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Sebagian orang menjadikan akal dan perasaan sebagai timbangan maslahat 

dan mafsadat, jika suatu perkara dianggap oleh akalnya sebagai suatu hal yang 

bermanfaat maka dianggap maslahat walaupun perkara tersebut pada hakikatnya 

melanggar syari‟at. Keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak, apabila suatu 

keluarga itu tidak memiliki anak pasti dirasa kurang, oleh karena itu pengangkatan 

anak pun dilakukan. Dengan adanya pengangkatan anak timbullah persoalan-

persoalan apakah pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam 

 

Dari kasus tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana tata cara pengangkatan anak menurut adat Jawa dan KHI? (2) 

Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak menurut adat Jawad an KHI?  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan mengenai tinjauan maslahah terhadap kedudukan anak angkat adat 

Jawa dan KHI. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi yaitu 

mengumpulkan sumber bahan kemudian dibaca, dicatat dan dikategorikan 

sedangkan analisa data melalui metode deduktif. 

 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) tata cara pengangkatan 

anak menurut adat Jawa dan KHI boleh dilakukan dengan tujuan amal shaleh atau 

rasa kasih sayang. Tradisi penyerahan-penyerahan yang bersifat magis saat 

penyerahan anak dan setelahnya dilakukan syukuran dibolehkan karena 

merupakan bentuk syukur orang tua angkat. Di tinjau dari maslahah pengangkatan 

anak dalam KHI merupakan bentuk maslahah karena dilakukan untuk 

mendapatkan legalitas hukum. (2) akibat hukum dari pewarisan dalam adat Jawa 

tidak boleh dilakukan karena anak angkat dianggap sebagai ahli waris sedangkan 

KHI mempertahankan aturan fara‟idl sehingga KHI lebih maslahah dengan aturan 

pemberian wasiat wajibah atau hibah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagian orang menjadikan akal dan perasaan sebagai timbangan maslahat 

dan mafsadat, jika suatu perkara dianggap oleh akalnya sebagai suatu hal yang 

bermanfaat maka dianggap maslahat walaupun perkara tersebut pada hakikatnya 

melanggar syari‟at. Adapun tentang mengambil ketetapan hukum dengan 

maslahah mursalah dikatakan oleh Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syingithi 

pada dasarnya para sahabat bergantung dengan maslahah mursalah yang tidak 

dibatalkan oleh dalil, dan tidak bertentangan dengan mafsadat yang lebih kuat 

atau sama kuatnya. Pada dasarnya seluruh madhhab bergantung pada maslahah 

mursalah akan tetapi, yang benar bahwa pengambilan hukum terhadap suatu 

perkara harus berhati-hati hingga benar kebenaran maslahatnya.  

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya 

bersumber dari al-Qur‟an dan Hadith. Namun, setelah Islam semakin berkembang, 

maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam 

(metode istinbath) yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenallah 

istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-

hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama (al-Qur‟an, Hadith, Ijma‟, dan 

Qiyas), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih 

diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama 
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(al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-Urf, al-Istishab, Madzahib Sahibi, dan 

al-Syar‟u man qablana).1 

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara 

lebih detail, yaitu maslahah mursalah. Secara umum maslahah mursalah adalah 

hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun 

diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan Maqasid al-Syari‟ah al-

„Ammah (tujuan umum hukum Islam)2
 

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk 

menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak 

ada nasnya. Disamping itu maslahah mursalah juga menjadi jalan dalam 

menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar 

sesuai dengan Maqasid al-Syari‟ah al-„Ammah, dalam rangka menarik 

kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sesempurna 

mungkin. Konsep maslahah mursalah tidak hanya terbatas pada maslah ibadah 

tetapi juga masalah waris. 

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 

disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( 

rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) 

sebagai penerus dalam keluarganya, Karena salah satu tujuan perkawinan adalah 

                                                           
1
 Wahidul Kahar, “Efektifitas Maslahah Mursalah dalam Penerapan Hukum Syara,” 

(Tesis Paskasarjana: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), 5. 
2
 Ibid, 5-6. 
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untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-

Nahl 72, yaitu : 

                           

 

Artinya : “Allah menjadikan bagimu jodoh (istri) dari dirimu (bangsamu) 

dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu, serta memberi 

rizki yang baik, apakah mereka percaya yang batil (tidak benar) dan ingkar 

akan nikmat Allah.
3
 

 

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. 

Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana 

keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak 

akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk 

memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang 

bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi). 

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang 

tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. 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 

                                                           
3
 QS. An-Nahl 16: 72: 274. 
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antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada 

hubungan sosial saja.
4
  

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. Hukum Islam sebagai satu pranata sosial 

memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial dan kedua, sebagai nilai baru 

dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai 

blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus 

sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. 

Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-

batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, 

budaya, dan politik.  

Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif 

terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau 

tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi, atau 

meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi, bagi kepentingan umat. Karena 

itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian 

untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam 

masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan 

kehilangan aktualitasnya.  

Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk 

diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk 

                                                           
4
 Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata  ( Jakarta: Sinar Grafika,2001), 176.  
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Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI. KHI Sesuai Inpres No.1 Tahun 1991 

sebagaimana termaktub dalam dictumnya adalah perintah kepada Menteri Agama 

untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.
5
 Tujuannya ialah untuk 

digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional 

Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak 

menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur 

hidup bermasyarakat.
6
   

Di dalam hukum adat terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang 

berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat, di dalam 

hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan 

kewangsaan biologis.
7
 Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang 

hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan. Namun sebaliknya, 

dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya 

pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat 

dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.  

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan 

anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda -beda, sejalan 

dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam 

KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan 

                                                           
5
 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di 

Indonesia  (Yogyakarta: LKIS, 2001), 165. 
6
 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung 

Agung, 1995), 64-65. 
7
 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty, 1981), 12. 
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untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 

jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 

Pengadilan.  

Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau 

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

anak 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 menjadi 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 asal (kandung). Sedang cara untuk 

meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui 

berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula. Hal-hal tersebut di atas, membuat 

penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya 

pengangkatan anak yang karena keberadaannya, dalam Kompilasi Hukum Islam 

memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua 

angkat.  

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa 

dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam 
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adalah hubungan darah / nasab / keturunan.
8
 Dengan kata lain bahwa peristiwa 

pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh 

hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, 

tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, 

tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan 

tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, 

anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua 

angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) 

harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak 

menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya”.  

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut 

Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menarik bagi penulis untuk 

membahasnya. Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya 

sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari 

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas 

dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam 

adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.  

                                                           
8
 Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990), 210. 
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Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, 

yang mendudukan anak angkat menjadi ahli waris walaupun tidak memutus nasab 

dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah 

selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, 

sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa 

depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang 

bersangkutan.  

Dengan demikian, pengangkatan yang dilarang menuntut ketentuan dalam 

hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi Hukum 

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

anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak 

ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima 

warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Berpijak dari 

uraian di atas maka peneliti mengambil judul: Tinjauan Maslahah Mursalah 

Terhadap Kedudukan Anak Angkat Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

B. Penegasan Istilah 

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya).
9
 

2. Maslahah mursalah adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika 

menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa 

                                                           
9
 KBBI, “Tinjauan,” http://kbbi.web.id/tinjau, (diakses pada tanggal 21 Juli 2017, jam 

15.12). 

http://kbbi.web.id/tinjau
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mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil 

yang mengakui atau menolak keberadaannya.
10

 

3. Kedudukan diartikan tempat atau kedudukan yang sebenarnya. 

4. Anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan dari kedua orang suami 

istri, yang di ambil, dipelihara dan diperlakukan oleh meraka sebagai anak 

sendiri.
11

 

5. Adat Jawa yaitu kebiasaan yang ada pada masyarakat Jawa. 

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang 

ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi 

hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan 

hibah dan Hukum perwakafan.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap tata cara pengangkatan anak 

dalam adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap akibat hukum dari 

pengangkatan anak dalam adat jawa dan Kompilasi Hukum Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan sebuah 

penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengangkatan anak dalam adat Jawa 

dan Kompilasi Hukum Islam.  

                                                           
10

 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri‟ Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 
2011), 165. 

11
 Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia  (Bandung: Sumur, 1991), 26. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak menurut 

adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan dibidang hukum khususnya ilmu tentang kedudukan anak angkat 

dan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis terkait 

kedudukan anak angkat dan sebagai masukan bagi penelitian yang lain dan 

untuk dapat dikaji lebih dalam lagi dengan tema yang berkaitan, sehingga bisa 

dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang 

kedudukan anak angkat kepada orang tua yang akan mengangkat seorang 

anak. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan kepada pemerintah 

dalam upaya menetapkan peraturan tentang pengangkatan anak. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi para 

Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Ponorogo 

khususnya.   

F. Telaah Pustaka 
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Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan 

peneltian yang membahas tentang kedudukan anak angkat. di sisi lain, penulis 

telah menemukan beberapa penelitian yang membahas pengangkatan anak dan 

waris adat akan tetapi bukan membahas tentang kedudukan anak angkat, 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, Ike Sriwulan
12

, skripsi dengan judul “Studi Komparatif Tentang 

Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi ini membahas mengenai prosedur pengangkatan anak dan 

kedudukan anak angkat menurut penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Ponorogo. Metode pembahasan berupa deduktif dan induktif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, dokumen dan 

membaca buku referensi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama pemohon tidak perlu merawat dan 

mengadakan brokohan terlebih dahulu, selanjutnya kedudukan anak angkat 

menurut Pengadilan Agama adalah bukan sebagai anak kandung, sedangkan 

kedudukan anak angkat menurut Pengadilan Ngeri juga tidak jauh berbeda, yang 

membedakan adalah mengenai kewarisan anak angkat mendapat warisan dari 

orang tua kandung dan orang tua angkatnya.  

Kedua, skripsi Hasna Nur Rochman
 13

, yang berjudul “Hadhanah Anak 

Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten 

                                                           
12

 Ike Sriwulan, “Studi Komparatif Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama 
Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007) 

13
 Hasna Nur Rochman, “Hadhanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015) 
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Magetan (Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 

Dan Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” penelitian ini 

membahas tentang pemenuhan hadhanah anak perspektif UU No.1 Tahun 1974, 

KHI dan UU No.23 Tahun 2002. Pendekatan secara kualitatif, hasil yang 

diperoleh adalah, dalam prakteknya ayah telah melaksanakan tanggung jawabnya 

menafkahi anak angkat yang telah ditinggal cerai tersbut. Ibu yang juga telah 

melakukan tanggung jawabnya sesempurna mungkin dalam menjalani sebagai 

orang tua tunggal. Sudah memenuhi peraturan dalam Undang-Undang No.1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Keluarga angkat juga telah memelihara anak tersebut 

sebaik mungkin dan bahkan dianggap keluarga kandung.  

Dari kedua skripsi diatas sama-sama membahas tentang anak angkat 

dimana anak angkat akan penulis bahas dalam skripsi ini. Dilihat dari 

pembahasannya Ike Sriwulan menekankan pada studi komparatif pengangkatan 

anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, dimana 

Ike Sriwulansi memaparkan tentang prosedur pengangkatan anak dan kedudukan 

anak angkat menurut penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Ponorogo. Hal ini berbeda dengan apa yang akan penulis bahas karena 

penulis tidak mengkomparasikan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan 

Negeri tetapi mengkomparasikan pengangkatan anak menurut Adat Jawa dan 

Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya ditinjau menurut Maslahah Mursalah. 

Dalam skripsi yang kedua yaitu milik Hasna Nur Rochman berisi tentang 

pemenuhan hadhanah anak angkat pasca perceraian perspektif UU No.1 Tahun 
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1974, KHI dan UU No.23 Tahun 2002. Skripsi ini juga berbeda dengan apa yang 

akan penulis bahas karena penulis tidak membahas tentang hadhanah atau 

tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat pasca pperceraian. Untuk sejauh 

ini sepengetahuan penulis, skripsi yang akan penulis lakukan belum ada yang 

membahas.  

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kompararif (comparative approach) yaitu menelaah hukum dengan 

membandingkan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam masalah yang 

sama. Dalam penelitian ini membandingkan tata cara pengangkatan anak dan 

akibat hukum pengangkatan anak menurut Adat Jawa dan Kompilasi Hukum 

Islam. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.
14

  

2. Data 

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tata cara 

pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Adat 

Jawa dan Kompilasi Hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan 

anak angkat ini, maka kemudian diadakan Library Research, sehingga 

                                                           
14

 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo,2006), 13. 
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penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka.
15

 Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer. Sumber data tersebut sebagai berikut:  

a. Al-Qur‟an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Cipta Bagus Segara. 

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya dikemudian 

Hari karya B.Bastian Tafal. 

c. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat karya B. Ter Haar Bzn. 

d. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat karya Soerojo Wignjodipoero. 

e. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum karya Muderis Zaini. 

f. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan karya Tolib 

Setiady. 

g. Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat karya M. 

Yahya Harahap. 

h. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Citra Umbara. 

i. Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam karya 

Rachmadi Usman. 

j. Hukum Perdata Islam Indonesia karya Beni Ahmad Saebani dan Syamsul 

Falah. 

k. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya H.Abdurrahman. 

4. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data 

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan penulis 

melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini penulis melakukan penelaahan 

                                                           
15

 Ibid,. 29. 
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bacaan sesuai dengan obyek penelitian yakni kedudukan anak angkat Adat 

Jawa dan Kompilasi Hukum Islam. 

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan sumber bahan hukum yaitu buku-buku atau 

literatur yang berhubungan dengan anak angkat. Sumber bahan hukum yang 

telah dikumpulkan kemudian dibaca untuk dipahami lalu dilakukan pencatatan 

dan kategorisasi. Selanjutnya, sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan 

dan dikategorikan tersebut berdasarkan cara studi kepustakaan dilakukan 

dengan cara mempelajari pendapat para ahli yang tertuang dalam buku-buku 

literatur, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan majalah hukum. Apabila 

berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas dapat dilakukan 

pengutipan jika diperlukan. 

5. Analisa Data 

Dalam penelitian ini, semua bahan hukum, baik sumber bahan hukum 

primer maupun sumber bahan hukum sekunder, dianalisis dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menganalisis ketentuan-

ketentuan hukum sebagai suatu hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistem penulisan ini tersusun menjadi lima bagian bab yang didalamnya 

terdiri dalam bab dan sub-bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Yang berisikan latar belakang permasalahan, penegasan istilah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : MASLAHAH MURSALAH 

 Didalamnya berisikan tentang teori dan konsep mengenai 

maslahah mursalah. Pada bab ini diuraikan pengertian maslahah 

mursalah, landasan hukum maslahah mursalah, syarat-syarat 

maslahah mursalah, dan obyek maslahah mursalah.  

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT ADAT 

JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 Selanjutnya untuk bab III berisikan tentang teori dan konsep 

mengenai anak angkat. Pada bab ini diuraikan pengertian anak 

angkat, tata cara pengangkatan anak dan akibat hukum dari 

pengangkatan anak menurut Adat Jawa dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

BAB IV  : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP 

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ADAT JAWA DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

  Dalam bab IV terdiri dari tinjauan maslahah terhadap tata cara 

dan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Adat Jawa 

dan Kompilasi Hukum Islam 
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BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan akhir penyusunan skripsi yang berisi 

kesimpulan yang berisikan jawaban atas permasalahan yang telah 

dibahas disertai dengan saran-saran mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis. 
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BAB II 

MASLAHAH MURSALAH 

A. Pengertian Maslahah Mursalah  

Secara etimologi, kata maslahah berasal dari kata „salaha‟ atau „saluha‟ 

yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari dari kata „fasada‟ yang berarti 

rusak. Dengan demikian kata maslahah adalah kebalikan dari kata mafsadah 

(kerusakan).
16

 Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan 

dalil agama (al-Qur‟an dan al-Hadith) yang membolehkan atau yang 

melarangnya.
17

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahah 

mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna”, 

sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan.
18

 

Maslahah Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul 

adalah kemaslahatan yang oleh syar‟i tidak dibuatkan hukum untuk 

mewujudkannya, tidak ada dalil syara‟ yang menunjukkan dianggap atau tidak 

kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti 

dianggap atau bukti disia-siakan.
19

  

Maslahah mursalah juga bisa diartikan dengan kemaslahatan yang dituntut 

oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari‟ tidak 

                                                           
16

 Rachmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 177. 
17

 Munawir Kholil, Kembali Kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah (Semarang: Bulan 

Bintang, 1955). 43 
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 634. 
19

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, terj. Faiz el Muttaqin 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 110. 
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menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara‟ tentang dianggap atau 

tidaknya kemaslahatan itu.
20

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah kebaikan 

(maslahah) yang tidak disinggung-singgung syara‟, untuk mengerjakannnya atau 

meninggalkannya. Sedang kalua dikerjakan akan membawa manfaat atau 

menghindari keburukan. 

B. Landasan Hukum Maslahah Mursalah 

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari al-Qur‟an 

maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut : 

1. QS. Yunus: 57 

    
   

   
   

  
    

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”21
 

2. QS. Yunus: 58 

              
 

                                                           
20

 Ibid., 111. 
21

 QS. Yunus 10: 57: 215. 
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Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 

dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah 

lebih baik dari apa yang mereka.”22
 

 

 

3. QS. Al-Baqarah: 220 

                                    

 

Artinya: tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu 

tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut 

adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah 

saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari 

yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya 

Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”23
 

Nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan 

hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadith Nabi Muhammad SAW, 

yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: 

 َنََْ أَنَ ُاَ َلَاْ  َج ِ َل جُّفى َاْ   . َ َ  َََ  َاْ ُ  اَلَ  اْ ,َ َ  َََ  َاُْ ُ ْ ُ  َ ْ َ 
: َ  َا َ ُ ْ ُا  ِا َ َ ى  اُ َاَ ْ ِ  َ َ َ  َ : ِاْ لَِ َ   ِْ ُ  َاَ  َا َ  اَ 

 َ َ َلَ َ َ ِ َل  َ 
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 QS. Yunus 10: 58: 215. 
23

 QS. Al-Baqarah 2: 220: 35. 
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Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 

Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn 

Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) 

pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. 
Ibn Majjah)

24
  

   اَلَلُ   ََُ  اُ  
“kemad}a>ratan harus dihilangkan”25

 

ْ  ُ َ  اِ 
َ
  اَلُل َ  ُا  ُِ ْ ُ   ْ 

“kemad}a>ratan-kemad}a>ratan itu dapat memperbolehkan keharaman26 

َف ِ  ِ 
َ
َ  ِاِ  َ َ ْ ُ   ْ 

َ
 َج ُل  ْ 

“meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahatan”27 

 َشُ   ّاَذ  عة

“menutup peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan 
tindak kejahatan”28 

 

Maslahah merupakan metode pendekatan istinbat (penetapan hukum) yang 

persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur‟an dan al-Hadis. Hanya 

saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. 

Sebagaimana dikemukakan Abd. Karim Zaidan, Maslahah Mursalah adalah kajian 

hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari 

                                                           
24

 Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qarwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar 

al-Fikr, tt), 784. 
25

 Ridho Rokamah, Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum 

Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 30.  
26

 Ibid., 
27

 Ibid., 
28
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kebinasaan, untuk sesuatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit 

dalam ak-Qur‟an.29
 

Mengenai maslahah mursalah pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya 

sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara‟, sekalipun dalam 

penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.
30

 

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa al-maslahah al-

mursalah adalah hujjah syara‟ yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian 

yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, kias atau istihsan, maka ditetapkan 

hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum 

berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara‟ dengan 

anggapannya. 

Alasan mereka dalam hal ini ada dua: 

1. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka 

seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang 

baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya 

berdasarkan anggapan syari‟ saja, maka banyak kemaslahatan manusia di 

berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukkan hukum 

seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. 

Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan 

kemaslahatann umat manusia. 

                                                           
29

 Abdul Karim Zaidan, Al Wajiz kautsar 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-Hari 

(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 237. 
30

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: Logos Publising House, 1996), 120. 
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2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, 

tabi‟in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang 

mereka tetapkan demi menerapkan kemslahatan umum, bukan karena ada 

saksi dianggap oleh syari‟31
  

Selain itu ada juga ulama yang tidak berhujjah dengan al-maslahah 

mursalah karena sebagian ulama berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak 

menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara‟ yang 

menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Mereka menggunakan dua 

alasan yaitu: 

1. Syari‟at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan 

nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias. Karena syari‟ 

tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak akan 

membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan 

yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukkan hukum untuk 

kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari‟ yang 

menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi 

dari syari‟ yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan 

kemaslahatan, melainkan kemaslahatan suatu yang tidak boleh dijadikan dasar 

penetapan hukum. 

2. Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka 

kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama 

pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh 

                                                           
31

 Khallaf, Ilmu Ushul, 112. 



25 
 

 

keinginan nafsunya dan keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan 

sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang relatife, 

tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari‟at 

karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan. 

Abdul Wahhab Kallaf berpendapat bahwa mengunggulkan penetapan 

hukum syara‟ berdasarkan kemaslahatan umum. Karena jika kesempatan ini tidak 

dibuka, syari‟at Islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan 

zaman dan lingkungan.
32

  

Ulama Hanfiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah mursalah 

sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum, artinya, ada 

ayat, Hadith atau ijma‟ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai 

kemaslahatan itu merupakan „illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu 

hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh 

nash sebagau motivasi atau suatu hukum. Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi 

dalam suatu hukum adalah dalam sebuah Hadith diterangkan (“Rasulullah saw 

melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud 

untuk membeli barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar”). 

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemadharatan bagi petani” dengan 

terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani 

tersebut dibatas kota, dan menolak kemudharatn itu merupakan konsep maslahah 

mursalah.
33
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Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima maslahah mursalah sebagai 

dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat 

dalam nash dan ijma‟ dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat 

yang didukung oleh nash atau ijma‟. Dan penerapan konsep maslahah mursalah 

dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode istihsan. 

Ulama Malikiyah dan Hanbillah menerima maslahah mursalah sebagai 

dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang 

paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka maslahah mursalah 

merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci 

seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa 

keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat pasti (qat‟i), sekalipun 

penerapannya bersifat zanni (selatif)
34

 

Begitu halnya dengan ulama golongan Syafi‟iyyah pada dasarnya, juga 

menjadikan maslahah sebagai salah satu dalil syara‟, akan tetapi Imam al-Syafi‟I 

memasukkannya kedalam qiyas, namun salah satu pengikut madhhab ini Imam al-

Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas 

permasalahan maslahah mursalah, walaupun beliau menyebutkan dengan istilah 

al-istislah. Dengan demikian jumhur, ulama sebenarnya menerima maslahah 

mursalah sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam.
35

 

C. Syarat-syarat Maslahah Mursalah 
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Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak 

terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan 

kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari‟ah 

yang mendasar. Karena syari‟ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan 

kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan 

dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 

Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam 

sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:  

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila 

memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. 

Artinya, penetapan hukum syara‟ itu dalam kenyataannya benar-benar 

menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. 

b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, 

penetapan hukum syara‟ itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat 

bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan 

bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. 

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan 

hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau jimak. Maka tidak sah 

menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris 



28 
 

 

antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-

sia karena bertentangan dengan nash al-Qur‟an. 36
 

 

2. Menurut al-Gazāli 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 

a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara‟. 

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara‟ (al-

Qur‟an dan al-Hadith). 

c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu 

kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
37

 

3. Menurut Jumhur Ulama 

Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai sumber 

legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan hanya yang 

berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya 

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat 

membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau 

hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya 

penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukumsemacam itu 

adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari‟at 

yang benar.  

                                                           
36

 Khallaf, Ilmu Ushul, 113-114. 

37
 Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo 

Press, 2006), 24. 



29 
 

 

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 

kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok 

tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh 

orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak 

pula.  

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 

terdapat dalm al-Qur‟an dan al-Hadith baik secara zdahir atau batin. Oleh 

karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan 

nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam 

pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan 

dalam pembagian.
38

 

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam 

tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan 

ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak 

sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat 

menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah 

tersebut mengandung kemanfa‟atan secara umum dengan mempunyai akses 

secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung 

dalam al-Qur‟an dan al-Hadith.  

D. Objek Maslahah Mursalah 
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Objek atau ruang lingkup penerangan maslahah mursalah menurut ulama 

yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah dan penggunaannya, yaitu 

hanya untuk masalah diatur wilayah ibadah seperti mua‟malah dan adat. Dalam 

masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maslahah tidak dapat digunakan 

secara keseluruhan. Alasannaya karena maslahah itu didasarkan pada 

pertimbangan akal tentang baik buruk suatu maslahah, sedangkan akal tidak dapat 

melakukan hal itu untuk masalah ibadah.
39

  

Segala bentuk perbuatan ibadah ta‟abudi dan tawqifi, yang mempunyai 

pengertian kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan pertunjukan 

syar‟I dalam nash. Dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, 

misalnya mengenai shalat dzuhur 4 rakaat dan dilakukan setelah tergelincir 

matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk. Sedangkan segala 

bentuk perbuatan diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya oleh akal, 

umpamanya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal, penetapan 

sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari 

kerusakan akal yang dapat mengarah pada tingkat kekerasan.
40

 

Contoh penggunaan maslahah mursalah antara lain: Sahabat Utsman bin 

Affan mengumpulkan al-Qur‟an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tak 

pernah dilakukan dimasa Rasulullah saw. Alasan yang mendorong mereka 

melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain semata-mata maslahat, yaitu 
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menjaga al-Qur‟an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena 

meninggalkan sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.
41

 

Selanjutnya jika kita bisa memperhatikan produk-produk hukum ulama-

ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut 

banyak dilandasi pertimbangan maslahah mursalah, seperti fatwa-fatwa MUI, 

misalnya: fatwanya tentang keharusan “sertifikasi halal” bagi produk makanan, 

minuman dan kosmetik. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang 

menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik 

sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia 

(khususnya unsur Islam) dari makanan, minuman dan obat-obatan serta kosmetika 

yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi lainnya.
42

 

Bila di perhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para 

sahabat, tabiin dan ulama-ulama itu, semuanya adalah merupakan hasil ijtihad 

dengan pertimbangan maslahah mursalah meskipun mereka tidak menggunakan 

istilah tersebut.
43

 

E. Tinjauan Maslahah Mursalah Dari Segi Kepentingan Dan Kualitas 

Ditinjau dari segi kepentingan maslahah bagi kehidupan manusia, ahli 

ushul fiqh membagi maslahah kepada tiga tingkatan. 

1. Maslahah Dharuriyat 

Kemaslahatan dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan 

dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting 
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kemaslahatan tersebut, apabila luput dalam manusia akan terjadi kehancuran, 

bencana dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini 

meliputi pemeliharaan Agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan 

kemaslahtan ini dalam bentuk penanaman tauhid seperti mengucapkan dua 

kalimat syahadat, melakukan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan 

melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah. Pemeligaraan diri dan 

akal manusia dilakukan dalam bentuk makan, minum, berpakaian, bertempat 

tinggal, sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dalam bentuk 

muamalat ataupun jinayat dan perintah menegakan yang ma‟ruf dan mencegah 

yang mungkar.
44

 

2. Maslahah Hajiyat 

Kemaslahatan hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia 

untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan 

kesulitan yang dihadapi. termasuk dalam kemaslahatan ini adalah keringanan 

bagi manusia dalam beribadah, contohnya adalah qashar shalat, kebolehan 

berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam bentuk muamalat, keringanan 

ini terwujud dalam bentuk dibolehkan dalam jual beli (bay‟ salam), kerjasama 

pertanian (muzara‟ah) dan perkebunan (musaqqah). Semua kegiatan ini 

disyari‟atkan oleh Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan 

sekaligus mendukung perwujudan kemaslahtan pokok di atas.
45

 

3. Maslahah Tahsiniyat 
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Maslahah ini sering disebut maslahat takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan 

yang bersifat pelengkap dan keleluasaan terhadap kemaslahatan dharuriyat 

dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan 

budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam 

kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan 

kehidupan manusia. Meskipun demikian kemaslahatan ini tetap dibutuhkan 

manusia.
46

 

Demikian, dari ketiga maslahat dari segi kepentingan dapat kita 

simpulkan kemaslahatan dharuriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat, dan 

kemaslahatan hajiyat harus lebih didahulukan dari tahsiniyah,
47

 

Ditinjau dari segi kualitas maslahah ada tidaknya dalil yang mengatur 

terbagi menjadi tiga macam:
48

 

1. Maslahah al-Mu‟tabarah 

Maslahah al-mu‟tabarah adalah suatu kemaslahatan yang 

dijelaskan adalah diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. 

Misalnya untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan 

manusia, Islam menetapkan hukuman qisash terhadap pembunuhan yang 

dilakukan secara sengaja. 

2. Maslahah al-Mulghah 

Maslahah Mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan 

ketentuan nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak 
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syara‟. Menurut Abdul Wahab Khallaf, salah satu contoh relevan dengan 

ini adalah fatwa seorang ulama madhhab Maliki di spanyol yang bernama 

Laits Ibn Sa‟ad (94-1750 dalam menetapkan kaffarat bagi orang yang 

melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan. Kasus ini 

terjadi terhadap seorang oenguasa di Spanyol. Dengan pertimbangan 

kemampuan seorang penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak 

tentu dengan mudah ia dapat membayarnya sehinnga Laits Ibn Sa‟ad 

menetapkan kaffarat terhadap penguasa tersebut dengan berpuasa dua 

bulan berturut-turut.
49

 Kemaslahatan seperti ini dalam pandangan ulama 

yang disebut dengan maslahah al-mulghah.
50

 

3. Maslahah al-Mursalah 

Ada beberapa definisi maslahah mursalah. Salah satunya menurut 

Miftahul „Arifin yang menyatakan bahwa Maslahah Mursalah adalah 

kemaslahatan yang tidak disyaria‟tkan oleh syar‟I dalam wujud hukum, 

didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil 

yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahah mursalah itu 

disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan 

salah.
51

 Maslahah mursalah ini adalah maslahah yang akan penulis sajikan 

dalam skripsi ini sebagaimana penulis terangkan di atas. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT MENURUT ADAT 

JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Anak Angkat Menurut Adat Jawa 

1. Pengertian Anak Angkat 

Anak angkat adalah anak yang diambil oleh suami istri, apakah anak 

tersebut dari keluarga dekat ataupun dari luar sama sekali, dan anak tersebut 

diambil dan dimasukkan ke dalam keluarganya untuk diakui sebagai anaknya.52 

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang 

lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut 

hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau 

pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. 
53

 

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak 

yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia 

diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan 

pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak 

nasabnya sendiri.
54

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa anak angkat  adalah anak orang lain yang 

diambil secara resmi menurut hukum dan dimasukkan ke dalam keluarganya 

untuk diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, 

                                                           
52

 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung 

Agung, 1992), 60. 
53

 Hilman Hadikusuma, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia (Bandung: 

Alumni, 1997), 45. 
54

 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 

1985), 85. 



36 
 

 

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan 

sebagai anak nasabnya sendiri. 

2. Tata Cara Pengangkatan Anak 

Pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak 

orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya 

sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah 

menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.
55

 

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pengangkatan anak adalah suatu 

perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian 

rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu 

timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang 

tua dengan anak kandung sendiri.
56

 Sedangkan menurut Imam Sudiyat, 

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar 

ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan 

ikatan kewangsaan biologis.
57

 

Selanjutnya pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan 

hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-

kekuasaan keluarga orang tua yang sah/orang lain yang bertanggung jawab 

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam 
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lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan 

putusan/penetapan Pengadilan Negeri.
58

 

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: 

a. Pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab 

sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap 

orang tua sendiri.  

b. 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.
59

 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada beberapa jenis pengangkatan 

anak yaitu sebagai berikut : 

a. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan anak yang bermaksud 

untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seseorang anak dengan 

keluarga semula dan mengadakan hubungan kekeluargaan baru antara 

yang diangkat dengan yang mengangkatnya 

b. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak 

memutuskan hubungan dengan keluarga asli 

c. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang 

langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya 
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d. Pengangkatan anak oleh seorang wanita/laki-laki, yaitu pengangkatan 

anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah atau belum menikah.
60

 

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa di dalam 

pengangkatan anak terdapat beberapa aspek yang terlihat, yaitu pihak orang 

tua kandung, pihak orang tua baru, pihak anak angkat dan ketentuan hukum 

yang mengaturnya. 

Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai anak angkat dikenal 

macam-macam pengangkatan anak, yaitu: 

a. mengangkat anak bukan warga keluarga 

b. mengangkat anak dari kalangan keluarga 

c. mengangkat anak dari kalangan keponakan
61

 

Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekuensi tersendiri 

dan perbedaan yang dipengaruhi dari berbagai faktor. Kedudukan anak 

angkat berarti pengakuan akan eksistensi anak angkat tersebut di mata 

masyarakat, apakah ia dianggap sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya 

atau tetap diperlakukan dan di anggap sebagai anak dari orang tua kandung. 

Banyak para pakar yang berpendapat di dalam kasus ini.  

Kemudian sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa anak 

angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin 
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diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri sehingga hak dan 

kewajiban seorang anak angkat akan diperoleh dari orang tua angkatnya.
62

 

Menuurut Ter Haar Bzn sebagaimana yang dikutip oleh Bastian 

Tafal. Pengangkatan anak adalah bahwa perbuatan yang memasukkan ke 

dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya, 

sehinga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan 

kemasyarakatan yang tertentu biologis.
63

 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang 

dimasukkan dan diambil kedalam suatu keluarga yang baru dan diterima 

seperti halnya anak kandung sendiri. Dengan pengangkatan anak tersebut 

maka segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua 

angkat dan menempatkan anak angkat sebagai anak kandung sendiri.   

  Bastian Tafal menyatakan mengenai tujuan dari pengangkatan anak 

antara lain : 

a. Tidak mempunyai keturunan 

b. Tidak ada penerus keturunan 

c. Berdasarkan kepercayaan, bahwa dengan mengambil anak akan 

memperoleh anak sendiri 

d. Alasan karena rasa kasih sayang terhadap anak terlantar.
64
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Prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak 

cara, namunsecara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua : 

a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang. 

Pengertian tunai adalah perpindahan anak dari lingkungan keluarga 

orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-

tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan 

magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa 

pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat 

dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan. 

b. Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. 

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu 

dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu 

mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau 

pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian 

tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan 

untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-

barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.65 

Di Jawa Barat dan Jawa Tengah hukum adat sendiri tidak memberi 

ketentuan tentang cara mengangkat anak. Pada umumnya kebiasaan yang 

dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua 

kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya 

persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan 
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maksudnya. Kepala Desa membuatkan surat pernyataan penyerahan anak 

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan 

tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu 

turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan 

Camat. Dihadapan Kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari 

orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan 

selamatan (Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang 

tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di 

rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas 

pengangkatan anak tersebut
66

 

Akan tetapi di Jawa Timur masih dikenal adanya Lembaga Adopsi 

sebagai suatu perbuatan kontant dimana dilakukan pembayaran-pembayaran 

yang bersifat magis dengan sejumlah uang 17 ½ sen atau rong wang 

segobang. Pembayaran ini diberikan kepada Orang Tua yang sebenarnya 

dengan maksud untuk memutus hubungan kekluargaan antara anak tersebut 

dengan orang tuanya. Perbuatan pemutusan kekeluargaan ini dikenal dengan 

istilah pedot (pedat).
67

 

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Di Jawa (Timur,Tengah, Barat) perbuatan mengangkat anak ini 

hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, 
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sehingga ia selanjutnya ia menjadi anggota rumah tangga dari orang tua yang 

yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak 

itu dengan orang tuanya sendiri.68 

Anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai 

hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat akan menerima 

bagian harta peninggalan orang tua angkat apabila telah di tetapkan dengan 

akta pengadilan dan sudah di tetapkan sebagai ahli waris. Hal ini menjadi 

akibat hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan.  

Di Jawa orang tua yang mempunyai anak angkat tetapi tidak 

mempunyai anak kandung apabila anak angkat berkelakuan baik terhadap 

orang tua angkatnya akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apabila 

orang tua angkat itu juga mempunyai anak kandung maka dalam hal 

pewarisan anak kandung itu akan lebih banyak dari anak angkatnya 

dikarenakan anak angkat masih tetap mendapat warisan dari orang tua 

kandungnya. 

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem kekeluargaan dalam waris adat 

yaitu Patrilinial, Matrilinial, dan Parental. Sistem kekeluargaan yang menarik 

garis keturunan pihak ayah atau dikenal dengan sebutan sistem patrilinial dan 

di lain pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan pihak ibu 

dikenal dengan sebutan matrilineal.
69

 

Berbeda dengan 2 (dua) sistem kekeluargaan tersebut di atas yaitu 

sistem kekeluargaan patrilinial dan matrilineal, sistem kekeluargaan parental 
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atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang 

merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka 

mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga 

dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris 

kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk 

diperlakukan yang sama menjadi seorang ahli waris.
70

   

Adat Jawa menjadi salah satu yang menganut sistem kekeluargaan 

bilateral atau parental. Pada dasarnya masyarakat yang menganut sistem 

parental atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu pihak ayah dan 

pihak ibu, tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun perempuan 

sebagai ahli waris. Baik anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapat 

bagian warisan orang tuannya, baik terhadap harta asal maupun harta 

bersama. kecenderungan sifat pewarisan parental adalah melaksanakan sistem 

individual, dimana harta warisan itu terbagi-bagi pemiliknya secara 

perseorangan kepada ahli warisnya.
71

  

Di Jawa orang tua yang mempunyai anak angkat tetapi tidak 

mempunyai anak kandung apabila anak angkat itu berkelakuan baik terhadap 

orang tua angkatnya akan mendapat warisan dari orang tuanya. Apabila orang 

tua angkat itu juga mempunyai anak kandung maka dalam hal pewarisan anak 

kandung itu akan mendapat lebih banyak dari anak angkatnya, dikarenakan 
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anak angkat itu masih dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Orang Jawa 

mengakatan anak angkat itu “Ngangsu Sumur Loro”.72
  

Konsekuensi dari ketentuan tersebut di atas adalah bahwa anak 

angkat memperoleh harta warisan baik dari orang tua kandungnya sendiri 

maupun dari orang tua angkatnya secara porposional, akan tetapi hak ini 

dibatasi oleh ketentuan hukum adat yang menyebutkan bahwa anak angkat 

hanya mewaris dari orang tua angkatnya sebatas pada harta gono-gini saja 

tidak termasuk harta bawaan. 

Harta gono-gini atau harta bersama atau harta pencaharian bersama 

adalah harta yang di dapat atau diperoleh suami istri selama perkawinan. 

Harta pencaharian atau harta bersama ini dapat diperoleh atas usaha suami 

sendiri saja atau usaha istri saja atau usaha kedua belah pihak yaitu suami dan 

istri dapat disebut dengan harta bersama. 

Harta bawaan adalah harta yang dibawa suami ke dalam perkawinan. 

Harta ini terdiri dari harta “bujang” dan harta pusaka. Harta “bujang” adalah 

harta yang diperoleh dari suami pada saat sebelum menikah. Harta dapat saja 

dari hasil perdagangan, hasil bertani dan berternak ketika belum menikah. 

Harta pusaka adalah harta yang diterima suami dan harta peninggalan orang 

tuanya setelah meninggal.  

Hal ini dikuatkan seperti yang tertulis sebagaimana putusan-putusan 

sebagai berikut:  
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a. Pengadilan (Landraad) Purworejo Tanggal 06 Oktober 1937 menyatakan, 

karena adopsi seorang anak tidak kehilangan hak warisnya dari harta 

peninggalan orang tua kandungnya.
73

 

b. Mahkamah Agung pada Tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K / Sip / 1959 

mengatakan, anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua 

angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwaris oleh orang tua 

angkat tersebut.
74

 

c. Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agusutus 1937, barang pencarian 

dan gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal 

kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu 

tidak mempunyai anak kandung.
75

 

d. putusan Raad Van Justitie Jakarta tanggal 24 Mei 1940, menurut Hukum 

data Jawa barat, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang 

tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau 

turunan seterusnya.
76

 

Demikian dari Yurisprudensi atau putusan-putusan di atas tampak 

dengan jelas digambarkan kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah 

tangga mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung. 

Anak angkat juga berhak mendapat nafkah dari peninggalan orang tua 

angkatnya. 
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Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan 

sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak 

(adopsi)telah menghapuskan perangainya sebagai “orang asing” dan 
menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan 
sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, 

bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak 

angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada 

bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap 

mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua 

yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu 

menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.
77

 

Prof. Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat, bahwa anak 

angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, 

melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga 

setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. 
78

 Kemudian ditegaskan bahwa 

jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta 

peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua 

angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.
79

 

Dengan demikian kedudukan anak angkat menurut hukum adat yang 

bersifat kekerabatan parental/bilateral pada umumnya hak-hak anak angkat 

terbatas pada harta pencaharian (gono-gini) yang diperoleh sendiri orang tua 

angkat baik sebelum atau selama ikatan perkawinannya. Hak waris tersebut 

menutupi saudara-saudara lelaki dan perempuan dari pewaris. Sedangkan 

terhadap harta pusaka yang diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik 

anak angkat tidak berhak mewarisinya. 
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Harta pusaka/harta asal adalah harta kekayan yang dikuasai dan 

dimiliki sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta 

bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan 

bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta 

asal atau barang asal, maka ia berbeda atau dibedakan dari harta pencaharian. 

Harta asal yang dimaksud disini adalah harta yang di dapat oleh pewaris 

bersama istri atau suami selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat 

putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian. Oleh karena harta 

pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara-saudara lelaki dan 

perempuan dari si peninggal warisan atau pewaris 

Seperti yang telah di sebutkan di atas jika anak kandung masih ada 

maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan 

jika orang tua angkat merasa takut anak angkat tidak mendapat bagian atau 

mungkin tersisih sama sekali karena anak kandung menggunakan hukum 

Islam, maka biasanya orang tua angkat tersebut member harta warisan kepada 

anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah.
80

 

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan 

untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir 

tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang baru 

akan berlaku setelah meninggal dunia. Keinginan terakhir ini lazimnya pada 

waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat di harapkan 
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sembuh kembali, bahkan kadang-kadang dilakukan sebelum atau pada saat 

menghembuskan nafasnya terakhir. 

Maksud hibah ialah terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya 

membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut 

anggapannya. Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan 

dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara 

para ahli waris. Kadang-kadang hibah wasiat ini ditulis dan diharapkan 

notaris uang disebut Testament.
81

 

Dengan hibah wasiat ini, si peninggal warisan dapat menentukan 

bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagi-bagi oleh anak-anaknya atau 

ahli warisnya. Selain itu dengan hibah wasiat peninggal warisan atau pewaris 

menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang-barang yang akan menjadi 

harta warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, barang yang 

dipegang dengan hak gadai dan lain sebagainya. 

Biasanya pemberian-pemberian hibah tersebut tidak pernah di cela 

oleh sanak saudara atau keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Sebab 

pemberian hibah dianggap sebagai pesan terakhir oleh pewaris sehingga para 

ahli waris mau tidak mau harus mengikuti kemauan si pewaris tersebut. Oleh 

karena itu pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak leluasa 

untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun juga.  

Menurut hukum adat pewarisan terhadap anak angkat dapat di cabut 

kembali. Pewarisan anak angkat dapat di cabut kembali jika ia oleh karena 
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sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga 

dengan orang tua angkatnya, anak angkat mendurhakai orang tua angkatnya, 

berusaha membunuhnya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini orang tua angkat 

harus dapat membuktikan bahwa anak angkat telah melakukan perbuatan-

perbuatan seperti yang telah di sebutkan tersebut di atas.
82

 

B. Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

1. Pengertian anak angkat  

Kompilasi Hukum Islam membagi pengertian anak menjadi dua yaitu, 

anak sah dan anak tidak sah. Sesuai dengan Pasal 99, anak sah adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan 

suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. 

Sedangkat anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan, anak 

tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk 

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan Pengadilan.
83

 

2. Tata cara pengangkatan anak 

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut “tabanni” dan 

“ittikhazahu ibnan” (Bahasa Arab), yang berarti pengangkatan anak, anak 
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angkat, mengangkat anak, mengambil anak, atau menjadikannya sebagai 

anak.
84

 

Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain 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.
85

 

Mahmud Syalthout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak 

yaitu: 

a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh 

perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Cuma 

ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. 

b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan 

anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di 

belakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai 

hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah 

angkatnya.
86
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Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan 

seseorang yang menjadi orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi 

padangan suami isteri yang tidak dikaruaniai keturunan, agar anak angkat itu 

bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut 

bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan 

datang, dan lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak 

angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang 

tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah 

meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat 

diterima sebagi bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, 

maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang 

didefinisikan oleh Mahmud Syalthout tersebut jelas tidak bertentangan dengan 

asas Hukum Islam, bahkan perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam 

Islam. 

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan 

berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana 

diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak 

yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi 

mereka yang menundukan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak 

dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan 

bertentangan dengan Hukum Islam. 

Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman 

Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Pada zaman Jahiliyah, 
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pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antara 

anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti 

anak kandung sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan 

hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua 

kandungnya. Inilah yang didalam hukum Islam dinamakan dengan 

pengangkatan anak secara tabanni atau mutlak. Pengangkatan anak secara 

tabanni ini dilarang oleh hukum Islam.
87

 Nabi pun pernah mengadopsi Zaid 

ibn Harisah (Bekas budak) dan mengubah namanya menjadi Zaid Ibn 

Muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambal berkata: 

“Saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku, ia 

mewarisiku dan aku juga mewarisinya.” Kemudian Zaid dikawinkan oleh 

Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, puteri Umamah binti Abd Al-Mutalib 

(bibi Nabi).
88

 Setelah kerasulan, turun ayat melarangnya: 
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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.”89
 

 

Pengangkatan anak bagi yang beragama islam hanya dapat dilakukan 

oleh orang tua yang beragama islam, dan pengangkatan anak diperlukan 

adanya persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan yang menguasai anak 

yang diangkat dengan calon orang tua ngkatnya. 

Prosedur pengangkatan anak menurut KHI dilaksanakan di Pengadilan 

Agama. Di antara pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah 

untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, kegalitas hukum dan 

dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara 

legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum 

pengangkatan anak akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi 
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keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan 

lain-lain. 

Pengangkatan anak terhadap orang tua yang telah berkeluarga harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon. 

2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon. 

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung. 

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk saksi. 

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran calon anak angkat. 

7. Foto copy Surat Keterangan penyerahan anak dari orang tu kandung. 

Pengangktana anak yang tidak diketahui asal usul orang tua kandung 

dari calon anak angkat syaratnya yaitu: 

1. Foto copy surat keterangan kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Rumah 

Bersalin atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Yayasan 

Panti Asuhan tempat asal si anak. 

2. Foto copy Kartu Kelurga atau Akta Perkawinan pemohon. 

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon. 

4. Foto copy surat keterangan penyerahan anak yang dikeluarkan oleh 

Rumah Bersalin atau Yayasan Panti Asuhan dengan disaksikan oleh 2 
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(dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Camat tempat 

tinggal orang tua yang mengangkat anak.
90

   

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Akibat hukum pengangkatan anak berdampak pada kedudukan anak 

angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan, menurut KHI secara 

tegas telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur 

dalam KHI tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para 

ulama ahli fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan 

mereka. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pengangkatan anak tidaklah 

merubah status dan kedudukan serta nasab yang telah ada sebelumnya. 

Meskipun pengangkatan ini tidak merubah status anak tersebut, akan 

tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak 

tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 209 

dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk 

melakukan wasiat wajibah demi kemaslatan anak angkatnya sebagaimana 

orang tua angkay telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk 

mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi, meskipun anak angkat 

secara dalil naqli tidak mendapat harta peninggalan orang tua angkatnya, 

namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara 
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emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, 

tanggung jawab orang tua angkat tetap ada. 

Kompilasi Hukum Islam konsisten sesuai dengan faraidl yang 

menempatan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan diluar ahli waris, 

sama dengan pendapat dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat 

secara terbatas kedalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab 

orang tua asak kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan 

sehari-sehari. 

Substansi lembaga wasiat termasuk didalamnya adalah lembaga 

wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah 

terucap, tertulis atau sama sekali belum terucap dan tertulis oleh orang tua 

angkat kepada anak angkatnya mengenai harta peninggalannya, maka 

dianggap wasiat itu dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan dari 

pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian wasiat. 

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu 

pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dengan adanya pasal 

tersebut, KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak 

dikenal didalam wacana fiqh. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah 

yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang menyangkut kehidupan 

berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang akhirnya mereka 

mengangkat anak. 
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Orang tua dan anak angkat dapat saling mewarisi melalui wasiat 

wajibah dengan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) 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 193 

tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 

menerima wasia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 

harta warisan anak angkatnya. 

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

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
91

 

 

Pasal diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut: 

a. Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan warisan dengan orang 

tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya. 

b. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan anak 

angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau 

wasiat wajibah tersebut maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 

c. Demikian pula anak angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan 

dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. 

Besarnya pun maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.                                                                                                                             

Dari ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, 

dapat diketahui bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat 

saling mewarisi. Namun untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara 

anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki 
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dapat diwarisi oleh orang tua angkat dan anak angkatnya dengan membuat 

wasiat atau wasiat wajibah. 

Makna “wasiat wajibah” seseorang dianggap menurut hukum telah 

menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. 

Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah 

menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat itu 

dianggap ada dengan sendirinya.
92

 

 

Adapun wasiat itu batal berdasarkan putusan Hakim karena: 

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pada pewasiat. 

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 

5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

3. Disalahkan atas kekerasan atau ancaman kepada pewasiat untuk mencabut 

atau merubah wasiat untuk calon penerima wasiat. 

4. Dipersalahkan menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat 

dari pewasiat  

Selain itu diatur juga wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk 

untuk menerima wasiat itu: 
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1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia 

sebelum menunggalkan pewasiat. 

2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. 

3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima 

atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalkan pewasiat. 

4. Dan wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.
93
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BAB IV 

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEDUDUKAN 

ANAK ANGKAT ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Tinjauan Maslahah Terhadap Tata Cara Pengangkatan Anak  Dalam Adat 

Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam 

  Maslahah menurut pengertian Syara‟ pada dasarnya di kalangan Ulama 

Ushūl Fiqh, mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam 

memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya menyebutkan maslahah 

ialah, memelihara maksud Hukum Syara‟ terhadap berbagai kebaikan yang telah 

digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan 

hawa nafsu manusia belaka.  

  Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami al-Gazāli mendefinisikan maslahah 

pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak 

kemudaratan.”94
 Berdasarkan ta‟rif maslahah yang diberikan al-Gazāli tersebut, 

dapat di tarik beberapa catatan yang akan membantu dalam menganalisa 

maslahah:  

a. Bahwa makna maslahah menurut al-Gazāli adalah menarik manfaat dan 

menghindarkan bahaya. Pandangan al-Gazāli ini sejalan dengan pengertian 

maslahah menurut bahasa dan adat seperti diuraikan di atas. Akan tetapi, 

bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazāli dengan maslahah, sebab ini 

merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.  
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b. Al-Gazāli menta‟rifkan maslahah tidak sebatas hanya dipahami secara „urf dan 

bahasa saja. Menurut al-Gazāli, maslahah adalah memelihara tujuan syara‟ 

atau hukum Islam (maqasid asy-syari‟ah) inilah yang dimaksud maslahah 

menurut al-Gazāli. Menurutnya, tujuan hukum islam adalah terjaga usul al-

khamsah, yaitu memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz 

al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal) manusia. 

Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal 

tersebut adalah maslahah. Demikian juga setiap hal yang dimaksudkan untuk 

menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak yang 

membahayakannya dinamakan maslahah.  

c. Al-Gazāli secara tegas membedakan antara maslahah menurut pandangan  

manusia  dengan maslahah menurut pandangan syara‟ atau hukum Islam. 

Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dalam hukum Islam juga ingin 

mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki 

manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh 

hukum Islam. Demikian juga sebaliknya kemaslahatan yang dikehendaki 

hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh 

manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai maslahah oleh manusia belum tentu 

bernilai maslahah menurut kacamata hukum Islam.  

d. Maslahah menurut al-Gazāli sinonim dengan al-ma‟na al-munasib, sehingga 

pada suatu saat bisa dikategorikan dalam bab qiyas. 

  Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

maslahah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali 
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hukum (istinbat) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi 

berdasarkan kepada pendekatan maksud  diturunkannya hukum syara‟ (maqasid 

asy-syariah).
95

 

Di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada umumnya kebiasaan yang dilakukan 

dalam pengangkatan anak ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara 

orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan 

adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan 

maksudnya. Kepala Desa membuatkan surat pernyataan penyerahan anak yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda 

tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut 

ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. 

Dihadapan Kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua 

kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan 

(Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-

tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang 

tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan 

anak tersebut
96

 

Akan tetapi di Jawa Timur masih dikenal adanya Lembaga Adopsi 

sebagai suatu perbuatan kontant dimana dilakukan pembayaran-pembayaran yang 

bersifat magis dengan sejumlah uang 17 ½ sen atau rong wang segobang. 
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Pembayaran ini diberikan kepada Orang Tua yang sebenarnya dengan maksud 

untuk memutus hubungan kekluargaan antara anak tersebut dengan orang tuanya. 

Perbuatan pemutusan kekeluargaan ini dikenal dengan istilah pedot (pedat).
97

 

Di Jawa (Timur,Tengah, Barat) perbuatan mengangkat anak ini hanyalah 

memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, sehingga ia 

selanjutnya ia menjadi anggota rumah tangga dari orang tua yang yang 

mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu 

dengan orang tuanya sendiri.
98

 

Pengangkatan anak sesungguhnya dilatari oleh maslahah. Hal ini karena 

Islam memandang anak sebagai potensi dan infestasi yang sangat berharga, 

bukan hanya untuk saat sekarang tetapi untuk masa yang akan datang. 

Karenanya, pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak 

luas dan jauh kedepan apalagi dalam masalah penyelamatan jiwa, agama, harta, 

keturunan dan akal, kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut 

keterkaitan silsilah dan kehormatan tapi secara lebih substansial menyangkut 

pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan karakter atau 

moral. Pandangan maslahah bahwa pengangkatan anak merupakan tinjauan yang 

sangat penting berdasarkan pengertiannya menjelaskan bahwa pengangkatan 

anak atau pemungutan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak  atau  

pemungutan  anak  yaitu  seseorang  yang mengangkat anak yang di ketahuinya, 

bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak 
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tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun 

nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan tetapi tidak benar-benar bahwa 

menganggap anak itu sebagai anak kandung. Hal ini diperbolehkan karena rasa 

kemanusiaan dan kasih sayang. Karena Islam tidak memperbolehkan anak angkat 

beralih nasabnya kepada orang tua angkat. Di Jawa Timur proses penyerahan 

anak angkat menggunakan simbol dengan menyerahkan uang sebagai alasan 

pedot, jika tidak memberatkan orang tua angkat sehingga menimbulkan 

kesengsaraan dan pedot yang dimaksud hanya sebagai simbol beralihnya 

tanggung jawab mengasuh diperbolehkan karena kemadaratan harus dihilangkan 

seperti pada qawa‟id dibawah ini. 

   اَلَلُ   ََُ  اُ  
“kemad}a>ratan harus dihilangkan”99

 

Setelah serah terima pengangkatan anak diadakan selamatan (Jawa: 

kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-tetangga yang 

terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat 

dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak 

tersebut. Di masyarakat ada perbedaan pandangan atau pendapat tentang adanya 

selamatan. Ada yang mengatakan hal itu dibolehkan dan ada yang mengatakan 

hal itu tidak harus dilakukan. Bagi yang menganut keyakinan bahwa selamatan 

itu diperbolehkan maka selamatan itu menimbulkan kemaslahatan. Bagi yang 

mempunyai acara slametan hal itu dilakukan atas rasa syukur atas nikmat yang 
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diberikan oleh Allah dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain dengan 

cara bersedekah kepada orang yang ikut dalam selametan tersebut, disisi lain dari 

syukuran pengangkatan anak, orang tua angkat sekaligus ingin memperkenalkan 

kepada orang lain bahwa dalam keluarganya bertambah anggota keluarganya. 

Dengan syukuran tersebut orang tua juga menginginkan doa dari orang-orang 

yang menghadiri untuk turut mendoakan agar anak menjadi anak yang 

sholeh/sholehah, pintar, berbakti kepada orang tua dan selalu sehat.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak dilakukan di 

Pengadilan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan legalitas hukum. Hal ini sesuai 

dengan kemaslahatan untuk si anak dan orang tuanya atau orang tua angkatnya. 

Karena pada prinsipnya penerapan konsep maslahah mursalah Kompilasi Hukum 

Islam penulis berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam komponen 

penetapan hukum jenis „illat al-munasib al-mursal, yakni bahwa „illat untuk 

sesuatu ketetapan hukum tersebut tidak pernah diungkapkan oleh nash, dan juga 

tidak ada nash lain yang mengungkapkan „illat hukum yang sesuai dengan 

ketentuan hukum itu. Akan tetapi penetapan hukum tersebut sesuai dengan 

ketentuan maqasid al-syari‟ah. Jika sesuai dengan maqasid al-syari‟ah, maka 

kesesuaian tersebut merupakan „illat yang dapat membantu penetapan hukum.
100

 

Penerapan maslahah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut 

penulis bisa dikategorikan „illat hukum berdasarkan ijma‟, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abd. Al-Hakim Abd.al-Rahman jika para mujtahid suatu 

periode tertentu telah sepakat mengenai sebuah „illat sesuatu hukum dengan cara 
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ijma dapat diterima sebagai illat.
101

 Menurut penulis hal ini dapat dianalogikan 

dalam konteks penerapan maslahah mursalah dalam Kompilasi Hukum Islam 

merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia dengan perumusan 4 metodologi 

yang diterapkan: pertama, al-Qur‟an dan hadith sebagai sumber utama; kedua, 

pendapat atau doktrin mahjah hanya sebagai orientasi; ketiga mengutamakan 

pemecahan problema masa kini; keempat: metodologi kompromistis.
102

 

Dengan adanya pengaturan tentang anak angkat dalam Kompilasi Hukum 

Islam adalah bagian dari ijtihad ulama Indonesia tanpa terkait pada madhhab 

tertentu. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia, ia 

disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia 

bukan merupakan madhhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam 

menjawab satu persoalan fiqh. 

Dari uraian diatas, ditinjau dari maslahah mursalah dalam pengangkatan 

anak Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mendatangkan 

maslahah, hal ini karena dilihat dari tujuan pengangkatan anak hanya sebatas rasa 

tolong menolong, rasa kasih sayang dan amal shaleh tanpa merubah nasab si anak 

beralih kepada orang tua angkat. Dalam Adat Jawa pengangkatan anak terdapat 

tradisi penyerahan-penyerahan atau pembayaran-pembayaran secara magis 

dengan tujuan sebagai penebus kepada orang tua kandung bahwa anak telah 

beralih kewajiban pemeliharaannya kepada orang tua angkat tanpa menimbulkan 

kerugian kepada orang tua angkat dalam pembayaran tersebut diperbolehkan, 
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selain itu ada tradisi syukuran setelah pengangkatan anak sebagai tanda bahwa 

orang tua angkat merasa bersyukur atas nikmat yang di berikan oleh Allah SWT 

dan di wujudkan dengan sedekah syukuran.  

B. Tinjauan Maslahah Terhadap Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam 

Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Abdul Wahab Khallaf maslahah mursalah dapat dijadikan 

sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, 

penetapan hukum syara‟ itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu 

manfaat atau menolak bahaya. 

b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan 

hukum syara‟ itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas 

umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau 

bagian kecil dari mereka. 

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan 

hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau jimak. Maka tidak sah 

menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara 

anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena 

bertentangan dengan nash al-Qur‟an. 103
 

Adat Jawa menjadi salah satu yang menganut sistem kekeluargaan 

bilateral atau parental. Pada dasarnya masyarakat yang menganut sistem parental 
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atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, 

tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun perempuan sebagai ahli 

waris. Baik anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapat bagian warisan 

orang tuannya, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. 

Anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak 

penuh atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat akan menerima bagian 

harta peninggalan orang tua angkat apabila telah di tetapkan dengan akta 

pengadilan dan sudah di tetapkan sebagai ahli waris. Hal ini menjadi akibat 

hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan.  

Di Jawa orang tua yang mempunyai anak angkat tetapi tidak mempunyai 

anak kandung apabila anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkatnya 

akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apabila orang tua angkat itu juga 

mempunyai anak kandung maka dalam hal pewarisan anak kandung itu akan lebih 

banyak dari anak angkatnya dikarenakan anak angkat masih tetap mendapat 

warisan dari orang tua kandungnya. 

Kedudukan anak angkat menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan 

parental/bilateral pada umumnya hak-hak anak angkat terbatas pada harta 

pencaharian (gono-gini) yang diperoleh sendiri orang tua angkat baik sebelum 

atau selama ikatan perkawinannya. Hak waris tersebut menutupi saudara-saudara 

lelaki dan perempuan dari pewaris. Sedangkan terhadap harta pusaka yang 

diterima orang tua angkat dari orang tuanya, baik anak angkat tidak berhak 

mewarisinya. 
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Sudah dijelaskan di atas bahwa penetapan hukum untuk kemaslahatan 

tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash 

atau jimak. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut 

persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan 

semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al-Qur‟an. Sehingga sudah 

jelas bahwa menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam adat jawa tidak 

menimbulkan kemaslahatan, walaupun hal itu bertujuan agar para ahli waris 

merasa mendapatkan warisan atau harta yang sama rata. 

   
    

    

Artinya: “Allah mensyari‟at bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 

orang anak perempuan.”104
 

                                                          

                                                           
104

 QS. An-Nisa‟ 4: 11: 78. 
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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.”105
 

 

Dalam surat al-Azhab 4-5 dijelaskan bahwa anak angkat bukanlah ahli 

waris orang tua angkatnya. Tetapi dalam adat jawa anak angkat menjadi golongan 

ahli waris, hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga hal ini tidak 

menimbulkan maslahat sama sekali. 

Kompilasi Hukum Islam konsisten sesuai dengan faraid yang menempatan 

kedudukan anak angkat tetap ditempatkan diluar ahli waris, sama dengan 

pendapat dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas 

kedalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asak 

kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-sehari. 

Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para 

ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut kehidupan berumah 

tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang akhirnya mereka mengangkat 

anak. Menurut penulis para ulama sudah mempertimbangkan kemaslahatan dan 

kemadharatan yang akan didapatkan dengan adanya wasiat wajibah. 

                                                           
105

 QS. Al-Azhab 33: 4-5: 418. 



71 
 

 

Bila ditinjau dari segi kemaslahatan, Adat Jawa tidak boleh dilakukan 

karena akibat hukum dalam pewarisan anak angkat dijadikan ahli waris oleh orang 

tua angkatnya selain itu pembagian antara laki-laki dan perempuan di samakan. 

Hal ini sangat bertentangan dengan Nash. Kompilasi Hukum Islam lebih 

mendekati malsahah karena walaupun dalam nash tidak satupun ayat atau hadist 

yang mengatur anak angkat mendapat wasiat wajibah, akan tetapi dalam Pasal 209 

tersebut merupakan hasil dari pengompromian nilai-nilai terutama Nash, syari‟at 

dan hukum adat, akan tetapi tidak bertentangan dengan syari‟at. Hal tersebut 

dilakukan sebagai solusi terhadap anak angkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 

1. Tata cara pengangkatan anak menurut adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam 

pada penelitian pustaka yang penulis lakukan boleh dilakukan dengan tujuan 

amal shaleh atau rasa kasih sayang. Adanya syukuran dan menyerahan-

penyerahan yang bersifat magis dalam pengangkatan anak yang di lakukan 

oleh orang tua baru tersebut adalah sebagai penebus kepada orang tua asli 

sehingga orang tua asli merasa ikhlas bahwa anaknya telah di pelihara oleh 

orang tua barunya diperbolehkan, karena syukuran yang dilakukan pada buku-

buku pengangkatan anak dalam adat Jawa juga memberikan kemaslahatan 

karena hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur orang tua baru yang di 

wujudkan dengan sedekah syukuran. Pengangkatan anak dalam Kompilasi 

Hukum Islam jika ditinjau dari maslahah mursalah boleh dilakukan untuk 

menjamin kehidupan anak agar diakui oleh negara atau mendapat legalitas 

hukum dan dijamin kehidupannya oleh orang tua.  

2. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam pewarisan dalam buku-buku 

hukum adat Jawa tidak boleh dilakukan karena anak angkat tidak memiliki 

nasab terhadap orang tua barunya sehingga anak angkat tersebut bukan 

merupakan ahli waris, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

maslahah mursalah telah diatur bahwa anak angkat atau orang lain dari si 

mayit bisa memperoleh wasiat wajibah atau hibah yang jumlahnya tidak boleh 

melebihi 1/3 dari harta si mayit karena hukum Islam membolehkan 
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permberian harta kepada orang lain dengan jalan tersebut, aturan tentang 

pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat sudah tercantum dalam Pasal 

209 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dilihat dari maslahah Kompilasi 

Hukum Islam sudah memenuhi maslahah. 

B. Saran  

1. Untuk kalangan yang hendak mengangkat anak, hendaknya mengangkat hanya 

dengan motivasi demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk tujuan 

lainnya. 

2. Untuk kalangan yang hendak mengangkat anak, hendaknya memperlakukan 

anak angkat setara dengan anak-anak lain, walaupun statusnya dalam keluarga 

tetap tidak sama dengan anak kandung dimata hukum dan hendaklah 

memberikan anak angkat wasiat wajibah atau hibah dari pada warisan sesuai 

aturan Hukum Islam. 

3. Untuk Pemerintah hendaknya menjamin kehidupan anak angkat dengan 

adanya pengangkatan resmi, sehingga tidak ada lagi kekerasan dan eksploitasi 

pada anak. 
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