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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses hidup manusia secara alamiah dimulai dengan kelahiran dan berakhir

dengan kematian. Setiap tahapan dari proses yaitu diantaranya tumbuh dewasa dan

bekerja bagi manusia merupakan peristiwa yang wajar. Salah satu hal yang juga

merupakan tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang

bahagia. Dengan melakukan perkawinan manusia mengharapkan untuk bisa

memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan garis keturunan dan

silsilah hidup dari orangtuanya. Akan tetapi, dikarenakan adanya faktor-faktor

tertentu seperti misalkan faktor keadaan biologis dari pasangan tersebut, terkadang

kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga tersebut sulit untuk

terwujud.

Wirjono Prodjodikoro1, berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat

tertentu.Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang

yang berlainan kelamin yang diakui oleh Negara. Sedangkan R. Subekti2 mengatakan

bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Meskipun dalam sebuah

perkawinan sewajarnya kehadiran keturunan selaludiharapkan, akan tetapi menurut

Undang-Undang sendiri tujuan utama dari perkawinanbukanlah untuk mendapatkan

1Wirjono Prodjodokoro, Hukum Perkawinan di indonesia.
2 R. Subekti,pokok-pokok hukum perdata. jakarta
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anak atau keturunan, melainkan untukhidup bersama dan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 yang menjabarkan mengenai definisi

perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terlepas dari tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 diatas, namun pada kenyataannya bahwa untuk dapat dikaruniai seorang

anak merupakan impian dan harapan yang besar dari setiap pasangan suami istri.

Kehardiran anak dalam sebuah keluarga diharapkan akan dapat

menghangatkan suasana keluarga, menambah keceriaan bagi kedua pasangan, dan

tentunya dengan adanya seorang anak maka salah satu harapan dan impian terbesar

sebuah keluarga dalam sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan telah

tercapai. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang karena sebab-sebab tertentu

tidak dapat mendapatkan keturunan akan tetapi tentunya tetap mempunyai keinginan

yang besar untuk memiliki keturunan, maka ada sebuah cara yang diharapkan dapat

mengatasi hal yaitu dengan melakukan pengangkatan anak atau yang juga dikenal

dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga

kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi,

politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh
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dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat

dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini

sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

Anak yang lahir dari hubungan yang tidak halal pun ini tetap tidakmengurangi

kualitasnya sebagai sosok yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa menanggung

dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, anak yang fitrah ini,

harusnya bisa mendapatkan status dan kehidupan yang layak dalam hidupnya, apalagi

anak merupakan titipan Allah dalam sebuah keluarga sehingga bisa menjadi

penghibur lara yang suatu saat bisa menghampiri.

Istilah “adopsi” berasal dari bahasa Latin yaitu adoptio atau adaptie dalam

bahasa Belanda dan menurut Kamus Hukum berarti : pengangkatan anak orang lain

sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Anak

yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu

angkatnyasetelah diadopsi dianggap sebagai anak sendiri. Adopsi atau pengangkatan

anak merupakan salah satu jalan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak.

Kehadiran seorang anak meskipun merupakan hasil adopsi sekalipun diharapkan

dapat memberikeceriaan dan mengisi hari-hari dalam kehidupan berumah tangga dari

pasangansuami istri tersebut. Terkadang bahkan ada pula pasangan yang menjadikan

anakadopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung

mereka sendiri.

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang

sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari

sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci,
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namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras

mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah

sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan tabanni,

mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam

keluarga tersebut.

Faktor lain dari pengangkatan anak terkadang karena keinginan mereka untuk

meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik

karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini

menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan,

pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan

perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju

kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan

pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian

yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima

tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang

memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan

jiwanya.Namun yang menjadi persoalan, tabanni (pengangkatan anak) yang

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status

atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja

tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak

dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara

mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan
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tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan,pemberian nafkah, pendidikan atau

pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak

kandung (nasab).

Terlepas dari beraneka ragamnya alasan dari sebuah pasangan suami

istriuntuk melakukan pengangkatan anak, tentunya harus didasari dengan niat

dankeikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat, mendidik serta

membesarkan si anak. Dan juga yang tidak kalah penting untuk diingat dan

diperhatikan, bahwa karena pengangkatan anak atau adopsi itu adalah merupakan

suatu perbuatan hukum (khususnya perbuatan hukum perdata) sehingga dalam proses

pengangkatan anak haruslah diperhatikan tata cara dan hukum yang berkaitan dengan

pengangkatan anak yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak atau adopsi menjadi

salah satu solusi bagi keluarga yang tidak dapat memiliki anak. Keinginan untuk bisa

melanjutkan keturunan pada umumnya menjadi alasan terbanyak mengapa sebuah

keluarga ingin menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri dengan cara

mengadopsi mereka. Dalam melakukan adopsi, salah satu yang penting untuk

diperhatikan ialah bahwa dalam proses adopsi haruslah memperhatikan kepentingan

dari anak yang akan diadopsi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan

oleh Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam antar orang-orang

yang beragama Islam di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak

Tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
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sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan Pasal 49 Undang-Undang

tersebut.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari

adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek

melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang–undang yang

mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat

dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak

angkatdalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakanbahwa “ Anak Angkat

adalah anakyang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,

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

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua

angkatnyaberdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus

dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum

berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan

anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan

kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di

tengah–tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari

memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah

berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan
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Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Pengangkatan anak atau

adopsi bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia sendiri, masalah

pengangkatan anak ada diatur dalam Pasal 39 – 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan

keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak ada anak. Hal ini merupakan

motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang

positifdan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan

keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini, perkembangan masyarakat

menunjukan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas

motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada

berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak

jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Secara umum disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak

ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anakselalu

mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak

melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak

meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta

menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan

atausosial.Islam yang turun sebagai rahmat li al-âlamîn mengatur segala aspek
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kehidupan manusia, baik yang vertikal dan horizontal, termasuk juga dalam rangka

memberikan perlindungan pemeliharan sehingga kesejahteraan anak bisa terjamin

hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka, Institusi keluarga dalam Islam,

menjadi bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Institusi kekeluargaan

yang utuh adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam sebuah

keluarga.Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga pula bisa menyebabkan pelbagai

kesan negatif.Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak

yang dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah

istilah Iqrâr bi al-Nasab atau istilhaq yang bertujuan untuk memberikan status nasab

atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status

nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam

kehidupannya di masa mendatang.

Disamping itu, al-Tabannî atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal

dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. alTabannî

mempunyai dua pengertian. Pertama; mengambil anak orang lain untuk diasuh dan

dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status „anak kandung”

kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Kedua; mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai

“anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua

angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat

hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.Anak angkat dalam pengertian

yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat

untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang
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tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga

diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf

hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua

terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah berkembang dan

dikenal di berbagainegara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang

keperdataan. Penulisan skripsi ini akan mengkaji masalah pengangkatan anak yang

dilakukan oleh orang tua tunggal atau orang tua yang belum menikah. Oleh karena itu

dengan dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasatertarik

untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Tanggung

Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam (

Studi Penetapan Pengadilan Agama Jambi No : 0027/PDT.P/2012/PA.JMB )

B. Rumusan Masalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat?

2. Bagaimana hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan?
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C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua angkat terhadap

anak angkat

b. Untuk memahami bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta

warisan orang tua angkat yang belum menikah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Sebagai bahan refensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam

permasalahan yang kaitan dengan anak angkat dan tanggung jawab orang

tua angkat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih

lanjut melahirkan peraturang perundang-undangan tentang hak anak dari

orang tua angakat menurut Hukum Islam.

c. Adapun yang menjadi mamfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai

syarat untuk memperoleh Gelar Sarjanaa Hukum dari Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan.
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E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari Desi Marliani

Listianingsih yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua

Tunggal (Single Parent Adoption) Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hukum

Keluarga Dan Harta Kekayaan (Studi Kasus Penetapan No. 1/Pdt.P/2010/Pn.Kgn)

sedangkan penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua

Angkat Yang Belum Menikah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi

Penetapan Pengadilan Agama Jambi No : 0027/Pdt.P/2012/Pa.Jmb)

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Kasus : Dalam penelitian terdahulu kasus yang dibahas kasus tentang

Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent

Adoption) Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan,

sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Tanggung

Jawab Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah Terhadap Anak Angkat Menurut

Hukum Islam

2. Masalah :Mengetahui Akibat Hukum yang di timbulkan oleh Single

parent Adoption tersebut di bidang Hukum Keluarga dan Hukum Harta Kekayaan?

sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang Bagaimana tanggung jawab orang

tua angkat yang belum menikah terhadap anak angkat?

Penelitian ini adalah asli karena belum pernah diteliti orang lain dan belum

pernah dipublikasikan.
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F. Sistematika Penilitian

Sistematika penulisan dalam pembuatan proposal skripsi ini dibagi kedalam 5

(lima) bab, dimana masing – masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab –

bab tersusun secara sistematik dan saling berkaitan satu dengan lain. Uraian singkat

bab – bab dan sub bab – bab tersebut adalah :

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah

yang berhubungan dengan judul penelitian sehingga diketahui apa yang menjadi titik

permasalahan dalam penelitian ini, kemudian ditentukan perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitain, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan pengertian

pengangkatan anak dan syarat-syarat pengangkatan anak yang dilakukan didalam

Hukum Islam, serta dasar-dasar hukum yang memperkuat pengangkatan anak di

dalam Hukum Islam

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini diuraikan cara penelitian, bahan

hukum, alat, jadwal penelitian dan analisis.

Bab IV merupakan hasil penelitian berupa pembahasan. Pada bab ini

diuraikan tentang analisis kasus.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan terehadap

penulisan skripsi dan saran – saran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat

Secara etimilogis pengangkatan anak atau adopsi berkembang di indonesia

sebagai terjeamah bahasa inggris Adoption atau dalam bahasa Belanda Adoptie dan

juga Adoptio dalam bahasa latin yang memiliki arti pengangkatan. Maksud dari

pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung

sendiri. Dalam kamus besar Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk

dijadikan anak sendiri sehingga memutuskan hubungan antara anak dengang orang

tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua

angkat tersebut.

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian

pengangkatan anak atau adopsi, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hilman Adikusuma , S.H., dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat

mengatakan Bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang

dilakukan orang tua angkat resmi menurut antara hukum Adat setempat dikaranakan

tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemiliharan harta kekayaan

rumah tangga. 3

b. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Imam Sudiyat, S.H., ia

mengatakan pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang

anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama

dengan ikatan kewangsaan biologis.

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987) h 149.
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c. Menurut kamus hukum Adat oleh DR. Soerjono Soekanto menyatakan

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses dimana seseorang diangkat

untuk menduduki status tertentu misalnya seorang mngangkat anak untuk dijadikan

anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat

dengan suami dan seterusnya.4

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas

disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain

untuk dipilihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, agar

tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

B. Tujuan Pengangkatan Anak

1. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam Sehubungan Hukum Islam yang tidak mengakui

lembaga pengangkatn anak dalam arti menjadikannya benar-benar anak kandung,

tetapi menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan

dan pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu pengasuhan anak, maka inti dari tujuan

Pengasuhan anak menurut Hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan anak dan

perlindungan hak anak dan bukan untuk kepentingan calon orangtua angkat.

2. Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Perundang-Undangan Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada intinya tujuan pengangkatan anak untuk

4 Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1978), cet, h,l, h 15.
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kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1) yang

berbunyi: “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

C. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang

tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah

sebagai berikut:5

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang

tua kandung dan keluarganya.

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat,

melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga

orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.

c. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya

hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.

d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara

langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.

e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan

terhadap anak angkatnya.

5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistim Hukum, h. 54.
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f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama

orang yang beragama islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.

Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwasannya adopsi dapat

dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu

ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan,

pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak

kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah

kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali

hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.6

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh,

memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan

anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang

terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu

dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang

menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan

memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua

kandungnya.

D. Akibat Hukum

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat hukum bagi

anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat hukum ini bisa berbeda antara

pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Islam melalui Pengadilan Agama

dengan pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Perdata Barat yang

6 Yusuf Quardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 319
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dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana Islam melarang akibat hukum

pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan di luar Hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, M. Budiarto menyebutkan bahwa

menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan atau tidak dilarang

apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan

orangtua kandungnya dan keluarganya.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya,

melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga

orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara

langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.

4. Orangtua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak

angkatnya.

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan

Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak

dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi Hukum Barat/

Belanda melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) melalui

Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 H.

/ Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

a. Islam mengakui keturunan ( nasab ) yang sah. (Pengertian anak sah, yaitu

anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah)
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b. Pengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab

dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’at Islam

c. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya,

dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan

mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah

perbuatan terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama

Islam

d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) selain

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat

bangsa.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan

hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua dan keluarga asalnya,

pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak

kandung dan status orangtua angkat menjadi status orangtua kandung, yang dapat

saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung.

Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam

adalah  perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari

orangtua asli kepada orangtua angkat.
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E. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan

Pengangkatan Anak disebut Jenis Pengangkatan Anak, yaitu sebagaimana tercantum

dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. Pengangkatan Anak antar WNI.

b. Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA.

Pasal 10

ayat (1): Pengangkatan Anak antar WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf a, meliputi:

a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau

b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ayat (2): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri dari pengangkatan anak:

a. secara langsung; dan

b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

ayat (3): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

terdiri dari:

a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya WNA;

b. Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal.
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Pasal 11

Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

F. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang

salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun

pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti

mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan

anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak

kandung.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong

terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan

salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian

mengangkat anak orang orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa

mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang

diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak

angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu, tidak ada

hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai

masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok

kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak

dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data skunder yaitu dengan metode:

a. Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis Penetapan Pengadilan

Agama Jambi Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Jmb.

b. Metode pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu

KUHPerdata ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

B. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

sekunder. Sumber hukum terdiri 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer (primary law material)

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material)7

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen

hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang

7 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Revisi,(Bandung: Kencana
Perenada Media Grup), hlm, 182.
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memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum,

laporan hukum, media cetak dan elektronik). Bahan hukum tertier (tertiary law

material) yaitu bahan hukum yang memberikan perjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan

ensiklopedia).

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam bahan hukum primer yang

digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Jambi No: 0027/Pdt.P/PA.Jmb, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga peraturan peraturan

perundang-undangan, sedangkan dalam bahan hukum sekunder alat yang digunakan

dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian

ini.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah

metode yuridis normatif. Metode normatif adalah suatu penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka. Analisis ini hanya

mengambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam perkawinan atau juga di

dalam pengangkatan anak dan kemudian di bandingkan dengan peraturan perundang-

undangan yang ada untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang

logis kedalam bentuk kalimat.
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BAB IV

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat

a. Ketentuan Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat Di Tinjau Dari

KHI

Menurut beberapa tokoh, mengenai pengertian atau definisi anak angkat terdapat

beberapa perbedaan diantaranya adalah:

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” (Arif

Gosita, 1989:44).8

2) 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).

9

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,

8 Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo
9 Djaja S Miliala. 1982. Pengangkatan Anak (Adopsi) Di indonesia. Bandung Tarsito
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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). 10

4) 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 :

a) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya

disertai dengan penyerahan barangbarang 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.

b) 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 klan, yaitu diambil dari selir-selir

(gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari

selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

c) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat

keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan

10 Amir Martosedono. 1990. Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. Semarang :
Effhar Offset dan Dahara Prize.
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pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu

barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.

5) Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan menurut Kompilasi

hukum Islam (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.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan dari para tokoh di

atas, penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan mengenai pengertian atau

definisi mengenai pengangkatan anak, yaitu:

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

kesejahteraan serta dalam hal pemenuhan kebutuhannya beralih dari orang tua asal

kepada orang tua angkat, semata dalam hal pemeliharaan hdup tanpa menghilangkan

identitas, nasab atau orang tua asal dari anak tersebut berdasarkan putusan

pengadilan”

Istilah anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal

171 ayat (9) yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan

untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

Pengadilan.”

Peristilahan pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia berasal dari

bahasa Inggris yaitu, “adoption”. Pada awal mulanya dalam peradaban Islam

pengengkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas penduduk arab yang
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pada zaman itu terkenal dengan istilah “tabanni” yang berarti mengambil anak

angkat.

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

dapat di simpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan

anak sebagai anak kandung dalam segala hal. 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 khususnya yang berkaitan dengan pemberian harta dalam bentuk hibah

kepada anak angkat yang bersangkutan.

Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah di atur di dalam KHI (Kompilasi

Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian

nafkah, memberikan pendidikan serta memberikan pelayanan segala kebutuhannya

dan bukan memperlakukan mereka 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 atau di dalam KUH Perdata, yakni mengangkat secara mutlak,

dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya (nasabnya)

yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak

menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.
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Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat (4) dan

(5) yang berbunyi :

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu

(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah

mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah

yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu 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) 11

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

berikut :

a) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;

b) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;

c) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. (Muderis Zaini

1995:52)

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dilarang adalah

pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau secara mutlak.

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

11 Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat (4) dan (5)
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didasarkan atas penyantunan sematamata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut

istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “tabanni”

Secara terminologi banyak tokoh yang memberikan pendapat mengenai definisi

atau pengertian hibah, diantaranya yaitu, menurut Eman Suparman pengertian hibah

adalah:

”Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan

ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu

penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan

pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh kerena

pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk

memberikan harta bendanya kepada siapa pun”. (Eman suparman, 89: 2005).

Pendapat lain menyatakan, yaitu menurut Asaf A. A. Fyzee dalam bukunya:

”Pokok-pokok Hukum Islam II” memberikan rumusan mengenai hibah sebagai

berikut: ”Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian

balasan” (Asaf A. A. Fyzee, 1961:1). 12

Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah, mengandung makna

yaitu persetujuan pemberian barang yang di dasarkan atas rasa tanggung jawab dan

kesadaran atas sesamanya dan di laksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanpa

pamrih apapun. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru’l Muchtar memberikan

definisi hibah sebagai ”Pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang

kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan”.

12 Assaf Fyyze. A.A. 1976. Pokok-Pokok Hukum Waris Islam Jilid II. Jakarta: Tinta Mas.
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Sedangkan menurut Pasal 1666 KUH Perdata definisi hibah adalah sebagai

berikut:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,

untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. UndangUndang

hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Dalam kamus istilah Islam hibah di artikan sebagai sedekah harta di lua warisan

dengan ketentuan maksimal 1/3 (sepertiga) dari hartanya. 13

Selain itu di sebutkan pula di dalam pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam

(KHI), bahwa:

“Hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Pengertian ini sama

dengan yang sering di sebut dalam kitab-kitab fiqih tradisional, bahwa yang di

maksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan

yang telah di ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup”. Berdasarkan

beberapa pengertian yang telah di sampaikan oleh beberapa tokoh serta ketentuan

dalam perundang-undang di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian atau

definisi hibah adalah:

“Pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain untuk dimiliki dengan tanpa

paksaan serta pengaruh dari orang lain, secara langsung ketika pemberi hibah

(penghibah) masih hidup, dengan keikhlasan serta tanpa mengharap imbalan apapun

13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)
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atas pemberian tersebut, mengenai jumlah dan ketentuan sesuai dengan yang telah di

atur dan di tentukan dalam Undang-Undang”.

Pengalihan harta dari seseorang ke orang lain dapat di lakukan dengan beberapa

cara, salah satunnya adalah dengan cara pemberian atas sebagian harta atau hibah.

Hukum Islam di indonesia mengatur mengenai ketentuan hibah sebagaimana diatur

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (210) sampai dengan pasal (214).

Pasal 210

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3

(sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan

dua orang saksi untuk dimiliki.

2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal

211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal

213 Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat

dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah

di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya

tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



31

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian hibah dapat di simpulkan sebagai

pemberian secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang

masih hidup untuk di miliki. Setiap orang yang berumur sekurang-kurangnya 21

tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan untuk menghibahkan sebagian hartanya atau

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya untuk dimiliki oleh orang

lain.

Hukum Islam mengatur pula tentang hibah, yakni penghibah adalah orang yang

berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan

sebanyakbanyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di

hadapan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah di

langsungkan, obyek hibahnya harus punya si pemberi hibah, sesuatu yang

kepemilikannya di halalkan dalam agama dan disertai Ijab dan Qabul untuk syarat

dan sahnya hibah.

Di atas 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 ayat (5). 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).
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Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian atau pemberian

harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengant hibah atau wasiat, tidak

boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi

para ahli waris lainnya. Sedangkan wasiat mencerminkan keinginan terakhir

seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris

harus didahulukan daripada hak ahli waris.

Di antara para ulama hukum Islam ada yang berpendapat bahwa seorang pemilik

harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan ulama lain

atau mazhab lain, seperti mazhab Hanafi misalnya, melarang dengan tegas seseorang

yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam hal

kebaikan. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh yang

harus di batasi segala tindakannya. (Rasyid Ibnu Bidayatul Mujtahid, 1990:445).

Untuk mengatasi adanya perbedaan mengenai batasan pengaturan pemberian

hibah tersebut, para ulama sepakat untuk memberikan batasan mengenai jumlah harta

yang boleh di hibahkan. Hasil kesepakatan yang telah di sahkan oleh pemerintah itu

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1): “Orang yang telah

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau

lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan di berikan

kepada anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris,

maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada

anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta
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keseluruhan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat di bedakan menjadi 2 dua hal

yakni, jika hibah tersebut di berikan kepada orang lain (bukan seorang ahli waris

ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal

tersebut perlu di batasi, tetapi jika hibah tersebut di berikan kepada anak-anak atau

ahli waris dari penberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak

memperbolehkannya, sedangkan foqoha amsar menyatakan hal tersebut makruh.

(Ahmad Rofiq, 2003: 470)

Kompilasi Hukum Islam mengenut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan

sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Hibah orang tua kepada anaknya dapat di

perhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari

ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga.

Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai

dengan kultur bangsa Indonesia serta sesuai pula dengan pendapat yang di sampaikan

oleh mazhab Hanafi, bahwa orang yang memberikan semua hartanya kepada orang

lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum. Oleh karena

orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga perbuatan hukum

(hibah) yang di laksanakan batal demi hukum. Sebab ia tidak memenuhi syarat untuk

melakukan penghibahan. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan

dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak di

benarkan karena di dalam syariat Islam di perintahkan agar setiap pribadi untuk

menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga.

Sesuai dengan definisi hibah yakni pemberian yang dilakukan oleh seseorang

kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksananan
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pembagiannya biasanya dilakukan ketika penghibah masih hidup. Dan firman Allah

dalam Q.S: An-azhab ayat (33) yang di rumuskan dalam beberapa garis hukum dan

bagi setiap orang: “Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari

(untuk mewarisi) harta ibu bapaknya yang tadinya (akan mewarisi harta peninggalan

itu)”. Q.S Al azhab ayat (33) . Jelaslah disini dalam hukum Islam memang dianjurkan

bagi umatnya untuk beramal baik, menghibahkan sebagian hartanya di jalan Allah

SWT, dengan catatan tidak boleh mengabaikan atau menghilangkan nasib keluarga

atau ahli warisnya.

Sesuai dengan yang telah di atur di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam

(KHI), pemberian hibah memang di batasi hal tersebut jelas di atur di dalam pasal

210 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga)harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di

hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dan pertimbangan hibah adalah senata untuk kemaslahatan, hal ini sejalan

dengan firman Allah dalam Q.S: An-Nisa ayat (9):

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir

terhadap (kesejahteraan) nya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada

Allah, dan hendaklah bertutur kata yang benar”.

Para ulama Islam berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya

1/3 (sepertiga) harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan

jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib
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dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta

peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama maka hal tersebut dipandang sah,

tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan

tergantung kepada ijin dari ahli waris, apabila semua ahli waris mengijinkan,

selebihnya 1/3 (sepertiga) 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 (sepertiga) 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: Dari Abi

Ishak 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).
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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 tersebut 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 (sepertiga) 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 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

(sepertiga) 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
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Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta

peninggalan orang tua angkatnya. 14

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 yaitu untuk

mendistribusikan keadilan, yaitu 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, sedangkan yang 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 dia 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.

14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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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

Hibah dan wasiat memiliki pengertian yang hampir sama, walaupun saat

pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat,

terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan

terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau

setidak-tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh

karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa

hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli

warisyang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan

harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima

hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi. 15

Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu

dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan

15 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. Fiqh Mawaris. Semarang : PT. Pustaka Rizki
Putra
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sebagai warisan. Pengertian “dapat“ dalam pasal tersebut bukan berartai imperatif

(harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk

menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang

mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta

warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai

dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang

memperseoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka

hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara

mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya

diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka

tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka

kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris

yang kekurangan dari porsinya.

Hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa

mengenal ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk

memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa

hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan kitab fiqh

klasik masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkhan dengan realitas sosial

masyarakat Indonesia, ada semacam ketidaksesuaian, diantaranya ahli waris non

muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat

harta warisan. Kedua, masyarakat Indonesia ada kecenderungan tidak ingin

membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris perempuan. Ketiga, anak
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angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan

kekerabatan.

Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al

Quran Surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) anak angkat dan orang tua angkattidak

memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan,

konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tatapi

dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat

tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat,

sehingga anak angkat di khitankan, di sekolahkan bahkan di nikahkan oleh orang tua

angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di

masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Kalau hubungan batin

antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, maka ketika orang tua

angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun

(karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan problem tersendiri. Oleh karena

itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan

hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat

ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 KHI.

b. Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Dalam Pengangkatan Anak

Dengan adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut, mengakibatkan

timbulnya suatu akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak

dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat terhadap harta benda rumah tangga

tersebut, antara lain kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan
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anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal

perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat

dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung. Yang

dimaksud dengan pengertian seperti hubungan orang tua dengan anak kandung adalah

adanya ikatan lahir bathin dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak

angkat. Perlakuan disini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan

pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan meliputi tentang hak warisnya

terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dengan pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak

angkat dan anak kandung adalah sama, kecuali dalam hal hak mewarisnya terhadap

harta peninggalan orang tua angkatnya. Karena dengan mengangkat anak, maka anak

yang diangkat dan orang tua yang mengangkat dapat menimbulkan hubungan

hukum.Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat

dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan

mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak

dari orang tua angkatnya. Dengan perkataan lain, kedudukan anak angkat

sama/sejajar dengan anak kandung.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai

kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di

Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya
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sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang

tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.16

Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting sebagai

pusat kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga. Juga pentingnya anak dalam

hukum pewarisan dari suatu keluarga secara tidak langsung dakui kenyataannya, baik

dalam hukum adat, hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Ada anak angkat yang berhak mewaris dari orang tua angkat sekaligus

mewaris harta kekayaan orang tua kandungnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 disebutkan :

(1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai

dengan Pasal 176, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta wasiat anak

angkatnya.

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

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

Dengan adanya bagian anak angkat terhadap harta peninggalan dari orang tua

angkatnya yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, hal ini menunjukkan bahwa

di dalam Hukum Waris Islam, seorang anak angkat tetap dihargai dengan

diberi wasiat wajibah.

Sedangkan di beberapa daerah di Jawa, dikatakan bahwa anak angkat dapat

mewaris dari orang tua kandungnya disamping itu ia juga mewaris dari orang tua

16 Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga system Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,
1995), hlm.21.
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angkatnya, sehingga orang Jawa mengatakan kalau seorang anak angkat itu “ngangsu

sumur loro“. Pada dasarnya, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya

sejauh mengenai harta gono gini.

Sebagai alat bukti bahwa seorang anak itu telah sah sebagai anak angkat dapat

diketahui dari Akte Kelahiran anak tersebut dimana di bagian belakang Akta

Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil tersebut terdapat tulisan nama dari orang tua

angkatnya.

Dengan timbulnya pewarisan sebagai akibat dari adanya pengangkatan anak,

maka proses peralihan harta peninggalan orang tua angkat apabila meninggal dunia

sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup

dan proses itu selanjutnya berjalan terus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

anak angkat berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya,

tetapi sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya, dia berhak atas barang

gono gini orang tua angkatnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung tentang anak angkat

yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg.No.182

K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang

tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada hakekatnya adalah hanya merupakan

suatu penegasan dari Keputusankeputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan

berbunyi sebagai berikut :

a. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka,
barang-barang ini kiembali kepada waris keturunan darah.(Putusan tanggal 24
Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957).

b. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya
diperkenankan mewarisi, harta gono gini dari orang tua angkatnya; Jadi
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terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
((Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg.No.37/K/Sip/1959). Dan menurut
Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1961 Nomor 284/K/Sip/1961
menegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat
tidak berhak atas nbarang tinggalan orang tua angkatnya, yang bukan gono
gini terhadap orang tua kandung, anak angkat itu hak warisnya tidak lenyap.17

Meskipun pada dasarnya setiap orang adalah ahli waris dari orang tua

kandungnya atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku padanya,

namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewarisnya karena

perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan salah yang memungkinkan

hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari

pewaris lainnya adalah antara lain :

a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota

keluarga pewaris.

b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.

c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama

kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela. Akan tetapi perbuatan salah

yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si pewaris atau anggota

waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam

perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika warisan dilakukan pembagian.

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya

hanya mengenai harta gono gini saja, sejauh itu ia mempunyai hak yang sama

dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewaris barang asal orang tua

angkatnya kecuali ada pemberian secara sukarela. Meskipun demikian anak

17 B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnyan
di kemudian hari, (Jakarta : CV.Rajawali, 1983), hlm.74.
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yang telah diangkat sebagai anak angkat orang lain, ia tetap mendapat warisan

dari orang tua kandungnya.

2. Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan

a. Pengertian Anak Angkat Dan Harta Waris

1. Pengertian anak angkat

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sbagai

berikut : Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut “tabanny” yaitu suatu

kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang

mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang

berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan

mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘ittikhhadzahu

ibnan’ , yaitu manjadikannya sebagai anak. Kedua anak angkat yang berasal dari

kata ‘”luqata” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang

belum dewasa ditemukan dijalan dan tidak diketahui keturunannya.

Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa

Inggris yaitu “adoptie” atau “adopt “. Pengertiannya dalam bahasa belanda

menurut kamus hukum adalah pengangkatanseorang anak untuk dijadikan anak

kandung. Sejalan dengan pengeratian anak angkat, KHI kemudian memasukan

akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu’thi Artho, yaitu:

a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan

sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
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b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak

angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram

dan saling mewarisi.

c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak

angkat dengan orang tua angkatnya.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang

mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk

hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika

melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah

menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari

keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti

yang lainnya.

2. Pengertian waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991:13). Dalam

istilah lain waris juga disebut dengan fara’idh, yang artinya bagian tertentu yang

dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh. Rifa’I,

Zuhri, dan Solomo, 1978:242).

Selain itu pengertian waris juga terdapat pada pasal 171 ayat (a) KHI yang

berbunyi : "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." Dalam literatur hukum
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Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti

faraid, fikih mawaris dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena

perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Selain kedua

istilah tersebut, kata yang lazim dipakai adalah faraid. Beberapa ahli hukum di

Indonesia tidak mempergunakan penamaan tersebut secara seragam. Misalnya saja,

Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin,

mempergunakan istilah hukum kewarisan. dan Soepomo menyebutnya dengan istilah

hukum waris.

Pembahasan hukum waris disini hanya tertuju kepada anak angkat, sebagaimana

latar belakang diatas, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari

sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala

kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang

itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara

materil. Adapun mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan

ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi,

anak angkat berhak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui

prosedur lain. Yakni dengan cara melalui wasiat wajibah. Sebagai mana yang telah

diungkapkan dalam hasil kesepakatan yakni berupa KHI bahwa :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
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b. Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Menurut

Hukum Islam

1. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak angkat dan anak-

anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang

tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud

adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya

sendiri.
5. Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang

anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh
dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
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9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat
dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.

11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan
dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam
kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak
berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.18

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anakanak dan

atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi

yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu. bahwa setiap anak berkewajiban

untuk :

1. menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. mencintai keluarga, dan menyayangi teman

3. mencintai tanah air dan Negara
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.19

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua berkewajiban

menyampaikan atau memberikan pendidikan kepada anaknya, dalam soal ini Islam

18 Andi Syamsu Alam and M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), 219

19 Ibid., 222.
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sangat mementingkan pendidikan yang dapat menanamkan jiwa tauhid pada diri

anak. Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (

3 ), yaitu:

Pertama; hubungan kekerabatan ( al-qarabah ). Dalam ketentuan hukum

jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang

telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian.20 Islam datang

untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan lakilaki dan perempuan termasuk di

dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun, mereka

sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas

dan memperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat

hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi

(menghijab) secara keseluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar

mengurangi bagian ahli waris yang terhijab. Dasar hukum kekerabatan sebagai

ketentuan bahwalaki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mewaris

adalah sebagaimana firman Allah QS. An-nisa’/ 7 dan QS. Al- Anfal/ 75;

Terjemahnya: ”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

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

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian

yang telah ditetapkan

Terjemahnya: ”Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah

serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-

20 Bairut: Alam al-Kutub,1399 H/ 1985 M, h. 19
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orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui segala sesuatu”

Kedua, Hubungan perkawinan atau semenda (al- musabarah). Perkawinan yang

sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik

menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur

dalam perundangundangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan

untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan

perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan

perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia.

Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab

jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan

itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini

sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan

warisan. Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang dicerai

raj’i, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang

orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu ( iddah ).

Ketiga, hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya ( al-

wala’) atau karenaperjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang

mashur.

Sedangkan menurut A. Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu

ada tiga macam, sebagai berikut :
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a. Nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
b. Nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-

isteri.
c. Wala’ ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba

sahaya atau budak. 21

Anak Angkat dalam kewarisan Islam bagi kalangan orang muslim, pengangkatan

anak telah diatur dalam surat al-Ahzab Ayat ( 4-5 ). Sedangkan menurut Kompilasi

Hukum Islam pasal 171 huruf ( h ) menyatakan :” anak angkat adalah anak yang

dalam pemeliharaannya untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan, dan sebagainya

beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua

angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.

2. Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris,

maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan

dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Menurut Hukum

Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi,

karena prinsip sebab mewarisi dalam kewarisan Islam adalah nasab, perkawinan,

ataupun wala’.

Berkenaan dengan hal tersebut, kalangan ulama mengajukan pemikiran bahwa

solusi memberikan harta kepada anak angkat adalah melalui konsep wasiat wajibah.

Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan

hukum wasiat wajib, jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya hanya anjuran,

bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam

21 A Hasan, Al-Faraid (Surabaya: Pusaka Progresif, 1981),



53

menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih lainnya seperti ibnu

Hazm (Tokoh mazhab Az-Zahri), Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jari at-Tabari dan

Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fikih Mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat

seperti ini hukumnya wajib.

Adapun dalam penjelasan KHI dalam pasal 209, anak angkat dapat memperoleh

bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan,

pengayoman, dan pendidikan, dan ‘dilarang’ memberi status sebagai layaknya

anak kandung;

3. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya

berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta

orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak

meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah;

4. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli

waris, besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli

waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk

mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah kepada anak

angkat yang telah dilarang oleh Allah memperlakukannya sebagai anak sendiri,

sama saja dengan menentang hukum Allah.

5. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan

adanya putusan pengadilan.
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6. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat,

maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut

berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah.

Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran

akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-

orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar’i tidak memperoleh bagian dari

jalur faraidh. Namun di sisi yang lain, keempat imam mazhab mengharamkannya jika

hal itu akan memberikan madharat bagi ahli waris.22

22 Amirullah , www.stain-papua.ac.id/jurnal/jurnal/2011/70-washiyat-wajibah-menurut-fiqih-
dan-perundang-undangan-di-indonesia.html
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada

bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut:

Tanggung jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat dan Kedudukan

Anak Angkat Terhadap Harta Warisan 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. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap

harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta

warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa

keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari

harta warisan orang tua angkat.

Ketentuan Hukum Islam, yakni :

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang

tuakandung.

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.
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B. Saran

1. Dengan semakin banyaknya pengangkatan anak di berbagai daerah yang

beraneka macam tata caranya dan juga karena sampai saat ini masih terdapat

beraneka macam peraturan tentang pengangkatan anak, maka dipandang perlu

adanya suatu unifikasi dan kodifikasi hukum nasional di bidang pengangkatan

anak agar terjadi kepastian hukum.

2. Bagi pasangan suami isteri dan orang tua yang belum menikah yang

mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan

pengangkatan anak, untuk yang beragama Islam di Pengadilan Agama (PA)

sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri, selanjutnya dicatatkan di

Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua angkatnya.

Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari,

khususnya dalam masalah pewarisan.


