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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aturan hukum manusia adalah tentang pernikahan, dimana

pernikahan tersebut bertujuan  untuk terbentuknya suatu rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah. Lengkapnya suatu pernikahan yaitu dengan

adanya suatu anak yang dapat meneruskan keturunan keluarga.

Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.

Khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran

hak-hak anak tersebut termasuk ke  dalam salah satu kewajiban orang tua

terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.1Kewajiban bagi orang

tuanya untuk membaguskan pemeliharaan anak.2Allah mengingatkan agar

setiap orang memelihara diri dan keluarga termasuk istri dan anaknya dari api

neraka. Sebagaimana firmanAllah:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu” (QS.At-Tahrim:6).

Dalam sebuah perkawinan tidak semuanya mendapat amanat dari

1Dr. Abdur Rozak Husain, Islam Mat-Tiflu, Alih Bahasa: Drs.H.Azwu Butun, Hak
Anak Dalam Islam, Jakarta: Fikahati Anaska, 1992, hlm 49.

2Ahmad Izzuddin Al bayanani, Minhat At-Tarbiyah: As-Salihah, Terj.Muhammad
Raihan“Memenuhi Pesan Nabi Dalam Mendidik Anak”,Yogyakarta: Bintang Cemerlang, cet I,
1999, hlm5.
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Allah yang berupa anak. Sehingga dalam masyarakat akan timbul suatu niat

untuk mengangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan mereka. At-

Tabanni atau pengangkatan anak atau sering disebut adopsi dalam tradisi

jahiliyah merupakan perbuatan lazim yang mengakar dalam masyarakat. Dan

kehadiran mereka  (anak  angkat)  dimasukkan sebagai keluarga besar bapak

angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Secara Praktis

hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus.

Pengangkatan anak dilakukan sejak anak tersebut masih kecil hingga

dewasa yang sudah menjadi tanggung jawab dan perhatian dari  orang tua

angkat karena pada masa kecil seorang anak belum mampu mengurus dan

menjaga keperluannya sendiri, belum mampu menghindarkan diri dari sesuatu

yang membahayakan dan belum bisa membedakan yang baik dan buruk.

Sehingga perlu adanya didikan dari orang tua angkat.3

Tabanni (adopsi) adalah pengangkatan anak orang lain untuk

diperlakukan, dijadikan dan diakui sebagai anak sendiri

(walatushshulbiamadha) memang secara hukum Islam tidak sah. Sebagaimana

sabda Nabi saw.

ابيه ابيه وه و يعلم انه غري ان النىيصلى اهللا عليه وسلم قال:من ادعى غري
حممد نادن قال له امحد جيوران يقول فيه زيد بن فاجلنة حرام قال قتادة ال

متعمدا عصى ومن يعصى اهللا ورسوله فقد ضل ضالال بعيدا.
Artinya :  “ Nabi saw bersabda :  “Barang siapa meragukan orang lain

sebagai bapaknya, dan ia  tahu bahwa orang tersebut memang
bukan  bapaknya,  maka  surga  diharamkan  terhadap
dirinya”Qatadah berkata, siapapun tidak boleh menyatakan
“zaid itu putera Muhammad” jika seseorang demikian itu
secara sengaja, maka ia telah maksiat,dan barang siapa

3 Arini Hidayani, Anak,Tuhan Dan Agama, Yogyakarta: Putra Langit, 1999. hlm.61.
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bermaksiat kepada Allah Swt dan Rasul-Nyaberarti telah
sangat tersesat”.4

Pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat

dengan anak sendiri (kandung didalam nasab, muhrim, maupun hak waris).

Dalam perwalianpun anak angkat sebenarnya menggunakan wali dari orang tua

biologisnya namun dalam kenyataan masyarakat mempraktekkan

pengangkatan anak dari kecil hingga dewasa atau ketika anak tersebut menikah

walinyapun tetap menggunakan wali orang tua angkat karena melihat dari

berbagai faktor.5

Adapun faktor seorang mengangkat  anak orang lain untuk dijadikan

seperti halnya anak kandung adalah adanya perkawinan yang bertahun-tahun

tapi  tidak dikaruniai anak, adanya rasa sosial kepada anak yang ditinggal mati

oleh orang tua kandung dengan tujuan memelihara, merawat dan mendidiknya

hingga dewasa sebagai generasi penerus keluarga orang tua angkat. Allah

berfirman:



















4Imam Abdullah, Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, Terjemah Shahih Bukhori
Jilid Ke VIII, Semarang, CV. Asy-Syfa’, Cet.I: 1993 hlm 612.

5 Drs.KH.MA.Sahal Mahfudz Rois’Am Syariah PBNU, Solusi Problematika Actual
Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas Dan Kanbes Lajnah Ta’lif Wan Nasyr NU (1926 –
1999M). Diantara Lembaga Studi Dan Pengembangan Pesantren, Cet.1,Surabaya: 2004. hlm. 393.
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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[1198] 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[1199]. 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.”(QS.Al-Ahzab:4-5).6

Dengan adanya ayat di atas, pengangkatan anak tentunya akan

berimplikasi pada perwalian. Dimana wali mempunyai kedudukan penting

dalam jati diri seorang anak ketika dia mau menikah.

Dalam KHI pasa l19 disebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

bertindak untuk menikahkannya.7

Anak angkat perempuan dalam hal perwalian tetap menggunakan wali

orang tua  biologis walaupun dalam prakteknya ada  beberapa yang tidak

sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu diantara syarat yang

6 Depag RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, h. 89

7 Depag RI, AlQur’andanTerjemahannya,op.cit.,hlm. 666.
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dimaksud  untuk  sebuah  perkawinan  adalah  adanya “wali”  bagi calon

mempelai perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana

ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam riwayatnya:

زانية فهي ويل غري من نفسها زوجت امراة اميا
Artinya: “Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa wali

maka dia adalah (termasuk) pezina”.8

Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik bahwa wali adalah salah satu

rukun pernikahan dan tidak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Oleh sebab

itu, pernikahan yang  dilakukan dengan tanpa wali, hukumnya tidaksah

(batal). Begitu juga dengan anak angkat, yang pada dasarnya mempunyai

orangtua yang bisa dijadikan sebagai wali dalam pernikahan.

Dalam masyarakat Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu

Kabupaten Buton Utara, merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya

beragama Islam, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma-

norma hukum dan adat istiadat. Masyarakat yang ekonominya  rata-rata

sebagai petani dan pedagang ini mempunyai tingkat pendidikan yang relatif

seimbang antara yang berpendidikan  SD sampai tingkat menengah atau sudah

lulus belajar 9 tahun.

Dengan berlatar belakang tersebut, masyarakat Kelurahan Wandaka

Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, ada yang melakukan

pengangkatan anak mulai dari kecil hingga anak tersebut dewasa (menikah).

Ketika menikah seorang anak angkat membutuhkan seorang wali karena

8 Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr Asy - Syuyuty, Al-Jami’us Shaghir Fi
Ahaditsil Basyirin Nadhir,Beirut: Dar Al-Fikr,t.th,hlm. 436.
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sahnya pernikahan harus menggunakan wali. Dalam hal perwalian angkatan di

Kelurahan tersebut menggunakan wali orang tua angkat tidak dengan orang tua

asli (kandung)  atau orang tua biologis dari anak angkat tersebut dengan alasan

orang angkatlah yang merawat, mendidik dan membesarkan serta dibenarkan

menurut Adat Buton.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengangkatan anak secara Adat Buton di Kelurahan

Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

2. Motif-motif apa sajakah yang mendorong adanya pengangkatan anak di

Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengangkatan anak

secara Adat Buton dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan

Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengangkatan anak dan implikasinya pada

wali nikahdi Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten

Buton Utara.

2. Untuk mengetahui motif-motif yang mendorong adanya pengangkatan

anak dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka
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Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak

dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka Kecamatan

Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan penelitian di atas, secara teoritis bahwa

keguanaan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana tantang hukum

Islam secara prakrtis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat

digunakan oleh bebagai pihak:

a. Bagi peneliti pribadi karya ilmiah ini merupakan wahana pengembangan

kemampuan akademik yang selama ini penulis tekuni selama mengikuti

perkuliahan di bangku perguruan tinggi.

b. Selanjutnya kepada rekan-rekan mahasiswa maupun peneliti lain yang

berkeinginan melanjutkan penelitian ini pada objek-objek yang lebih faktual,

hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan.

E. Definisi Operasional

Upaya menghindari persepsi yang berbeda dalam pemakaian istilah

dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan secara operasional variabel

yang dianggap penting untuk diberi definisi agar dimengerti arah pembahasan

yakni sebagai berikut:

“Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: perbuatan

hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengangkat anak orang

lain untuk dijadikan anak kandung atau sekedar pemeliharaan saja.
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Adapun wali nikah adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan

perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya dalam

pernikahan”
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