belum dikaruniai seorang anak kandung, maka pada tanggal 26 

Pebruari 1991 telah mengangkat seorang anak laki-laki berumur 

satu bulan yang bernama Slamet Riyanto yang lahir pada tanggal 

19 Januari 1991. Slamet Riyanto adalah anak kandung dari 

pasangan suami istri Supangat dan Sutami. Adapun motif pasangan 

suami istri Jami’in dan Sarmi mengangkat anak adalah dilatar 

belakangi oleh faktor tidak mempunyai keturunan (anak kandung). 

Baik orang tua kandung maupun orang tua angkat sama-

sama tinggal di satu desa, yakni di desa Gulang Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. Hubungan antara orang tua kandung dengan 

orang tua angkat tidak ada hubungan kekeluargaan. Adapun alasan 

Supangat dan Sutarmi selaku orang tua kandung dengan penuh rela 

dan keikhlasan bersedia memberikan anaknya kepada Bp. Jami’in 

dan Sarmi dengan harapan supaya anak tersebut mendapatkan 

perawatan dan pendidikan yang lebih baik, dan dikarenakan 

dirinjau dari segi ekonomi, kehidupan Bp. Jami’in dan Ibu Sarmi 

selaku orang tua angkat, hidup berkecukupan serta termasuk orang 
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yang mampu dibandingkan dengan kehidupan orang tua kandung 

yang bekerja sebagai buruh tani yang mempunyai tiga orang anak. 

Mengenai proses permohonan pengesahan pengangkatan 

anak di Pengadilan Negeri Kudus diterima di kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2003, boleh 

dikatakan berjalan dengan cepat dan mudah. Ini dikarenakan pada 

tanggal 18 Maret 2003 sudah mendapatkan surat penetapan 

pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Kudus. 

Menyangkut persidangan kasus pengangkatan ini hanya 

melalui satu kali persidangan saja, yakni 18 Maret 2003, dimana 

pada sidang tersebut untuk menguatkan dahlil permohonan, pare 

pemohon mengajukan bukti surat tersebut sbb : 

(1) Foto copy surat Nikah atas nama Supangat dan Sutami. 

(2) Foto copy Akta Nikah atas nama Jami’in dan Sarmi. 

(3) Foto copy Surat Kelahiran atas nama Slamet Riyanto. 

(4) Foto copy kartu keluarga atas nama Jami’in 

(5) Foto copy Akta Kelahiran atas nama Hasna Niswara Alifah. 

(6) Foto copy KTP atas nama Jami’in 

(7) Surat pernyataan kedua belah pihak yang diketahui Kepala 

Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

Selain itu pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi 

yang bernama Sagimin bin Ronokarso sebagai Perangkat Desa. 

Dihadapan hakim, saksi menyatakan bahwa : 
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1. Para pemohon menikah kira-kira 10 tahun yang lalu, namun 

belum mempunyai anak kandung. 

2. Anak yang diangkat adalah anak ketiga dari pasangan suami 

istri Supangat dan Sutami. 

3. Pemohon mengangkat anak yang bernama Slamet Riyanto yang 

diambil kira-kira sejak berumur 10 hari. 

Dengan melihat buklti-bukti tertulis dan mendengar 

keterangan saksi serta niat ikhlas para pemohon akhirnya hakim 

memberikan putusan pengangkatan anak tersebut. 

3) Kasus Pengangkatan Anak No. 4 / Pdt.P / 2003 / PN.Kds, tanggal 5 

Maret 2003. 

Para pemohon adalah pasangan suami istri Lagiyono Tri 

Susetyo, Bsc. dan Sri Sutarsih, SP. yang beralamat di Desa Tanjung 

Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pasangan suami istri ini 

telah menikah pada tanggal 21 Mei 1989 dan dari pernikahan 

tersebut hingga sekarang belum mempunyai keturunan (anak), 

maka pada bulan Juli tahun 1999 telah mengangkat anak 

perempuan yang bernama Hastini Busaratun, yang lahir di Demak 

pada tanggal 22 Pebruari 1997, yang merupakan anak kandung 

pasangan suami istri Tri Waluyo, Bsc. dan Suparti, yang bertempat 

tinggal di desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang 

mana antara pemohon dengan orang tua kandung tersebut masih 
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ada hubungan keluarga. Permohonan ini mendapatkan putusan 

penetapan pada tanggal 20 Maret 2003. 

4) Kasus Pengangkatan Anak No. 5 / Pdt.P / 2003 / PN.Kds, tanggal 

17 Maret 2003. 

Para pemohon adalah pasangan suami istri Abdul Rakhman 

dan Dhian Arsanti yang bertempat tinggal di desa Nganguk Rt.04 / 

Rw.V Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Pemohon mengajukan 

permohonan pengesahan pengangkatan anak pada tanggal 17 Maret 

2003. Menikah pada tanggal 5 Maret 1991 di Jember Jawa Timur 

kemudian menetap di Kudus. Pasangan suami istri ini melakukan 

pengangkatan anak dikarenakan selama berumah tangga kurang 

lebih selama 11 (sebelas tahun) belum dikaruniai seorang anak, 

sehingga mengangkat anak laki-laki yang bernama Rizal Abdul 

Ghani yang lahir di Magelang tanggal 5 November 2002. Rizal 

Abdul Ghani diangkat menjadi anak angkat sejak berusia satu 

bulan. Rizal Abdul Ghani merupakan anak kandung dari pasangan 

suami istri Muhammad Kabul Slamet dan Suyati yang bertempat 

tinggal di desa Kalikuto Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

Adapun hubungan pemohon dengan orang tua kandung ada 

hubungan saudara (keluarga), yakni Ibu Suyati merupakan sepupu 

dari Dhian, yaitu putra budhenya. 

Mengenai proses pengangkatan anak melalui Pengadilan 

Negeri Kudus ini memakan waktu kurang lebih selama dua 
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minggu, sebab pada tanggal 1 April 2003 sudah diputus penetapan 

pengesahan pengangkatan anak tersebut. Untuk menguatkan 

permohonan pemohon melampirkan bukti surat-surat tertulis yakni 

berupa : 

(1) Foto copy Akta Nikah oleh KUA di Kaliwates Jember 

tertanggal 19 Maret 1991 atas nama Abdul Rakhman dan Dhian 

Arsanti. 

(2) Foto copy Akta Nikah oleh KUA di Kecamatan Grabag 

Magelang tertanggal 26 Desember 1995 atas nama M. Kabul 

Slamet dan Suyati. 

(3) Surat kelahiran atas nama Rizal Abdul Ghani yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Disamping itu pemohon menghadirkan seorang saksi yang 

dapat memperkuat permohonannya, yakni Bp. Lolik Susilo. Bapak 

Lolik Susilo merupakan tetangga dari pemohon yang menyatakan 

bahwa : 

1. Anak yang diangkat adalah anak kandung Muh. Kabul Slamet 

dan Suyati. 

2. Ibu Suyati adalah sepupu dari Ibu Dhian yaitu putra budhenya. 

5) Kasus Pengangkatan Anak No. 6 / Pdt.P / 2003 / PN.Kds, tanggal 

14 Maret 2003. 

Pasangan suami istri yakni Masmito dan Nor Khalimah 

yang bertempat tinggal di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo 



 

 

63

Kabupaten Kudus, bermaksud mengangkat anak sebab sejak 

perkawinannya pada tanggal 5 April 1998 sampai pada tahun 2002 

belum mempunyai anak, oleh karena itu pasangan suami istri 

Masmito dan Nor Khalimah telah mengangkat anak laki-laki yang 

bernama Muhammad Ragil Islamiyanto yang lahir di Kudus 

tanggal 21 Mei 2002 sejak berusia satu bulan, yang merupakan 

anak kandung dari Ibu Fitriyah. Ibu Fitriyah adalah seorang janda 

setelah cerai dengan suaminya, yang bertempat tinggal di desa 

Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

6) Kasus Pengangkatan Anak No. 7 / Pdt.P / 2003 / PN.Kds, tanggal 

27 Maret 2003. 

Dalam kasus ini, yang melakukan pengangkatan anak 

adalah suami istri Ngatiman dan Purwatiningsih yang bertempat 

tinggal di Desa Nganguk Rt.04 / Rw.III Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus. 

Pemohon telah telah melangsungkan pernikahannya di 

Kudus pada tanggal 1 September 1993, dan dari pernikahannya 

tersebut selama 10 tahun belum dikaruniai anak kandung, oleh 

karena itu pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan 

yang bernama Alvitasari Kirana Syahrani yang lahir di Kudus pada 

tanggal 10 Maret 2003. Alvitasari Kirana Syahrani merupakan anak 

kandung dari pasangan suami istri Slamet Riyadi dan Sri Yuliati 

yang bertempat tinggal di desa Jagalan Kecamatan Kota Kabupaten 
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Kudus. Mengenai hubungan pemohon dengan orang tua kandung 

tidak ada hubungan keluarga. Pemohon mengajukan 

permohonannya pada tanggal 27 Maret 2003 dan diputus 

penetapannya pada tanggal 15 April 2003. untuk menguatkan 

permohonannya selain melampirkan bukti-bukti tertulis : 

(1) Foto copy Akta Nikah atas nama Ngatiman dan Purwatiningsih. 

(2) Foto copy Akta Nikah atas nama Slamet Riyadi dan Sri Sri 

Yuliati. 

(3) Surat Kelahiran atas nama Alvitasari Kirana Syahrani. 

Selain itu pemohon juga menghadirkan seorang saksi, yakni 

Bp. Syafrudin yang bertempat tinggal di desa Bacin Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus. Bapak Syafrudin merupakan saudara 

pemohon. Di depan hakim, saksi memberikan keterangan bahwa : 

1. Saksi mengetahui bahwa pemohon menikah tahun 1993. 

2. Pemohon selama pernikahannya takni sepuluh tahun belum 

dikaruniai anak kandung. 

3. Pemohon mengambil anak angkat yang merupakan anak 

kandung dari Slamet Riyadi dan Sri Yuliati. 

4. Anak yang diangkat merupakan anak yang ke-4 dari pasangan 

Slamet Riyadi dan Sri Yuliati. 

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, maka 

hakim akhirnya memberikan putusan pengesahan pengangkatan 

anak tersebut. 
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Dengan mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan 

anak melalui Pengadilan Negeri Kudus dimaksudkan agar 

memperoleh kepastian hukum. 

4.2.4 Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Warisan Anak Angkat di 

Pengadilan Negeri Kudus 

1. Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan 

Hak mewaris pada anak angkat di Kabupaten Kudus hanya 

yang terhadap harta gono-gini dari orang tua angkatnya secara 

keseluruhan. 

Namun perihal pelaksanaannya, hal tersebut banyak 

dilakukan dengan musyawarah antara anak angkat dan para ahli 

waris dari orang tua angkatnya yang mempunyai hak atas harta asal 

(Wawancara dengan Bapak Suko Triyono, SH. selaku Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 April 2005). 

Adapun sengketa yang banyak terjadi dengan adanya anak 

angkat tersebut adalah karena kurang perhatian pihak ahli waris 

dari orang tua angkat terhadap hak yang ada pada anak angkat 

tersebut. Demikian juga karena harta warisan banyak dikuasai oleh 

para ahli waris orang tua angkat antara lain, pihak saudara Bapak 

angkat ataupun Ibu angkat (Wawancara dengan Bapak Karnoto, 

SH. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 9 

Mei 2005). 
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Terhadap harta warisan orang tua kandung, anak angkat 

tidak mewaris apapun, karena di Kabupaten Kudus seorang anak 

angkat telah terpisah dari keluarganya semenjak dia diangkat anak 

oleh orang lain. 

Hak pewaris pada anak yang diangkat di Pengadilan Negeri 

Kudus hanya pada harta gono gini saja dari orang tua angkatnya 

secara keseluruhan. 

2. Tempat dan Tahun Kejadian Pembagian Harta Warisan 

Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 September 

1988 nomor 47 / Pdt.P / 1988 / PN.Kds. 

1) Dalam Perkara 

Karsanah, umur + 70 tahun, pekerjaan jualan / 

pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Nganguk 

Mranggen no. 405 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang 

dalam hal ini diwakili kuasanya Ny. Kartini, berdasarkan surat 

kuasanya di bawah tangan tertanggal 1 Juni 1988 yang 

dilegalisir oleh Benyamin Kusuma, SH. Notaris di Kabupaten 

Kudus yang selanjutnya disebut sebagai ....................... 

penggugat. 

Melawan : 

Muchammad Anis, umur 34 tahun, pekerjaan 

Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mlati Lor 
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RT. 04 / RW. II Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai ......................... tergugat. 

2) Duduk Perkaranya : 

- Bahwa penggugat (Karsanah) telah melangsungkan 

pernikahan secara sah dengan suami penggugat bernama H. 

Ali, umur + 75 tahun dan tidak punya keturunan. 

- Bahwa penggugat (Karsanah) bersama suami (H. Ali) telah 

mengangkat anak dari keluarga sendiri yang bernama Anis 

yang lahir di Kudus tanggal 27 Juli 1954, diangkat pada 

tahun 1976. 

- Bahwa Anis diangkat sebagai anak angkat oleh penggugat 

bersama suaminya adalah anak kandung suami istri bernama 

Kusrin dan Sri Musanah penduduk Desa Mlati Lor Kudus. 

- Bahwa karena anaknya bernama Anis tersebut sudah menjadi 

anak angkat penggugat dan penggugat juga telah yakin 

bahwa anak angkat adalah sanggup merawat penggugat 

apabila penggugat telah berusia lanjut (tidak dapat bekerja) 

maka anak angkatlah yang merawat, menghidupi penggugat 

sebagai layaknya hubungan antara anak dengan orang tua 

sendiri, maka penggugat (Karsanah) bersama (H. Ali) 

kemudian menghibahkan sebagian dari hartanya berupa : 

(1) Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada 

diatasnya dengan C.NO.104. persil 10a kelas II (D-II) 

berbatasan : 
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Sebelah Utara : Rumah Mi’an 

Sebelah Timur : Rumah Karsanah 

Sebelah Selatan : Rumah H. Bilal 

Sebelah Barat : Jalan Umum 

(2) Sebidang tanah pekarangan persil No. 10 kelas II (D-II) 

C.104 batas-batasnya : 

Sebelah Utara : Rumah H. Abdurrohman 

Sebelah Timur : Rumah Warni-Puji 

Sebelah Selatan : Jalan Umum 

Sebelah Barat : Rumah Karsanah Dairah 

(3) Bahwa penggugat selain menghibahkan dua bidang tanah 

pekarangan tersebut pada gugatan diatas, penggugat juga 

memberikan sebuah kendaraan colt station warna coklat 

no.pol. K 7819 B waktu itu adalah pada tahun 1980 

dengan harga       Rp. 2.100.000,- 

(4) Bahwa pada tahun 1985 penggugat atas saran dari 

almarhum suaminya (H. Ali) juga pernah menyuruh 

menyimpan uang di BRI Kudus sebanyak : 

- Rp.  500.000,- di dapat dari penjualan perhiasan 

(kalung). 

- Rp.  800.000,- berupa uang tunai, tetapi ternyata 

tabanas tersebut sekarang tidak tahu kemana serta atas 
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nama siapa, padahal maksud penggugat adalah agar 

uang tabanas tersebut diatas namakan penggugat.  

(5) Bahwa setelah penggugat melakukan penghibahan 

kepada tergugat, serta membelikan kendaraan colt station 

sebagaimana diterangkan pada gugatan diatas, maka 

tergugat bahkan telah mengkhianati, memaki-maki 

penggugat dan kemudian meninggalkan penggugat, 

padahal sekitar tahun 1987, suami penggugat (H. Ali) 

sudah meninggal dunia dan penggugat hidup sendiri. 

(6) Bahwa menurut penggugat, bahwa tergugat adalah telah 

lali atas kewajiban sebagai anak angkat. 

(7) Bahwa dengan hal-hal yang telah penggugat utarakan 

diatas, maka nampak jelas bahwa penggugat adalah 

merasa tertipu serta dirugikan oleh pihak tergugat yang 

tidak sedikit, 

(8) Bahwa dengan jalan dalam telah penggugat tempuh agar 

tergugat ingat akan kewajibannya sebagai anak angkat, 

tetapi rupanya usaha tersebut adalah tidak membawa 

hasil. 

(9) Bahwa karena penggugat merasa sangat khawatir akan 

maksud jahat dari pihak tergugat yaitu tergugat segera 

memindahtangankan barang sengketa sebagaimana 

tersebut pada gugatan diatas, maka demi keberhasilannya 
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gugat menggugat ini kami mohonkan kepada yang 

terhormat ketua Pengadilan Negeri Kudus semoga 

berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang 

tersengketa sebagaimana tersebut dengan jelas pada 

gugatan gugatan ini, sebelum diputuskan sebagai berikut : 

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 

- Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang 

dilakukan terhadap barang-barang sengketa dalam 

perkara ini. 

- Menyatakan batal pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh penggugat (Karsanah) bersama suami (H. Ali 

almarhum) terhadap tergugat (Anis) dan menyatakan 

batal pemberian hibah yang dilakukan oleh penggugat 

(Karsanah) kepada tergugat (Anis) terhadap barang 

sengketa tersebut pada gugatan gugatan ini. 

- Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang 

pembelian mobil berupa colt station no.pol. K 7819 B 

sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) 

kepada penggugat. 

- Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang 

penggugat yang sudah disimpan / ditabanaskan di BRI 

Kudus sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu 

rupiah) 

- Menghukum tergugat untuk membayar semua perkara 

yang timbul dalam perkara ini. 
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- Mengingat ketentuan hukum dan ketentuan yang 

berlaku khususnya hukum adat setempat dan undang-

undang HIR yang bersangkutan. 

MENGADILI : 

Dalam eksepsi 

Menolak eksepsi tergugat 

Dalam pokok perkara : 

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 

- Menghukum tergugat (Anis) untuk lebih berbakti 

bersama dengan Ny. Kartini memelihara, merawat 

dengan penuh kasih sayang pada penggugat Ny. 

Karsanah sebagai Ibu angkatnya. 

- Menghukum tergugat untuk secara tetap memberikan 

uang nafkah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) 

setiap bulannya sampai penggugat Ny. Karsanah 

meninggal dunia, sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

- Menghukum tergugat untuk tetap mengijinkan 

penggugat menikmati hasil rumah dan tanah-tanah 

sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatannya 

yakni terdalam sertifikat No. 311 dan 312 desa 

Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan 

menempati kios tergugat di pasar Kliwon selama 

hidupnya sampai penggugat meninggal dunia. 
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- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul 

dalam perkara sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu 

rupiah). 

- Menolak gugatan untuk selebihnya. 

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang 

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 4 

Februari 1989, oleh kami Ny. Endang Soemarsih, SH., CN. 

Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dibantu oleh 

Sukoco, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah 

pihak yang berperkara. 

 

                                Panitera Pengganti,           Hakim, 

                                      SUKOCO           Ny. ENDANG SOEMARSIH, SH 
 
 
 
 

 

Kasus hibah yang dilakukan oleh H. Ali dan Karsanah 

(orang tua angkat) kepada Muchammad Anis (anak angkat) adalah 

lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua 

angkatnya, sehingga dari pihak keluarga yang lain (keponakan) 

yang bernama Ny. Kartini merasa dirugikan apalagi setelah anak 

angkatnya (Muchammad Anis) meninggalkan / pindah rumah ke 

desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, maka Ny. 

Kartini sanggup memelihara, merawat dan mencukupi seluruh 

biaya hidup Ibu Karsanah dan Bapak H. Ali sampai meninggal 
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dunia. Kemudian yang berkenaan dengan akibat hukum dari 

pengangkatan anak tersebut terutama yang menyangkut hubungan 

orang tua angkat dengan anak angkat, hubungan anak dengan orang 

tua kandungnya yang berkenan dengan hak warisannya atau harta 

peninggalannya benar-benar harus memperhatikan kaidah-kaidah 

atau norma hukum dalam Islam yang tegas penggarisannya yaitu 

yang berkenaan dengan masalah nasab, dimana anak angkat 

memang benar dan tidak dapat diangkat secara logika, bahwa anak 

angkat bukanlah yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan 

demikian tidaklah ada hubungan pewarisan dan perkawinan antara 

anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan 

yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban 

kedua belah pihak timbul dalam kaitannya dengan aspek 

kemanusiaan. 

Jadi sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah 

waris, misalnya supaya anak angkat mendapat harta yang 

ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau 

membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup. 

Dalam hal yang terakhir inipun masih harus tetap diperhatikan 

norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, misalnya hibah 

atau warisan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta 

peninggalannya, sebagaimana dalam KHI No. 1 tahun 1991 pasal 

209 ayat 2 yang berbunyi : 
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“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya”. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka hukum Islam 

tidak melarang memberikan sebagai bentuk bantuan jaminan 

penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat, antara 

lain berupa : 

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di 

kemudian hari. 

2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak 

boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan orang tua angkat yang 

kelak akan diwaris kepada ahli warisnya yang berhak. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Kardawi Yusuf 

Muhammad, bahwa : 

“Apabila seseorang mengangkat anak yang tidak mempunyai 

keluarga, kemudian ia bermaksud akan memberikan hartanya 

itu kepada anak angkatnya tersebut, maka ia menyalurkan 

melalui hibah sewaktu ia masih hidup atau dengan jalan wasiat 

dalam batas 1/3 pusaka sebelum meninggal dunia” (Muderis 

Zaini : 83). 

3. Jenis-jenis Harta Warisan yang Diwaris 

Jenis-jenis harta yang diwaris oleh anak angkat yang ada di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus adalah harta gono-gini 
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dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka (barang asli) 

milik orang tua, maka anak angkat tidak mempunyai hak mewaris, 

oleh karena itu, barang pusaka harus kembali kepada ahli waris 

keturunan sedarah. Hal ini sebagaimana diatur dalam putusan 

Mahukumamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1959 

Re.No.182 K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya 

berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat yang tidak 

merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya. 

Jadi, anak angkat hanya mempunyai hak mewarisi harta 

peninggalan (gono-gini) dari orang tua angkat, dan tidak berhak 

mewarisi barang-barang asal (warisan) milik orang tua angkatnya. 

Pembagian harta gono-gini yang dilakukan oleh H. Ali dan 

Karsanah ketika masih hidup kepada anak angkatnya yang bernama 

Muchammad Anis merupakan perbuatan hibah, sedangkan jenis-

jenis harta gono-gini yang dihibahkan adalah antara lain : 

1) Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada di 

atasnya yakni C. No.104 Persil 10a kelas II. 

2) Sebidang tanah pekarangan Persil No.10 kelas II. 

3) Satu buah mobil colt station warna coklat dengan no.Pol. K 

7819 B. 

4) Satu buah Ruko / Kios di pasar Kliwon Kudus. 

5) Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 

telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, 

yakni sebagai berikut : 

1. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap 

sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak 

memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, 

dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam 

adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan 

yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan 

bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. 

2. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum 

Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah 

dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang 

tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. 

3. Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di 

Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan 

memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar 

pada ketentuan Hukum Islam, yakni : 
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a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua 

kandung. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, 

melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. 

c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 

4. Penyelesaian kasus pembagian harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan 

Negeri Kudus yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua 

angkatnya bukan pada harta asli / bawaan dari orang tua angkat. 

 

5.2. Saran-saran 

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi 

sampai pada tingkat Pengadilan Negeri 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. 

2. Hendaknya masyarakat di Kabupaten Kudus yang ingin mengangkat anak 

sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam. 

3. Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri di Kabupaten Kudus 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. 
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