
 

 

 

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN 

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

( Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh : 

NITA WULANDARI 

NIM 210117070 

PEMBIMBING : 

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H. 

NIDN 2009078202 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2021 

 



 

ii 

 

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN 

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM 

( Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo) 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana 

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

 

Oleh : 

NITA WULANDARI 

NIM 210117070 

 

PEMBIMBING : 

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H. 

NIDN 2009078202 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 

 

 

 



 

iv 

 

 



 
 

v 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

ABSTRAK 

Wulandari,Nita.2021. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H.,M.H. 

Kata Kunci/keywod : Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Waris. 

Wasiat wajibah adalah Suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris 

atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari yang wafat, karena adanya 

suatu halangan syara‟. Lokasi penelitian berada di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Di desa ini pembagian warisan terhadap anak 

angkat belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebesar 1/3 dari harta 

peninggalan. Dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

terkait pembagian warisan yang ada di desa tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan 

Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak angkat di Desa 

Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?(2)  Bagaimana tinjuan 

Kompilasi Hukum Islam terhadap pola penyelesaian sengketa waris anak angkat 

di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

  Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan 

teknik pembilan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi, pengecekan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di 

Desa Panjeng sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 195 ayat 

(2) yaitu anak angkat dapat memperoleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan 

orang tua angkatnya, jika semua ahli waris menyetujuinya. Sedangkan di Desa 

Panjeng pola penyelesaian sengketa waris sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Islam, dikarenakan ahli waris sudah menyetujui ketika Anak Angkat mendapat 

bagian lebih dari sepertiga dari Harta Peninggalan sesuai dengan pasal 195 ayat 

(2). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu 

tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya 

dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk 

transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas hurus a>, i> dan u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan 

dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: Bayna, „layhim, qawl, mawd{u>‟ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan 

Contoh:Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-sdi>n „inda Allah al-

Islam bukan Inna al-di>na „inda Alla>hi al-Isla>mu. ...Fahuwa wa>jib bukan 

fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>‟marbuth{ahdan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟at) dan id{a>fahditransliterasikan dengan “ah”. 

Sedangkan mud{a>fditransliterasikan dengan “at”. 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab In

d. 

 K ك }d ض D د , ء

 L ل T ط Dh ذ b ب

 M و }z ظ R ر t ت

 N ٌ ‘ ع Z ز th ث

 Gh ِ H غ S س j ج

 F ٔ W ف Sh ش }h ح

 Y ي Q ق }s ص kh خ
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Contoh: Na‟at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi‟ah, al-Maktabah al-

Mis{riyah. 

Mud{a>f : mat{ba‟at al-„A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>‟ mushaddadah (ya>ber-tashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i>diikuti dengan ta>‟ marbu>t}ahmaka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya>‟ ber-tashdid berada di tengan kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza>li>, ak-Nawawi> 

Ibn Taymi>yah.Al-Jawzi>yah. 

Sayyid, mua‟ayyid, muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua 

orang tua ( ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak 

merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan 

serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggan dalam 

keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai 

sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari 

mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang 

keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga 

kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak
1
. 

Pengangkatan anak tersebut merupakan alternatif untuk menyelamatkan 

sebuah perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Karena salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan adalah untuk 

memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan anak ini, 

sehingga bisa menimbulkan berbagai peristiwa hukum jika tiada keturunan 

(anak) diantaranya terjadinya perceraian, poligami dan pengangkatan anak 

merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam 

perkawinan tidak memperoleh keturunan, walaupun bukan satu-satunya 

sebagai alasan. 

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu : 

Pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan 

nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri 

terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti 

terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan 

hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya 

terbatas pada hubungan sosial saja.
2
 

                                                             
1
Linda, “Status Anak Angkat dalam Kewarisan  Menurut Kompilasi Hukum 

Islam,”skripsi ( Padang : Universitas Andalas Padang,2011),4  
2
Ibid, 6 
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Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur 

permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah 

hukum Islam, hukum Adat dan Hukum Barat. Untuk sementara pembahasan 

mengenai hukum Barat dan hukum Adat tidak kami sebutkan di sini, 

melainkan lebih dikonsentrasikan terhadap hukum Islam di Indonesia. 

Anak angkat mendapat kedudukan istimewa di Indonesia kedudukannya 

dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila 

orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-

satunya, atau paling tidak me-mahjub-kan saudara-saudara kandung pewaris.  

Mendudukkan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti 

demikian, dalam islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT 

atas pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. 

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh 

informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan 

pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari 

harta warisan orang tua angkatnya.
3
 

Dengan demikian, tidak tampak adanya pihak yang menentang 

kedudukan anak angkat dalam KHI. Penulis beramsumsi dalam posisi inilah 

teori receptie a contrario dapat memberikan contoh bahwa hukum adat telah 

diterima oleh hukum islam. tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat 

1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang 

merasa dirugikan, yang mana hak mereka menjadi tergantikan dengan adanya 

pengakuan kedudukan anak angkat menajdi ahli waris pengganti.  

Dalam KHI Pasal 209 Ayat 1 dan 2 dapat dipahami bahwa wasiat 

wajibah yang dimaksud di dalam KHI adalah wasiat yang diwajibkan 

berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang dperuntukkan bagi anak 

angkat tau sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya 

oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumal maksimal 1/3 dari 

harta peninggalan.Sebagaimana dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam 

ini berisi tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab 

dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “ 

                                                             
3
Ibid, 8 
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Hukum Kewarisan”.
4
Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah 

hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencangkup hukum 

waris Islam.Kewarisan( al-miras) yang disebut juga sebagai faraidh berarti 

bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-

Qur‟an dan Al-Hadist. Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa 

pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang 

yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan 

bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik Al-Qur‟an dan Al-

Hadist.
5
 

Sebagaimana yang terjadi di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, di sini dalam melakukan pembagian warisan menurut 

masyarakat masih menggunakan adat kebiasaan, yaitu seluruh harta 

peninggalan orang tua angkat diberikan secara keseluruhan kepada anak 

angkat, ini terjadi dikarenakan di Desa Panjeng, masyarakat menganggap 

bahwa anak angkat seperti anak kandung. Dalam hal pembagian warisan pun 

dibagikan secara merata, tidak membedakan satu sama lain.
6
 

Dikarenakan masih banyak fenomena ataupun permasalahan dalam 

masyarakat terkait pembagian harta warisan terhadap anak angkat, maka 

peneliti berinisiatif untuk membuat skripsi ini dengan judul yang masih 

relevan dengan realita data diatas yaitu, kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus di Desa 

Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal mengenai 

kedudukan anak angkat, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian 

waris anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo? 

                                                             
4
 Suhrawardi & Komis Simanjuntak,Hukum Waris Islam ( lengkap&praktis), ( Jakarta : 

Sinar Grafika,1999) 19 
5
 Habiburrahman, rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ( jakarta : 

Kencana,2011) 18 
6
Habib Sudja‟, Hasil Wawancara, 09 Maret 2021 
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2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pola 

penyelesaian sengketa waris anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian 

waris anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadappola 

penyelesaian sengketa waris kepada anak angkat di Desa Panjeng 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

mengenai kedudukan anak angkat  di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya tentang kedudukan anak angkat. 

2. Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi 

masyarakat tentang kedudukan anak angkat. 

b. Upaya peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain : 

   Pertama, karya Ilmiah dari Eko Setiawan dengan Judul “ Penerapan 

Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis “. Penelitian 

ini membahas pembagian waris dan status anak angkat yang ditinjau dari 

Kajian Normatif.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

terletak pada perspektif yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan 
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prespektif KHI dalam Kajian Normatif Yuridis sedangkan yang akan diteliti 

hanya menggunakan KHI saja. 

Kedua, karya Ilmiah dari Dedi Pahroji dengan judul “ Penyelesaian 

Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat 

Wajibah “ Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak 

angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

perdata, Hukum Waris, dan Hukum Adat. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini terkait sengketa mengenai 

hak milik anak angkat sedangkan yang akan diteliti terkait pembagian 

warisan terhadap anak angkat. 

Ketiga, karya Ilmiah dari Titik Parwati dengan judul “ Kedudukan Anak 

Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat ( Studi 

Kasus di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik Semarang)” 

Tahun 2002. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat 

menurut hukum adat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dikaji adalah penelitian ini menggunakan Hukum Adat sedangkan yang akan 

dikaji menggunakan Kompilasi Hukum Islam. 

Keempat,Karya Ilmiah dari Ridwan Jamal yang berjudul “Kewarisan 

Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat” Tahun 

2006. Penelitian ini membahas tentang kewarisan kewarisan anak angkat 

dalam Hukum Isam, Hukum Perdata dan Hukum Adat.  Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini menggunakan 

Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, sedangkan penelitian yang 

akan dikaji menggunakan Kompilasi Hukum Islam. 

Kelima, Karya Ilmiah dari Susiana dengan judul “Hak Anak Angkat 

Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam” 

Tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang hak-hak apa saja yang dapat 

diperoleh Anak Angkat Menurut Hukum Islam. perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas Hak-Hak 

anak angkat, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang 

pembagian harta warisan Anak Angkat. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). Yaitu 

penelitian yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan 

atau masyarakat guna meneliti objek secara lebih menyeluruh.
7
 Dalam hal ini 

peneliti akan terjun langsung ke Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo guna memperoleh data yang dibutuhkan.  

  Sedangkan dalam penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris 

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui 

permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan 

peraturan-peraturan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan empiris 

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat 

yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan 

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Karena peneliti menggunakan teori 

Kompilasi Hukum Islam. 

2.Kehadiran Peneliti 

  Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat 

yang berhubungan dengan responden atau obyek lainnya. Dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kaitan kanyataan-kenyataan di Lapangan. 

Oleh karena itu ketika kegiatan pengumpulan data dilapangan. Oleh karena 

itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta 

Mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan 

penelitian.
8
 Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya 

peneliti hanya melakukan pengamat saja tanpa terlibat lebih dalam dengan 

obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, 

yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapanga tempat di laksanakan 

penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

  Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa 

                                                             
7
Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif  ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,2017), 208 
8
Moleong, metode penelitian kualitatif, 141 
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Panjeng merupakan salah satu desa yang terdapat 15 anak angkat, tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 narasumber yang mempunyai 

anak angkat. 

4. Data Dan Sumber Data 

a. Data  

  Data adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan 

di lapangan. Data yang dibutuhkan adalah yang pertama pembagian warisan 

kepada anak angkat dan yang kedua adalah pola penyelesaian sengketa 

warisan anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

  Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah 

data dihasilkan.
9
  Peneliti memperoleh data langsung dengan cara 

menggali informasi dan informan data atau responden atau catatan 

lapangan yang relevan dengan masalah yang dteliti. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dengan 3 

keluarga yang menjadi anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data 

sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung penlitian ini adalah 

informan lain seperti masyarakat, sekitar, buku-buku pendukung. Hasil 

penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya. Yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu 

mengembangkan penelitian ini. 

 Informan Sekunder Lapangan meiputi : 

a. Masyarakat ( kepala Desa Panjeng Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo ) 

                                                             
9
BurhanBungin,metodologi penelitian sosial dan Ekonomi:format-format kuantitati dan 

kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik komunikasi, Manajemen, dan pemasaran ( 

Jakarta: prenada Media Group,2015)129 
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b. Tokoh Agama 

c. Tokoh Pemerintah ( Kantor Urusan Agama) 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

   Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam 

buku Moelong menyebukan pengamatan merupakan metode pertama 

yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti 

pencatatan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung 

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan cara 

pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, 

perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya. 
10

 

   Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan 

yaitu di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 

terutama pada keluarga yang mempunyai anak angkat. Dalam observasi 

ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh 

dilapangan. 

b. Wawancara  

   Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dapat juga 

diperoleh dengan mengadakkan wawancara. Yang dimaksud dengn 

wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan 

penelitian dengn cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan rsponden menggunakan alat yang dinamakan 

dengan interview guide ( panduan wawancara).
11

 Peneliti akan 

menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan 

                                                             
10

Moleong, metode penelitian kualitatif, 174 
11

Ibid, 188 



10 
 

 

 

memfokuskan kepada narasumber yang menjadi anak angkat di Desa 

Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

   Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. 

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan 

sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

gambar, film, tertulis, dan karya momental. Yang semuanya itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian.
12

 

6. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

ke dalam pola dan kategori yang disatukan dengan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya.
13

 

  Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif 

untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. 

Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah deduktif dan induktif. 

Analisis deduktif berangkat dari permasalahan bagaimana pembagian 

warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, dan 

analisis induktif berangkat dari permasalahan apakah pembagian warisan 

terhadap anak angkat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau pembanding data 

tersebut.
14

 Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan 

data dari pengamatan, wawancara, serta dokumentasi sehingga akan 

menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi 

                                                             
12

 Moleong, metode penelitian kualitatif, 216 
13

 Moleong, metode penelitian kualitatif, 216 
14

Moleong, metode penelitian kualitatif,330 



11 
 

 

atas data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan 

informan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa informan tambahan 

selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. 

Dalam penelitian ini informan utama adalah 3 keluarga yang mempunyai 

anak angkat dan informan tambahan adalah Kepala KUA, Kepala Desa dan 

Tokoh Masyarakat. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

   Dalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang harus 

ditempuh : 

a. Tahapan Pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai penelitian 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7) Persoalan etika penelitian 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahapan analisis data 

 Pada bagian ini dibahasa prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci 

bagaimana cara analisis data itu dilakukan karena ada bab khusus 

yang mempersoalkannya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan memberikan gambaran mengenai 

pokok bahasan dalam penelitian yang digambarkan secara sistematis sebagai 

berikut : 
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BAB I    :  Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisi teori berupa Pengertian Anak angkat, Dasar Hukum, 

Syarat Pengangkatan Anak, Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

dan Bagian Waris Berisi Tentang Pengertian Waris, Dasar 

Hukum Pewarisan Islam, Rukun Waris, Penyebab Kewarisan 

dan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat. 

BAB III: Pada bab ini pertama peneliti akan memberikan sedikit 

gambaran terkait Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo, kondisi penduduk, letak geografis, dan sebagainya. 

Kemudian peneliti akan membahas secara lebih rinci terkait 

proses pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Desa 

Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan pola 

penyelesaian sengketa waris anak angkat di Desa Panjeng 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : Berisi analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh kemudian 

disandingkan dengan teori yang telah ada. Analisis pertama 

mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat prespektif 

Kompilasi Hukum Islam dan yang kedua  pola penyelesaian 

sengketa waris anak angkat prespektif Kompilasi Hukum Islam. 

BAB V : Berupa penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan 

tentang jawaban dari rumusan masalah secara ringkas dan jelas 

untuk mempermudah pembaca mengetahui inti dari penelitian 

ini. Serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki yang 

kurang tepat. 
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BAB II 

PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT 

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. ANAK ANGKAT 

1. Pengertian Anak Angkat 

 Istilah “Pengangkatan anak” berkembang di Indonesia Sebagai 

terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang 

berarti “mengangkat anak” orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri 

dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam 

disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan anak telah menajdi 

tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah 

tabanni yang berarti “mengambil anak angkat”.
1
 

Secara Etimologis kata tabanni yaitu “mengambil anak”. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut 

juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan ) 

anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah “tabanni” yang 

berarti seseorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan 

berlakulah bagi anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas 

anak kandung orang tua anak angkat, pengertian demikian memiliki 

pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”. 

Ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam prespektif 

hukum Islam, yaitu : pertama, bentuk pengangkatan anak (tabanni) yang 

dilarang sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah 

dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak 

kandung, dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutus 

hubungan dengan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan 

ayah kandungnya kepada ayah angkatnya; kedua, pengangkatan anak 

(tabanni) yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh 
                                                             

1
Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, hukum pengangkatan Anak Perspektif  Islam, ( 

Jakarta : Kencana,2008), 19 
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motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-

hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan 

hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan 

orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri, 

dengan segala hak-haknya.
2
 

Anak angkat dalam pengertian kedua diatas lebih dilandasi oleh 

kepentingan yang terbaik untuk anak, di samping perasaan seseorang yang 

menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak 

kandung dari anak yang diangkatnya atau bagi pasangan suami istri yang 

tidak dikaruniai keturunan agar anak angkat itu bisa dididik atau 

disekolahkan. Sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri 

serta dapat meningkatnya taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih 

dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak dapat 

merawat orang tua angkatnya di saat sakit dan mendoakan di saat orang tua 

angkatnya meninggal dunia.
3
 

Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap 

anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 

mulia.
4
 

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan 

anak yang bersumber pada Al-Qur‟an dan sunah serta hasil ijtihad yang 

berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran 

hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun 

peraturan perundangan-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum 

Islam. 

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan 

agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa 

anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya 

                                                             
2
Ahmad Kamil dan Fauzan, hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia, ( 

Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008)147  
3
ibid,149  

4
Musthofa Sy, pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama,( Jakarta : Prenada 

Media Group, 17 
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dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

pengadilan.
5
 

Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya 

pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua 

asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, 

wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan 

orang tua kandungnya tidak terputus.
6
 

Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain, yang melalui 

proses hukum tertentu dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang 

tua angkatnya. Biasanya anak angkat tersebut akan mempunyai status 

hukum sebagai anak kandung yang sah dalam segala hak dan kewajiban. 

Dengan sendirinya pengangkatan anak tersebut akan menimbulkan 

hubungan kekerabatan sedarah antara orang tua angkat dengan anak 

angkatnya tersebut. 

Mahmud Syaltut dalam bukunya “Al Fatwa” membedakan dua macam 

arti anak angkat tersebut, yaitu : 

a) Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia 

sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan 

sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan 

dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan 

sebagai anak nasabnya sendiri. 

b) Yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” ( mengangkat anak) 

secara mutlak. Menurut syariat dan adat kebiasaan yang berlaku 

pada manusia, tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya 

sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya,  

Pengertian pertama ini sesuai dengan pengertian yang ada di dalam 

hukum islam, karena pengangkatan anak di maksudkan untuk memberikan 

segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala 

kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Karena 

                                                             
5 Pasal 171 huruf  h Kompilasi Hukum Islam 
6 Musthofa Sy, pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama,21 
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anak angkat bukanlah anak pribadi menurut hukum islam dan tidak ada 

ketetapan sedikitpun dari hukum islam yang membenarkan arti yang 

demikian ini. Sedangkan pengertian kedua sama persis dengan hukum 

perdata barat, anak angkat dinasabkan kepada ayah angkat, dianggap 

sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak yang demikian 

memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan 

keluarga orang tua kandungnya. Inilah yang di dalam hukum islam 

dinamakan dengan pengangkatan anak tabanniatau mutlak. Pengangkatan 

anak secara tabanniini dilarang oleh hukum islam.
7
 

Beberapa garis hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam 

perspektif hukum islam, yakni : 

1) Pengangkatan anak tidak dilarang oleh Islam, bahkan dianjurkan ( 

mubah) oleh agama Islam untuk dilakukan, terutama 

pengangkatan terhadap anak-anak yang terlantar dan tidak terurus 

dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan 

merawat anak-anak terlantar tersebut dengan penuh kasih sayang 

agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam. 

2) Pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan terputusnya 

hubungan darah (keturunan) atau nasab anak angkat dengan orang 

tua kandungnya dan keluarga-ke-(keturunan) antara anak angkat 

dengan orang tua angkat, bahwa antara anak angkat dengan orang 

tua angkat tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), 

karenanya anak angkat dilarang mempergunakan nama orang tua 

angkat. Artinya bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak 

sebagai wali nikah bagi pernikahan anak angkatnya, yang menjadi 

wali nikah tetap ayah kandungnya dan juga anak angkat dan orang 

tua angkat tidak berhak saling mewarisi. 

3) Jika tidak diketahui orang tua mereka dari anak-anak yang 

terlantar dan tidak terurus tersebut, maka masyarakat Islam 

mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh, merawat dan 

mendidik mereka dengan penuh kasih sebagai perwujudan 
                                                             

7
Rachmadi Usman, hukum kewarisan Islam dalam dimensi kompilasi hukum 

islam,(Bandung : CV Mandar Maju, 2009)177  
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tanggung jawab sosial masyarakat Islam, sehingga hidup mereka 

tidak terlantar dan menjadikan mereka sebagai saudara-saudarimu 

seiman dan seagama.
8
 

Pernyataan lain dapat dilihat dalam KHI pasal 171 huruf h disebutkan 

bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 

jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

Pengadilan.
9
Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong 

atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, 

pengangakatan juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan 

keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. 

Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, 

keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada 

yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menajdi yatim 

piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk 

memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan 

mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua 

angkat maupun orang tua kandung. Sedang cara untuk meneruskan 

pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur 

dengan tujuan semula.
10

 

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

  Dasar Hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat 

dalam Al-Qur‟an yaitu : 

a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang berbunyi: 

                           

                                 

                                                             
8
Usman, hukum kewarisan Islam, 183 

9 Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam 
10

Suyanti , “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat dalam Pespektif 

Hukum Islam,”( Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2017), 97 
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 “Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya : 

Dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu zhihar sebagai ibumu. 

Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu 

dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 

menunjukkan jalan yang (benar). Panggilah mereka (anak-anak 

angkatmu 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 

segama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu 

khilaf padanya, tetap ( yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”
11

 

  Yang dimaksud tanda petik “Maula” dalam ayat tersebut ialah budak 

yang telah memerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, 

seperti seorang yang telah dijadikan anak angkat, seorang yang bernama Salim 

anak angkat Hudzalifah dipanggil Salim Maula Hudzalifah. Janda anak angkat 

bukanlah Orang Tua Angkat, sebagaimana disebutkan Dalam Surat Al-Ahzab 

Ayat 37 sebagai berikut : 

                        

                                   

                                                             
11

Al-Qur‟an, 21:4-5 
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 “Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat 

kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, 

sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 

menyatakannya, dan kamu takutkepada manusia sedang Allahlah yang 

paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid mengakhiri 

keperluan terhadap isterinya supaya tidak ada keberatan lagi orang 

mu‟min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak 

angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada isterinya. 

Dan adalah keketapan Allah itu pasti terjadi”.
12

 

3. Syarat-syarat pengangkatan Anak 

 Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 

apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai 

pewaris dari anak angkatnya. 

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal 

atau alamat. 

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 
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Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 

pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak 

dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya.
13

 

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam 

adalah : 

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

kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di 

Islamkan. 

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

dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang 

benar yakni syariat Islam. 

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

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan 

yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 

anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan 

diangkat.
14

 

4. Akibat Hukum pengangkatan Anak 

a. Nasab( hubungan darah) 

  Anak angkat tidak memutus hubungan darah antara anak yang 

diangkat dengan orang tua biolgisnya. 

a. Perwalian  

  Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, 

maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak 

saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih 

pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan berama 

Islam, bila dia akan menikah muda maka yang bisa menjadi wali 

nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. 
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Pembagian Harta Warisnya,” ummul qura,vol.15 (2020)24 
14

Ibid. 26  



27 

 

 

b. Waris 

  Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun 

hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris, ketiganya 

memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum 

mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak 

angkat. 

Dengan demikian dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan 

anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 

hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewarisdengan orang tua 

angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua 

kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah 

kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam 

kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak 

angkat dapat mewarisi dengan jalanwasiat wajibah sesuai dengan 

ketentuan pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 

bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu 

wasiat wajibah.
15

 

B. Waris 

1. Pengertian waris 

  Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang 

meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul 

adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang 

ditinggalkannya. Perwarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi 

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

Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian,melainkan 

karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum 

waris. 

  Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada 

beberapa pendapat antara lain : 
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a. Menurut Drs. Muslich Marzuki dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, 

bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan 

berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggal 

dunia kepada orang lain yang masih hidup. 

b. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum 

waris menurut Al-Qur‟an dan hadits, bahwa waris ialah warisnya yang 

masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-

hak syara.
16

 

   Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 171 

mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: 

1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Agama 

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 

2) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islm, dan tidak terhalang karena hukum 

untuk menjadi ahli waris. 

3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk kepeluan pewarisselama sakit 

sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, pembayaran 

hutang dan pemberian untuk kerabat. 

  Di bidang kewarisan ( Buku II), Pada dasarnya merupakan suatu 

peralihan bentuk dari hukum kewarisan menurut pandangan fuqaha. Namun 

demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, 

khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat 

lokal, di antaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau 

“pengganti ahli waris”, pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan 

pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan “kolektif”. Dan pasal 

209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak- anak 

angkat. 
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2. Dasar Hukum Pewarisan Islam 

a. Sumber Al-Qur‟an 

   Al-Qur‟an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan 

Islam. karena itu kendati pun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi 

pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya ( Sunnah Rasul dan Ijtihad ) 

harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum 

kewarisan Islam, Al-Qur‟an telah memberi pedoman yang cukup 

terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam 

hampir semuanya terdapat dalam suratAn-Nisa‟ dan sebagian terdapat 

dalam surat yang lain.
17

 

1. Surah An-Nisaa‟ Ayat 7 :
18

 

                             

                 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 

dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”. 

2. Surah An-Nisaa‟ Ayat 8 :
19

 

                            

        

 

 “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak 

yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 
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Abdul Ghofur Anshori, hukum kewarisan Islam Di Indonesia, ( Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press, 2012)8 
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QS. (4);7. 
19
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3. Surah An-Nisaa‟ Ayat 11 :
20

 

                            

                               

                                

                               

                             

      

 

 “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia 

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 

ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
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mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”. 

 

4. Surah An-Nisaa‟ Ayat 33 :
21

 

                             

                      

 

 “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah 

menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang 

tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka 

bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. 

b. Sunnah Rasul 

  Sunnah dalam makna bebasnya dapat diartikan “Tradisi Nabi”. Dalam 

konteks pembahasan ini, sunnah dimaknakan sebagai praktek normatif 

atau model perilaku yang diteladankan Rasulullah. Sunnah memiliki 

fungsi sebagai penafsir atau pemberi petunjuk konkrit terhadap al-

Qur‟an, pada akhirnya Hadis juga dapat membentuk hukum yang tidak 

disebut dalam al-Qur‟an.
22

 

  Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris 

laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta 

warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian 

tertentu :
23

 

اٍس َرِضىَ  ٍِ َعثّٰ ٍِ اتْ ِّ َع ٍْ أَتِيْ ٍس َع ُٔ ٍُ ٰطا َْْيٌة َحدَّثََُا اْت ُٔ ا ُٰ ثَ ِعيَم َحدَّ ًٰ ٍُ اِْس ًُ َعُْ هللاُ ُيٰٕسى ْت ًَّ  آُ ٍِ انَُّثِ َع

ا اْنَفٰراِءضَ هللاُ َصهَّى  ْٕ َسهََّى ٰقاَل اَْنِحقُ َٔ  ِّ َٕ  َعهَْي ا تَقِى فَُٓ ًَ ْْهَِٓا فَ نٰ  تِاَ ْٔ ى َرُجٍم َذَكرٍ ِِلَ  
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“Ibnu Abbas berkata : Nabi Saw bersabda : “ berikan waris itu kepada 

ahlinya ( orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka 

untuk kerabat laki-laki yang terdekat. ( HR.Al-Bukhari dan Muslim)”
24

 

c. Ijtihad 

   Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya 

kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Berbagai 

persoalan baru muncul ke permukaan, persoalan itu sendiri belum pernah 

terjadi pada zaman Nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hukum 

untuk menetapkan hukum persoalan tersebut. Untuk menetapkan hukum 

tersebut diperlukan perangkat lain selain al-Qur‟an dan Hadis, perangkat 

itu adalah Ijtihad.
25

 Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, 

maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh 

dengan memperhatikan dalil umum dalam al-Qur‟an dan Hadis untuk 

menetapkan hukum persoalan yang baru. 

   Dalam melaksanakan kegiatan ijtihadnya, maka persoalan yang 

timbul dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: pertama, persoalan 

baru yang dalam al-Qur‟an dan Hadis dalil mengenai hal tersebut di atas 

masih bersifat dzanni, sehingga memungkinkan penafsiran lain. Kedua, 

persoalan baru yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-Qur‟an dan 

Hadis. Dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relatif lebih 

mutlak dibandingkan dengan persoalan pertama. Ketiga, persoalan baru 

yang sudah ada dalil qath‟i. Ijtihad ini hanya pernah dilakukan oleh 

Umar Ibn Khattab dengan alasan dan pertimbangan tertentu.
26

 

3. Rukun Waris 

Rukun waris, yaitu : 

a. Harta Warisan ( Mauruts atau Tirkah ) 

  Harta warisan ( mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh 

pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk 

biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat 
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si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah adalah apa-apa yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh 

syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan 

oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar 

dapat mencangku kepada :
27

 

1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan 

Misalnya : benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si 

pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang 

sebagai miliknya. 

2) Hak-hak kebendaan 

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari 

jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain. 

3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain. 

 Misalnya : barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli 

dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang 

sudah meninggal. 

4) Hak-hak yang bukan kebendaan 

Misalnya hak syuf‟ah, yaitu hak beli yang diutamakan bagi 

tetangga, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau 

diwakafkan. 

    Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta 

bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan 

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
28

 

Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi 

miliknya maupun hak-haknya.
29

 

b. Pewaris ( Mauruts)  

  Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati 

hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan 
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hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati 

sejati.
30

 Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang 

pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta waris dan harta 

peninggalan.
31

 

c. Ahli Waris ( Warits) 

  Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
32

 

 Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu : 

1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak 

kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya. 

2) Mempunyai hubungan perkawinan ( suami/istri pewaris) 

3) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh 

pewaris. 

  Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila 

tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat 

dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai 

ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris mewarisi dapat dilakukan. 

4. Penyebab kewarisan 

  Pada dasarnya sebab-sebab seseorang mewarisi ada empat macam, 

namun dalam kasus tertentu serta dalam waktu dan daerah tertentu dapat 

diucapkan pada dua macam saja. Adapun faktor-faktor penyebab 

kewarisan secara lengkap, yaitu : 

1. Karena ada hubungan kekerabatan. 

 Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu : kekeluargaan yang 

sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi ( 

yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak). 

                                                             
30
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  Dalil tentang kekeluargaan yang haqiqi, yaitu firman Allah dalam 

QS Al-Anfal (8):75 : 

                        

                         

 

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah 

dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. 

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 

menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”.
33

 

2. Hubungan perkawinan 

  Dalilnya firman Allah Swt dalam QS An-Nisaa‟ (4):12 : 

اُجُكىْ   َٔ نَُكْى َِْصُف َيا تََرَك اَْز َٔ  

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu...... 

3. Hubungan Wala‟ 

  Yaitu kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syara‟ karena 

memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan bisa mewarisi 

harta orang yang dimemerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, 

orang-orang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang 

memerdekakan. 
34

 

4. Hubungan agama 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam orang dipandang beragama Islam 

adalah apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau 

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum 

dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
35

 Bila 
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seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta 

peninggalan diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai 

warisan Rasulullah SAW.
36

 

5. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat 

  Yurisprudensi tetap di Lingkungan Peradilan Agama telah 

berulang kali ditetapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama 

yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga 

wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, 

masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. 

  Wasiat wajibah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli 

waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang 

wafat,  karena adanya suatu halangan syara‟.wasiat wajibah dibatasi 

sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang 

seharusnya diterima oleh ashabul furud secara kewarisan seandainya ia 

masih hidup ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran  terhadap 

kalimat “al-khair” yang terdapat dalam ayat wasiat Surat Al-Baqarah 

ayat 180.
37

 : 

                               

             

    “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat 

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf(ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
38

 

 Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau 

hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan 

wajib wasiat bagi orang yang telah meningal, yang diberikan kepada 
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orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut wasiat wajibah 

karena : 

(a) Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya 

kewajiban melalui peraturan perundangan-undangan atau 

putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang 

berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. 

(b) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka 

dalam penerimaan laki-laki dua (2) kali lipat bagian perempuan. 

  Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat 

untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk 

kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani 

tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya.
39

 

 Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami 

bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 

diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan 

yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua 

angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat 

atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta 

peninggalan.
40

 

 Dalam Islam, ada batasan kewajiban orang tua menafkahi anak 

anaknya, yaitu hingga menginjak usia dewasa atau 21 tahun, selebihnya 

orangtua tidak waib lagi memberi nafkah, si anak berusaha mencari 

nafkah sendiri untuk hidupnya dan terlebih mereka yang telah berumah 

tangga. Bila dihubungkan dengan niat baik untuk memelihara, 

mengayomi, dan memberikan pendidikan kepada anak angkat, maka 

pemeliharaan, pengayoman, dan biaya pendidikan tersebut maksimal 

sampai menikah atau usia 21 tahun. Hal ini baiknya melahirkan 

pemahaman yang positif bahwa efek sipil bahwa orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk memlihara anaknya hingga mandiri. 

                                                             
39

Musthofa Sy, pengangkatan anak kewenangan pengadilan Agama, ( jakarta : 
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 Dalam praktiknya anak angkat di Indonesia sama dengan 

masyarakat Jahiliyah Arab, diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan 

dengan Dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya. 

Maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi 

wasiat wajibah dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan 

pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar 

hukum adat; sekalipun semua pihak beragama islam. dalam hal ini telah 

terjadi “titik singgung” yang berkepanjangan dalam menyelesaikan 

sengketa harta warisan bagi anak angkat antara pengadilan negeri 

dengan pengadilan Agama.
41

 

  Sedangkan syarat-syarat dari wasiat wajibah adalah : 

1. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal 

sehat. 

2. Benda yang dijadikan wasiat wajibah hendaknya adalah milik yang 

sah. 

3. Pelaksanaan  pemindahan harta tersebut dilakukan setelah orang 

yang diambil hartanya sebagai wasiat wajibah meninggal dunia. 

4. Dalam wasiat wajibah tidak diperlukan adanya lafaz wasiat yang 

berarti tidak diperlukan adanya saksi. 

5. Harta yang menjadi bagian dari waisat wajibah hendaknya tidak 

lebih dari 1/3 harta warisan, kecuai jika disetuji oleh semua ahli 

waris. 

6. Pelaksana wasiat wajibah atau hakim yang mengambil wasiat 

wajibah hendaknya seseorang yang amanah. 

7. Penerima wasiat wajibah adalah bukan termasuk ahli waris, dalam 

KHI yang berhak mendapatkannya adalah anak angkat dan orang tua 

angkat.
42
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BAB III 

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI 

DESA PANJENG KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Panjeng 

1. Letak Geografis 

 Menurut para tetua desa, dahulu kala Desa Panjeng merupakan 

daerah belum berpenghuni yang lingkungannya banyak ditumbuhi 

pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin. Mbah 

Panji Nerang Kusumo merupakan tokoh yang pertama kali memulai 

menebangi pepohonan. Seiring berjalannya waktu dan usia, kemudian 

diteruskan oleh Mbah Mangunsari yang menempati wilayah tersebut. 

Selama hidup, beliau tidak mempunyai anak. Maka datanglah Mbah 

Kertoyudho yang merupakan salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro 

yang katanya telah tertangkap oleh pasukan Belanda dan melarikan diri di 

Desa Panjeng. Pada saat itu, beliau diamankan dan dididik oleh Mbah 

Mangunsari serta diangkat menjadi anaknya. Mbah Kertoyudho menikah 

dengan seorang putri dari Karang Lo Kidul sehingga mempunyai anak 

yang bernama Kromo Dono dan diangkat menjadi lurah pertama oleh 

masyarakat Desa Panjeng. Desa Panjeng sendiri bisa diambil dari nama 

panji pendiri pertama kali atau bisa diartikan Papan Ngajeng. 

Desa Panjeng dibagi menjadi 4 dusun, diantaranya : 

a. Dusun Ngembes 

b. Dusun Tangar 

c. Dusun Ngrandu 

d. Dusun Krajan 

2. Keadaan Sosial 

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Panjeng bergerak di 

bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan 

mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang 

kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang 
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dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal lain 

yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan 

usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha 

kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khusus 

di bidang perdagangan. 

Tingkat angka kemiskinan Desa Panjeng yang masih tinggi 

menjadikan Desa Panjeng harus bisa mencapai peluang lain yang bisa 

menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya 

kegiatan Ormas di Desa Panjeng seperta Remaja Masjid, Karang 

Taruna,Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, 

Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan 

mediapenyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa 

pada masyarakat.
1
 

Kesejahteraan Warga 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah Kepala Keluarga 728 

2 Jumlah Penduduk Miskin 308 

3 Jumlah Penduduk Sedang 281 

4 Jumlah Penduduk Kaya 139 

 

B. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat 

Dalam pembagian harta warisan anak angkat, dalam hukum kewarisan 

Islam sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta peninggalan. Hukum Islam 

mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk 

kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung 

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tidak 

dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip 
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pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini 

memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat/hibah 

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

Masyarakat Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

merupakan masyarakat yang memegang teguh tradisi serta kebiasaan yang 

ditinggalkan oleh para leluhur mereka, baik dalam hal sosial, keagamaan, 

budaya, norma-norma, serta adat istiadat. Hal ini juga berlaku dalam hukum 

kewarisan yang memakai adat kebiasaan. Hukum waris tersebut belum ada 

peraturan yang baku dalam pelaksanannya. Meskipun agama Islam 

berkembang baik dalam pendidikan, tradisi, dan budaya, namun dalam hal 

kewarisan mayoritas masyarakat Desa Panjeng masih menggunakan hukum 

kebiasaan orang-orang terdahuu. Selain itu, pembagian warisan di Desa 

Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo berlangsung secara turun 

temurun sampai beberapa generasi dan menjadi suatu kaidah tersendiri. 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil data yang diperoleh selama 

di lapangan. Di Desa Panjeng dalam pembagian harta warisan masyarakat 

masih menggunakan adat perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak, 

seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Panjeng, beliau mengatakan :
2
 

“Sekilas penjelasan mengenai warisan anak angkat yang ada di yang terjadi 

di Desa Panjeng ini kebanyakan masih menggunakan cara perdamaian/akad 

yang disetujui oleh kedua belah pihak yang menerima warisan, sehingga 

tidak terjadi perselisihan. Proses peralihan harta yang ada di Desa Panjeng 

biasanya bisa dilakukan dirumah atau di Kantor Desa Panjeng yang 

disaksikan oleh Perangkat Desa, yaitu carik dan Lurah.” 

  Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa 

Panjeng menggunakan cara akad/perdamaian yang disetujui oleh kedua belah 

pihak yang menerima warisan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang ada  di Desa Panjeng dimana Anak 

Angkat bisa mendapatkan seluruh Harta peninggalan orang tua angkatnya 
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walaupun orang tua angkat itu sendiri mempunyai ahli waris. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Habib Sudja‟ selaku tokoh masyarakat:
3
 

“Warisan yang di dapatkan oleh Anak Angkat yang ada di Desa Panjeng 

yaitu seluruh harta peninggalan orang tua angkat. Ini terjadi karena 

masyarakat menganggap bahwa Anak angkat  seperti anak kandung, karena 

anak angkat lah yang merawat orang tua angkatnya hingga meninggal. 

Dalam kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, masyarakat desa 

Panjeng masih berpandangan seperti hukum adat, yaitu menganggap anak 

angkat seperti anak kandung, sehingga ahli waris yang sah dari orang tua 

angkat tersebut merelakan hartanya dimiliki oleh anak angkat tersebut.” 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa 

Panjeng masih menggunakan hukum waris islam untuk anak angkat atau 

wasiat wajibah hanya sebatas legalisasi bahwa anak angkat dalam hukum 

Kewarisan Islam mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua 

angkatnya. Masyarakat juga berpendapat besaran bagian anak angkat adalah 

seluruh harta peninggalan karena anak angkat dianggap seperti anak kandung 

sendiri.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan para pelaku wasiat wajibah di Desa 

Panjeng seperti Ibu Siti beliau mengatakan : 

“semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat saya diberikan 

kepada saya, peralihan harta  peninggalan dari orang tua angkat saya 

tersebut dengan merubah nama kepemilikan yang semula atas nama ibu 

angkat saya menjadi atas nama saya, selama hidup orang tua angkat saya 

tidak meninggalkan pesan terhadap saya tentang hartanya. Orang tua angkat 

saya meninggalkan 1 rumah dan sawah.”
4
 

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Siti 

mendapatkan Harta warisan dari orang tua angkatnya secara keseluruhan, 

orang tua angkatnya meninggalkan rumah dan sawah yang diberikan kepada 

ibu Siti. 
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Ibu Sinto juga mengatakan : 

“Berhubung ibu angkat saya tidak mempunyai anak, dan sebenarnya 

saudara kandung dari ibu angkat saya masih hidup, tetapi orang tua angkat 

saya melimpahkan semua harta warisan kepada saya, proses peralihan 

tersebut dengan cara merubah nama kepemilikan. Orang tua angkat saya 

meninggalkan rumah dan tanah tegalan, sebelum orang tua angkat saya 

meninggal dunia beliau tidak meninggalkan pesan apapun kepada saya.”
5
 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Sinto 

melimpahkan semua hartanya kepada Ibu Sinto secara keseluruhan, meskipun 

saudara dari ibu angkatnya masih hidup. Orang tua angkatnya meningglkan 

rumah dan tanah tegalan. 

C. Pola Penyelesaian Sengketa Waris Anak Angkat 

Dalam hal Warisan, Tidak luput dari adanya sengketa yang mungkin 

terjadi, apabila terjadi sengketa maka kedua belah pihak yaitu pewaris dan ahli 

waris berusaha mencari jalan keluar agar permasalahan yang terjadi ada 

penyelesaiannya. 

Di sini peneliti akan menguraikan data yang terjadi di masyarakat desa 

panjeng, peneliti juga akan menjelaskan sengketa dan penyelesaiannya yang 

terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak KUA Kecamatan Jenangan, beliau 

mengatakan : 

“ Di Kecamatan Jenangan dalam hal waris, terutama terhadap anak angkat, 

jarang adanya sengketa yang terjadi di dalam sebuah keluarga, kalaupun ada 

hanya 10% yang terjadi sengketa, karena kebanyakan dalam hal pembagian 

warisan menggunakan akad perdamaian yang sudah disetujui oleh pewaris 

dan ahli waris, dan biasanya jika ada sengketa maka diselesaikan dengan 

cara perdamaian.“
6
 

  Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi 

sengketa maka cara penyelesaian yang digunakan yaitu menggunakan cara 

perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengeketa.  
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  Disini peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak kepala Desa 

Panjeng, bapak Arif Zuniarto mengatakan sebagai berikut : 

“Di Desa Panjeng banyak masyarakat  yang memiliki anak angkat, ada 

beberapa alasan mengapa mereka mengangkat anak. Sedangkan dalam hal 

waris mewarisi terhadap anak angkat, menggunakan cara perdamaian, maka 

hal itu yang menyebabkan jarang terjadi sengketa, tetapi yang saya tau ada 

salah satu masyarakat yang ada sengketa.Dan mereka menyelesaikannya 

dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak.”
7
 

 Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, di Desa Panjeng 

terdapat sengketa waris yang terjadi, mesikupun tidak banyak tetapi ada. 

Ibu Nuning adalah salah satu anak angkat yang ada di Desa Panjeng, 

beliau juga mengalami sengketa waris dengan anak kandung dari ibu 

angkatnya. 

Ibu Nuning mengatakan : 

“saya diangkat menjadi anak angkat ketika saya berumur 6 Tahun, ketika itu 

ibu angkat saya mempunyai 1 anak kandung. Ketika ibu angkat saya 

meninggal, beliau meninggalkan harta yang dibagi rata terhadap saya dan 

anak kandungnya, tetapi anak kandung dari ibu angkat saya tidak terima dan 

menyebabkan adanya sengketa.”
8
 

  Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga Ibu 

Nuning terjadi sengketa waris yang terjadi antara Ibu Nuning dan anak 

kandung dari ibu angkatnya. Sengketa itu terjadi dikarenakan anak kandung 

tidak terima atas pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Ibunya, yaitu 

membagikan warisan Sama Rata antara Ibu Nuning dan anak kandung. 

  Penyelesaian perkara yang dipilih Ibu Nuning adalah dengan cara 

perdamaian,Ibu Nuning mengatakan : 

“Sengketa ini terjadi karena anak kandung dari Ibu angkat saya ingin 

merebut rumah saya yang tinggali ini, padahal rumah ini sudah diwariskan 

kepada saya, dan dia mendapatkan 2 kotak sawah dan tanah, akhirnya 

menimbulkan sengketa antara saya dan dia, setelah dilakukan berrbagai 
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cara untuk menyelesaikan sengketa antara saya dan anak kandung dari ibu 

angkat saya, akhirnya kami menggunakan cara perdamaian.”
9
 

   Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya sengketa yang 

terjadi di keluarga Ibu Nuning yang merebutkan rumah yang ditinggali oleh ibu 

Nuning, sengketa itu terjadi karena kurang Ikhlasnya dari anak kandung dari 

Orang tua angkatnya.tetapi sengketa itu dapat diselesaikan dengan cara 

perdamaian. 

  Sengketa yang terjadi antara keduanya ini akhirnya menemukan titik 

terang yang berujuang damai antara keduanya. Sengketa ini belum sampai ke 

tingkat pengadilan, karena keluarga memilih jalan perdamaian untuk 

menyelesaikan sengketa waris yang sedang terjadi. 

  Cara perdamaian ini dilakukan karena keluarga berharap hubungan para 

ahli waris tetap berjalan dengan baik. Pembagian warisan secara perdamaian 

bukanlah sesuatu yang melanggar aturan agama Islam. karena para ahli waris 

sebenarnya sudah mengetahui bagiannya, kemudian mereka bermusyawarah, 

saling rela, dan bersepakat untuk membagi harta warisan sama rata. Biasanya 

alasan lain menjadi yang pertimbangan dalam menentukan besaran warisan di 

Desa Panjeng adalah siapa ahli waris yang terlibat lebih banyak dalam 

pengurusan pewaris dan seterusnya. 

 

 

 

                                                             
9 Nuning, Wawancara, Ponorogo,16 Mei 2021 





63 

 

63 

 

BAB IV 

ANALISIS  KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN 

ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DESA 

PANJENG KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan 

Terhadap Anak Angkat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan 

Kabupaten 

Dalam prakteknya, orang tua dan anak angkat juga dapat saling mewarisi 

melalui wasiat atau wasiat wajibah dengan tidak melebihi 1/3 jumlah harta 

warisan orang tua dan anak angkatnya. 

Ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai 

berikut : 

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 

sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang 

tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 

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

wajibah sebanya banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya.
1
 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat 

tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua 

angkatnya. 

Dalam kedudukan anak angkat sebenarnya menurut hukum islam tidak 

boleh disamakan sebagai anak kandung, sehinga dalam pembagian harta 

warisan anak angkat yang tidak memiliki nasab atau hubangan darah dengan 

orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Tetapi anak angkat bisa 

mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah. Hal ini berkaitan dengan 

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 171 ayat (1) 

menyatakan bahwa : “ anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan 

untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Beralihnya 
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tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan pengadilan.”
2
 

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua 

angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh 

dengan anak asuh yang diperluas. Akibat yuridis dari pengangkatan anak 

dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan nasab dan kasih sayang dan 

hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.
3
 

Dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak 

mewarisi, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai 

pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan 

dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua 

angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. 

Kasus wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli waris. Bila 

diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga 

alasannya adalah adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli 

waris. Maka dalam kasus tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula 

halangan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan golongan Hanafi dan Hadawiy 

membolehkan wasiat atau seluruh harta bila tidak ada sama sekali ahli waris.
4
 

Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (2) yang berbunyi 

:“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 

kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya”.
5
Pada permasalahan yang 

terjadi pada Ibu Siti dan Ibu Sinto, mereka mendapatkan harta warisan lebih 

dari1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, karena semua ahli waris 

sudah menyetujui dan tidak ada permasalahan yang terjadi. 

Menurut fiqh Islam besaran wasiat wajibah yaitu sepertiga harta 

peninggalan setelah terlebih dahulu terpenuhi kewajibannya.
6
Wasiat wajibah 

berfungsi sebagai pengalihan hak terhadap orang yang bukan merupakan ahli 

waris seperti yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi 
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Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta 

warisan orang tua angkatnya.  

Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas masa 

perhitungan sepertiga wasiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa 

sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan pada saat kematian 

orang yang berwasiat. 

Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat 

wajibah dalam KHI adalah persolan ijtihad yang ditetapkan menurut argumen 

hukum maslahah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-

nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat muslim Indonesia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan terhadap anak 

angkat yang ada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 195 ayat (2) yaitu 

anak angkat dapat memperoleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orang tua 

angkatnya, jika semua ahli waris menyetujuinya. 

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa 

Waris Anak Angkat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat Desa 

merupakan hal yang biasa dan sering terjadi, namun demikian apapun model 

permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan 

tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah di desa di 

banding dengan permasalahan yang terjadi di kota yang lebih mengadakan 

permasalahan model kapitalis. 

Dalam Kompilasi Hukum pasal 183 berbunyi : “Para ahli waris dapat 

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya”.
7
 Kompilasi Hukum Islam membuka 

ruang untuk menyampaikan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah 

                                                             
7 Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam  
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ditentukan, artinya dalam Kompilasi Hukum Islam para ahli waris dapat 

menyimpang pembagian warisan tersebut dengan cara perdamaian. 

Kompilasi Hukum Islam dengan klausal di atas menghendaki agar 

pembagian warisan dengan cara damai, ini para ahli waris mengerti tentang 

hak-hak dan bagian yang diterima. Namun jika ada di antara ahli waris yang 

ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian 

ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan 

kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji.
8
 

Pembagian waris secara perdamaian adalah suatu cara alternative dalam 

pembagian harta waris. pembagian hara waris secara perdamaian merupakan 

pembagian harta waris dengan jalan musyawarah, bukan dengan cara faraidl. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal  183 

bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian setelah 

masing-masing menyadari bagiannya.
9
 

Dalam hal kewarisan, pasti ada yang mengalami sengketa, apabila terjadi 

sengketa antara ahli waris, maka biasanya ada penyelesaian yang mereka 

gunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut biasanya tergantung 

para ahli waris yang mengalami sengketa. 

Setiap perbuatan pasti memiliki akibat baik dan buruk yang ditimbulkan. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Habib Sudja‟ yang mengatakan :  

“setiap perbuatan yang dilakukan itu pasti ada akibat baik maupun buruk, 

apalagi terkait dengan warisan, warisan itu termasuk dalam hal yang paling 

rumit. Jadi pasti banyak sengketa yang terjadi antara ahli waris satu dengan 

yang lainnya.”
10

 

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, memang namun bukan 

berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian 

sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri 

                                                             
8
Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, ( Yogyakarta : Gama Media, 

2000),200   
9 Santy Dewi,”Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam,”JOM 

Fakultas Hukum, Vol.II (2015)4 
10

Habib Sudja‟, Hasil Wawancara,Ponorogo,09 Maret 2021  
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persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang 

memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Sengketa pembagian 

harta waris menurut hukum islam harus diselesaikan dengan suatu 

penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak 

menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian 

hari.
11

 

Di Desa Panjeng dalam menyelesaikan sengketa waris melalui perdamaian 

antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui alur 

perdamaian ini merupakan jalur yang sudah banyak dilakukan di Desa Panjeng 

ketika ada sengketa yang terjadi. Maksud dari adanya jalur perdamaian ini 

diharapkan kepada para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan cara baik-baik sehingga sampai pada perdamaian antara 

kedua belah pihak yang bersengketa. Fungsi lain dari adanya cara ini adalah 

mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga pewaris hanya karen adanya 

sengketa pembagian warisan. 

  Upaya perdamaian yang dilakukan dalam sengketa pembagian warisan 

yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan 

hukum jika dilakukan dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan 

factor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Hukum 

Islam telah menentukan bagian masing-masing ahli waris namun hukum Islam 

juga membenarkan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian dari 

haknya ahli waris ata bagian warisan dengan imbalan sejumlah harta tertentu 

dari harta warisan atau harta lain. 

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua 

pihak, dengan adanya perdamaian maka dalam menyelesaikan sengketa 

diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik meskipun tidak semua 

mediasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan.
12

 

                                                             
11

Bima Cahya Setiawan, Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Harta Waris Menurut Hukum Islam,”Universitas Jember, Hlm.04 
12

Arya Komandanu,”Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh 

Hakim di Pengadilan Agama Kelas I Padang,”Skripsi ( Padang : Universitas Andalas,2015),31 
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Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Panjeng, apabila terjadi masalah 

keluarga mereka lebih dahulu memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan 

terlebih dahulu. Salah satunya adalah persoalan pembagian warisan. Jika 

terjadi perselisihan antar ahli waris mereka lebih memilih menyelesaikannya 

melalui cara perdamaian yang dilakukan oleh kedu belah pihak. Solusi ini 

dipilih karena dinilai dekat dengan rasa keadilan, sebab nilai-nilai yang 

terdapat dalam perdamaian mengandung unsur kerelaan antar pihak-pihak 

dalam keluarga untuk menyelesaikan warisan disebutkan sesuai dengan kondisi 

riil ketika melakukan sebuah proses pembagian warisan. 

Dalam menyelesaikan sengketa waris dengan cara perdamaian yang ada di 

Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan 

pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yaitu para ahli waris bersepakat melakukan 

perdamaian setelah masing-masing menyadari bagiannya. Seperti yang terjadi 

dalam keluarga Ibu Nuning dengan anak Kandung dari orang tua angkatnya yang 

akhirnya menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian setelah keduanya 

sama-sama ikhlas dan rela. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari kesimpulan pembahasan yang telah ditelusuri pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait 

dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantara lain : 

1.Pembagian Harta warisan terhadap anak angkat di Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 

pada pasal 195 ayat (2) yaitu anak angkat dapat memperoleh lebih dari 1/3 

dari harta peninggalan orang tua angkatnya, jika semua ahli waris 

menyetujuinya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara 

tegas masa perhitungan sepertiga wasiat, tetapi secara tersirat dapat 

ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan 

pada saat kematian orang yang berwasiat. 

2.Pola penyelesaian sengketa waris di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 

dikarenakan ahli waris sudah menyetujui ketika Anak Angkat mendapat 

bagian lebih dari sepertiga dari Harta Peninggalan sesuai dengan pasal 195 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam membuka ruang 

untuk menyampaikan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan, artinya dalam Kompilasi Hukum Islam para ahli waris dapat 

menyimpang pembagian warisan tersebut dengan cara perdamaian. Sengketa 

pembagian harta waris menurut hukum islam harus diselesaikan dengan suatu 

penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan 

tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris 

dikemudian hari. 

B. SARAN 

Dari hasil beberapa pembahasan, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut : 

1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam 

dan hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya 

dalam perkara wasiat wajibah. 
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2. Kepada pihak terkait yaitu pengadilan, KUA dan pemerintah diharapkan 

selalu memberikan penyuluhan tentang pengangkatan anak dan 

mekanisme waris mewarisinya. Sehingga masyarakat awam tahu tentang 

aturan-aturan pengangkatan anak, akibat hukum yang ditimbulkan dan 

mekanisme waris mewarisinya 
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