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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah mengenal apa yang 

dimaksud perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan 

yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga dengan adanya keturunan dari 

perkawinan suami istri, ini diharapkan akan didapatkan keturunan yang baik dan 

diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. 

Banyak yang mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan belum 

sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena keberadaan 

anak merupakan salah satu tujuan perkawinan. Setiap manusia pada dasarnya 

ingin mempunyai anak, sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina 

keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan 

penghibur yang sangat dekat dengan ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa 

tanggung jawab dan kasih sayang. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak semua pasangan suami isteri dalam 

perkawinan dikaruniani anak. Dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syura ayat 49-50 : 
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Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa 

yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia 

kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. 

Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) 

yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. 

Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.
1
 

 

Namun tidak semua pasangan suami-istri dengan adanya permasalahan 

tersebut pada akhirnya memutuskan untuk berpisah, tetapi mereka mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya dengan mengangkat anak. 

Dari pengangkatan anak tersebut sudah pasti bahwa permasalahan tersebut sudah 

terpecahkan. Lambat laun ternyata pengangkatan anak juga menimbulkan 

problema dalam masyarakat, dimana menjadi permasalahan ketika anak angkat 

dipertayakan kedudukannya didalam keluarga tersebut, baik itu hak ataupun 

kewajibannya. 

Pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia sudah banyak, tata 

caranya masyarakat pun berbeda-beda. Dalam wilayah Republik Indonesia 

dikuasai oleh hukum adat yang berbeda-beda. Pada upacara pengangkatan anak 

biasanya ada acara yang dinamakan "Serah terima" yaitu penyerahan anak dari 

orang tua kandung terhadap calon orang tua angkat dan sebaliknya. Tetapi ada 

pula yang melaksanakan upacara pengangkatan anak tanpa dengan adanya serah 

terima tersebut. Dalam pratek inilah mengalami masalah yaitu dalam hal 
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menentukan apakah anak itu diangkat secara hukum.
2
 Proses pelaksanaan 

pengangkatan anak menurut hukum adat antar daerah satu dengan daerah lain 

terdapat perbedaan sesuai dengan hukum adatnya masing- masing. 

Sebagai contoh dari sebagian banyak masyarakat adat di Indonesia adalah 

Pengangkatan anak di Jawa, biasanya anak angkat diambil dari keponakannya 

sendiri atau dari lingkungan keluarganya sendiri. Meskipun demikian tidak 

menutup kemungkinan lain untuk mengangkat anak yang bukan kerabatnya 

sendiri, bahkan mengangkat anak yang tidak diketahui siapa orang tua kandung 

seperti misalnya anak yang diambil dari panti asuhan. Dalam hukum adat Jawa, 

perbuatan pengangkatan anak tidak dilakukan melalui suatu upacara tertentu yang 

tidak diharuskan. Tetapi hanya diadakan suatu selamatan dengan mengundang 

tetangga-tetangga yang terdekat dengan orang tua angkat, yang bertujuan untuk 

keselamatan untuk semua pihak.  

Biasanya diadakan selamatan setelah adanya persetujuan antara orang tua 

kandung dengan calon orang tua angkat, atau setelah orang tua angkat menerima 

anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Pada 

selamatannya biasa diundang keluarga dan tetangga dekat dari orang tua angkat 

dengan atau tanpa dihadiri oleh kepala desa. Dengan adanya proses pengangkatan 

anak tersebut, dapat dilaporkan kepada kepala desa atau dapat juga tidak dan 

biasanya kepala desa tidak mengadakan pencatatan mengenai pengangkatan anak 

tersebut.
3
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Permasalahannya adalah ketika anak angkat tersebut menerima warisan 

dari orang tua angkat apakah diperbolehkan seperti anak kandung yang mendapat 

warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Dalam hukum islam, anak angkat 

tidak diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena dalm prinsipnya 

pokok kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tapi nampaknya 

diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama islam, masih 

terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak mewarisi harta kekayaan 

orang tua angkatnya.
4
 

Kebiasaan mengangkat anak ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi  

Muhammad SAW diutus. Pada saat itu anak-anak yang diangkat atau diadopsi 

dianggap sama dengan anak kandung. Nabi sendiri punya seorang anak angkat 

yang bernama Zaid ibn Haritsah. Sebelumnya Zaid adalah budaknya Khadijah 

binti Khuwailid, isteri Nabi. Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi yang 

kemudian dimerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak dengan mengganti 

namanya dengan Zaid ibn Muhammad, bukan lagi Zaid ibn Haritsah. Di hadapan 

kaum Quraisy Nabi bersabda : “Saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid kuangkat 

menjadi anakku dan ia mewarisiku dan aku mewarisinya.
5
 

Setelah itu, ketika beliau diangkat kenabiannya, turunlah ayat yang 

menjelaskan tentang masalah ini, yaitu pada surah Al-Ahzab : 

                           

                                
                                                           

4
 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hal 

78-79. 
5
 Yunahar Ilyas, “Adopsi,” Suara Muhammadiyah, edisi 16 2002, hal 4. 
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Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 

ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah 

mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah 

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, 

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

bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 

maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6
 

 

Dalam ayat ayat Allah menegaskan bahwa, pengakuan anak angkat itu 

sama sekali tidak dapat merubah status hukum anak angkat menjadi anak 

kandung. Oleh sebab itu anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada bapak 

angkatnya, tetapi tetap harus dinisbahkan kepada bapak kandungnya. Dalam 

masalah Zaid, tidak boleh disebut Zaid ibn Muhammad, tetapi tetap Zaid ibn 

Haritsah. Karena bukan anak kandung, dengan sendirinya status hukumnya tidak 

sama dengan anak kandung, tapi sama dengan orang lain. Oleh sebab itu antara 

anak angkat dengan orang tuanya tidak ada hubungan kewarisan dan hubungan 

kemahraman. 

Dalam masalah kewarisannya dapat dilihat bahwa tradisi pewarisan yang 

terjadi antara pengadopsi (ayah angkat) dan anak adopsi (anak angkat) pada masa 

itu menjadi tidak boleh saling mewarisi. Akan tetapi dengan kewajiban berbuat 

baik antara keduanya, serta berbuat baik terhadap wasiat yang ditinggalkan setelah 
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kematian (ayah angkat) pengadopsi diperbolehkan selama tidak lebih dari 

sepertiga bagian dari hartanya. Hukum waris serta golongan yang berhak 

menerimanya telah dijelaskan secara terperinci dalam syari'at Islam. Dalam 

rincian tersebut tidak disebutkan adanya hak waris di antara keduanya. Dijelaskan 

pula secara global perintah berbuat baik dan sikap ma'ruf dalam bertindak. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan anak (adopsi) 

ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 

1917 No.192 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, 

pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang laki-laki yang telah beristri atau 

pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-

laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi 

dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu 

yang tidak mempunyai anak. Tentang hubungan hukum antara orang tua asal 

setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut 

mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.
7
 

Melihat dari keterangan diatas, terlihat bahwa terjadi adanya titik 

persilangan hukum yang dianut masyarakat Indonesia, yang menghilangkan atau 

memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
8
 

Padahal dalam hukum Islam sendiri yang mayoritas dianut oleh masyarakat 

Indonesia tidak membolehkan pemutusan hubungan antara anak dan orang tua 

kandungnya sendiri. 

                                                           
7
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 

Hukum Islam, Hukum Adat ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hal 35. 
8
 Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum ( Jakarta : Sinar 

Grafika, 2002) hal 52. 



 

7 
 

Disini dapat dilihat pada perkara nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg di 

Pengadilan Agama kota Malang, yang mana pada duduk perkaranya adalah ketika 

ada seorang almarhum meninggalkan harta waris seluruhnya kepada anak 

angkatnya. Pada mulanya almarhum mempunyai seorang istri (tergugat 1) dan 

tidak mempunyai anak. Kemudian mengangkat anak (tergugat 2) dan anak angkat 

tersebut mempunyai seorang suami (tergugat 3). Namun almarhum juga menikahi 

seorang janda yang memiliki 4 orang anak (penggugat 1-4) dan menjadi istri 

keduanya. Pada awalnya istri kedua almarhum telah memiliki usaha penginapan  

dengan suami pertamanya. Dan setelah suaminya pertamanya meninggal 

kemudian ia menikah lagi dengan almarhum dan melanjutkan usaha 

penginapannya tersebut. Beberapa tahun kemudian almarhum dan istri keduanya 

tersebut mendirikan penginapan lagi didaerah lain yang selanjutnya menjadi objek 

sengketa. Istri kedua almarhum meninggal lebih dahulu kemudian almarhum yang 

meninggal. 

Kemudian istri pertama almarhum sebagai tergugat I dan anak angkatnya 

sebagai tergugat II dan suaminya sebagai tergugat III menguasai harta bersama 

milik Almarhum, istri pertama dan Isteri kedua, sehingga anak-anak bawaan isteri 

kedua menggugat para tergugat atas penguasaan harta waris dari ibunya (isteri 

kedua dari bapaknya anak angkat tersebut). Kemudian yang dipertanyakan adalah 

bagaimana sebenarnya pembagian harta warisan bagi anak angkat sehingga para 

pengugat menggugat atas penguasaan harta tersebut dan apakah putusan tersebut 

sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam ? Oleh karena 

itu, dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas “ANALISA 



 

8 
 

YURIDIS NORMATIF PERKARA NO. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg TENTANG 

PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisa yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam 

Putusan No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg perkara pembagian warisan terhadap 

anak angkat ? 

2. Bagaimana analisa yuridis normatif Amar Putusan hakim No. 

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg perkara pembagian warisan terhadap anak angkat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus 

perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.  

2. Untuk mengetahui apakah amar putusan hakim No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg 

tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 
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a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk 

pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum waris.   

b )  Dapat menjadi materi pembanding bagi mahasiswa jurusan Syari’ah 

Twinning Program Fakultas Agama Islam terutama dalam matakuliah 

yang membahas tentang hukum waris. 

2 .  K egu n aan  P r ak t i s  

a. Bagi Peneliti 

1) Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh 

gelar Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum pada Jurusan Syari’ah 

Twinning Program Fakultas Agama Islam 

2) Dapat mempertajam analisis dan wawasan terkait dengan metode 

pembagian warisan terhadap anak angkat. 

b. Bagi Masyarakat 

1) Memberi informasi tambahan kepada masyarakat yang dihadapkan 

atas permasalahan pembagian waris terkait dengan adanya anak angkat 

2) Menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat yang akan menetapkan 

pembagian waris terkait anak angkat 

 

E. Metode Penelitian 

1. J en i s  Pend ek a tan   

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Normatif. Yaitu  penelitian  yang   mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  
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terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan.
9
 Dalam penelitian atau 

pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak 

diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif 

tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi 

untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan 

hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang 

ditempuh adalah langkah normatif.
10

 

Penelitian  ini digunakan untuk  menganalisa kaedah hukum  tentang 

pembagian waris anak angkat ditinjau dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan Hukum Perdata, yang menggambarkan, menelaah, dan 

menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang berkaitan dengan pembagian waris untuk anak angkat, berdasarkan 

Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Kompilasi  Hukum  Islam  yang  pemberlakuannya  

didasarkan  dengan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-

peraturan perundangan lainnya, sehingga diharapkan  dapat  diketahui  gambaran  

jawaban  atas  permasalahan  mengenai  pembagian waris untuk anak angkat 

tersebut. 

2. B ahan  Huk u m 

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum 

bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang 

                                                           
9
 Soerjono  Soekamto,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Penerbit  Bayumedia,  Surabaya,  

2006, hal. 14. 
10

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008, 

h 87. 
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dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. 

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :  

a).   Bahan Hukum Primer  

Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  

autoriatif  artinya mempunyai  otoritas. Bahan  hukum  primer mempunyai  

kekuatan  yang mengikat bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  berupa  

peraturan  perundang-undangan dan putusan pengadilan.
11

 Yaitu Al-Qur’an, 

Hadis, Ijma’ dan Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan 

dengan  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan 

perundangan lainnya.  

b)  Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  yaitu  buku    ilmu  hukum, tesis, 

disertasi, jurnal  hukum, laporan  hukum,  makalah,  dan  media  cetak  atau  

elektronik.  Bahan  hukum sekunder yang digunakan adalah yang merupakan 

publikasi  tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti hasil seminar 

atau pertemuan  ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.  

c)  Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  

yang  relevan  untuk  melengkapi data dalam penelitian  ini, yaitu seperti 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141. 
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kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah,  dan  internet serta  bahan-

bahan  di  luar  bidang  hukum  yang berkaitan guna melengkapi data.
12

 

3. T ekn ik  Pengu mp ula n  B aha n  Hu ku m  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada jenis 

penulisan yang bersifat normatif menurut Surjono Sukanto dapat digolongkan 

sebagai bahan hukum sekunder, artinya data-data dapat diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait 

dengan permasalahan sebagai objek analisis untuk dapat diinfentarisir. Penelitian 

normatif ini  mengutamakan  penelitian kepustakaan (library research).
13

 

4. Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini 

menggunakan teknik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran secara 

rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti kemudian dianalisa. 

Metode ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan 

mengidentifikasi secara detail karakteristik materi yang mengikat secara obyektif 

dan sistematik.
14

 Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan pembagian warisan 

untuk anak angkat yang terdapat dalam putusan perkara No. 

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg, yang kemudian akan peneliti analisis dengan Hukum 

dan Pearturan Perundang-undangan yang ada. 
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 Jhonny  Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Penerbit 

Bayumedia, Jakarta, 2005, hal. 340. 
13

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2004, hal. 82. 
14

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3 (jakarta; Rajawali 

Press, 2001), Hlm:21 
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Adapun pengolahan bahan hukum merupakan suatu proses atau langkah-

langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang  

dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk  menjawab  permasalahan  

yang telah dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang diperoleh dari 

kepustakaan, bahan hukum primer  seperti peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya tulis ilmiah dan bahan  

hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan  

begitu  rupa  sehingga  disajikan  dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis guna 

membahas  dan menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Bahwa  cara 

pengolahan  bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif  yang menarik  kesimpulan  

dari suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkrit  

yang dihadapi.  Dengan  demikian,  kegiatan  analisis  ini  diharapkan  akan  dapat 

menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar 

dan akurat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, perlu adanya 

sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini akan diulas tentang bebapa pengertian mengenai masalah 

pembagian waris terhadap anak angkat. Juga termasuk akibat yang ditimbulkan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang cara pembagian waris 

terhadap anak angkat dalam putusan No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg dan analisa 

yuridis normatif mengenai pembagian waris terhadap anak angkat tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-

saran dari keseluruhan penulisan skripsi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  


