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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Skripsi Siti Umu Kulsum, skripsi dengan judul “Pengangkatan Anak

dan Implikasinya pada Wali Nikah: Studi Kasus desa Tangkisan, Kecamatan

Mrebet, Kabupaten Purbalingga, IAIN Walisongo Semarang, 2006. Hasil

pembahasan menunjukkan bahwa di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga cenderung mempraktekkan pengangkatan anak

melalui sistem adat setempat. Implikasinya terjadi putusnya pertalian nasab

antara anak angkat dengan orang tua kandung. (perwalian).

Pengangkatan  anak  tersebut  bermula  dari  berbagai  motivasi  dan

tujuan yang mendorong pelaksanaannya proses pengangkatan anak, dimana

seseorang mengangkat anak dari kalangan keluarga atau tetangga kemudian

dijadikan anak sendiri  dan  sebagian  masyarakat   yang  mengangkat   anak

perempuan   ketika menikahpun   menggunakan   wali   orang   tua   angkat.

Dalam   hukum   Islam mengangkat anak yang dinasabkan ke dalam orang tua

angkat tidaklah benar dan sangat dilarang oleh Allah SWT, hanya saja yang

berbentuk pemeliharaan anak atau  untuk  kesejahteraan  anak  itu dibolehkan

sesuai  dengan  hukum  Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak pasal 39, 40, 41.

Skripsi Siti Mahmudah (NIM. 2101128). Praktek Pengangkatan Anak

(Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo).

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa dalam hukum Islam mengangkat anak
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yang dinasabkan ke dalam orang tua angkat tidaklah benar dan sangat dilarang

oleh Allah SWT, hanya saja yang berbentuk pemeliharaan anak atau untuk

kesejahteraan anak itu dibolehkan sesuai dengan hukum Islam dan undang-

undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

B. Konsep Umum  Tentang  Pengangakatan Anak

1. Pengertian dan Landasan Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering di istilahkan dengan adopsi yang berasal

dari kata “Adoptie” bahasa Belanda, atau “Adopt” (Adoption”) bahasa

Inggris yang berarti mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut

tabanni ( اينبتل ) yang menurut Mahmud Yunus diartikan “mengambil anak

angkat”.

Sedang menurut kamus Munjid diartikan “Ittikhadzahu ibnan” ( اتخذابنا )

yaitu menjadikannya sebagai anak.1 Secara terminologi anak angkat adalah

anak kandung orang lain yang di ambil (dijadikan) anak oleh seseorang,

yang di jadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasabnya, di lakukan

dengan serah terima yang resmi dari kedua  belah pihak,2 atas dasar

untuk menolong dan mengasuh serta mendidik anak. Dalam agama islam

“mengangkat anak” adalah mengangkat anak orang lain dan

memperlakukannya sama dengan anak kandung baik kasih sayang,

pendidikan, perhatian dengan tidak menyamakannya dengan nasab. Dalam

1 Mudaris Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum: Jakarta:
Sinar Grafika Offset, Cet. IV, 2002, hlm. 4.

2 A. Rahmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 19999, hlm. 187
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syara’ anak angkat tidak memiliki hak-hak sebagai anak asli.3

Sebagaimana firman Allah SWT:






















Artinya : Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya.4 (QA. Al-Maidah: 32)

Anak biasanya mewarisi tanda-tanda kesamaan dari orang tua

termasuk  ciri-ciri  khas,  sifat  baik  maupun  buruk,  tinggi  maupun  rendah,

anak merupakan belahan jantungnya dan potongan dari hatinya, justru itu

Allah mengharamkan  jiwa dan mewajibkan kawin demi melindungi nasab

anak supaya diantara keduanya saling mengenal.

Adopsi adalah Pengangkatan  anak yang berakibat keluarnya anak

angkat dari hubungan nasab dengan orang tua kandung dan hubungan nasab

dengan  ayah  angkatnya.  Hal tersebut  biasanya  dilakukan  seseorang  yang

dalam perkawinannya  tidak menghasilkan  keturunan  sehingga  menempuh

3 Drs. Safiudin Shidik, Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer,
Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004, hlm. 113.

4 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci
Al- Qur'an Depag RI, hlm. 165
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dengan   jalan  mengangkat   anak.  Dengan   mengangkat   anak  maka  ada

hubungan timbal balik diantara keduanya yang dapat waris mewarisi.

Pada zaman Jahiliyah orang arab telah mempraktekkan mengangkat

anak. Praktek pengangkatan anak ketika itu merupakan budaya yang

menyimpang dari norma Islam. Orang Arab jahiliyah mengangkat anak

dengan menasabkan pada ayah angkat,  Nabi Muhammad SAW sendiri juga

mengangkat anak yaitu, Zaid bin Kharitsah yang kemudian dipanggil

dengan Zaid bin Muhammad. Tetapi Al-Qur'an membatalkan kebiasaan

tersebut karena bertentangan dengan kenyataan sebenarnya dan hati nurani

kodrati manusia.5

Adopsi atau pengangkatan anak tidak di kenal oleh kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia. Tapi

pengangkatan anak (Adopsi) khusus bagi orang-orang  Thionghoa,  baik ia

warga negara Indonesia  atau warga negara asing, diatur dalam Statsblad

1917 No. 129 Bagian  II6 yang  pada  pokoknya  di  dalam  peraturan

tersebut  ditetapkan pengangkatan  anak  adalah  pengangkatan  seorang

anak  laki-laki  sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau

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

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

yurisprudensi ditetapkan bahwa anak perempuan dapat di angkat sebagai

5 KH. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 10, Yogyakarta: UII
Press, 2004, hlm. 107.

6 Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H, Hukum Warisan di Indonesia, Cet. 6,
Bandung: Sumur 1999, hlm. 28.
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anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.7

Tentang  hubungan  hukum  antara  orang  tua  asal  setelah  anak

tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut ikut kepada

bapak yang mengangkatnya. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak

dalam Staatsblad No. 129 pasal 8 di sebutkan ada 4 syarat, yaitu:

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak Apabila anak yang di angkat

itu adalah anak sah dan orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang

tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah menikah lagi, maka

harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan

(sueeskamir) selaku pengawas wali.

b. Apabila   anak   yang   akan   diangkat   itu   adalah   lahir   di   luar

perkawinannya, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang

mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui

sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya.

c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka

diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda,

maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari

almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki dari keluarga

almarhum suaminya dari anggota laki-laki sampai derajat ke empat.8

Menurut hukum adat, pengangkatan anak harus memenuhi syarat-

7 Soedaryo Soimin, S.H, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 35.

8 Ibid. hlm. 36
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syarat sebagai berikut:

a. Anak yang diangkat (biasanya atau anak laki-laki yang belum beristri

dan tidak diambil anak oleh orang lain).

b. Orang yang mengadopsi  harus orang yang sudah atau pernah menikah

termasuk juga janda (perempuan).

c. Pembedaan umur antara anak angkat dengan orang tua angkatnya harus

sedemikian   rupa   sehingga   anak   angkat   itu berkedudukan   sebagai

anaknya.9

d. Perbuatan  anak angkat pada umumnya  harus dilakukan  dengan terang,

dengan sepengetahuan pamong atau masyarakat setempat.

Adapun secara sosiologis maupun secara yuridis, perlakuan   anak itu

diputus  hubungan  hukumnya  dengan  orang  tua  kandung  sendiri  dan

masuk menjadi anak (secara hukum) dari orang tua angkatnya sebagaimana

anak kandung sendiri. Anak angkat tersebut dapat mewarisi harta orang tua

angkatnya  sebagaimana  anak  kandungnya  sendiri,  hubungan  perkawinan

antara  anak  angkat  dengan keluarga  orang  tua  angkatnya  terlarang  dan

dalam hal perwalian juga tidak bisa ikut orang tua angkat.

Namun   yang   dimaksud   dalam   hal   perlakuan   sebagai   anak

kandungnya  sendiri  itu  hanya  secara  sosiologis,  maka  akibat  hukumnya

seperti  itu tidak  perlu  terjadi  meskipun  kasih  sayang  antara  anak  angkat

dengan orang tua angkatnya persis sebagaimana layaknya satu keturunan.

Pengangkatan  anak  dari  segi  hukum  Islam  merupakan  cerminan

9 Sodharyo Soimin, op.cit, hlm. 100.
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dari peristiwa-peristiwa  masa lalu yang kemudian beralih menjadi sunnah

rasul atau kebiasaan. Sebagaimana firman Allah SWT:








Artinya: Sesungguhnya  telah berlalu  sebelum  kamu sunnah-sunnah

Allah Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan
perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang
mendustakan10 (rasul-rasul). (Q.S. al-Imron : 137)

Tabanni, umumnya dilakukan pada anak laki-laki yang kuat

mengangkat  senjata  untuk berperang.  untuk  mengalahkan  musuh,  karena

pada masa itu sering terjadi peperangan yang dituntut seseorang yang kuat

memanggul senjata, maka pada masa jahiliyah tersebut orang-orang yang di

luar keluarganya  dapat diambil demi tercapainya  kepentingan tersebut,  di

antaranya dengan mengangkat anak, dan konsekuensinya adalah memberikan

warisan kepada anak angkat yang tentunya telah dapat membantu

kepentingan dari bapak angkatnya.

Jika  diperhatikan  secara  cermat,  mengangkat  anak  dalam  Islam

adalah   perbuatan   baik  yang  sangat   dianjurkan   oleh  Islam.   Sebab   di

dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri

pelakunya pada Allah Swt. Sudah seharusnya orang Islam yang kaya atau

orang  yang  belum  dianugerahi  anak  atau  siapa  saja  yang  mampu  untuk

mengambil bagian dalam pasangan mengangkat anak ini.11

Di Indonesia kita perhatikan ada beberapa motif seseorang

10 Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 98.
11 Drs. Safiudin Shidik, MA., op. cit., hlm. 117.
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mengangkat anak. Ada yang bermotif agar keluarganya yang punya anak itu

memperoleh   anak  (dijadikan   anak kandung),   untuk   meneruskan   garis

ada yang hanya sebagai pancingan bagi orang tua yang mengangkatnya  dan

ada  juga  yang  bermotif  mendapat  tenaga  kerja  atau merasa kasihan

terhadap nasib anak. Islam sebagai agama yang sempurna sarat dengan ajaran

kepedulian  terhadap sosial. Islam tidak membenarkan umatnya  hidup  rakus,

egois  dan  tidak  peduli  terhadap  lingkungannya, sehingga Islam

menganjurkan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu  dan

menolong  kehidupan  anak  yatim,  anak  jalanan  dan  fakir miskin salah

satunya dengan memberikan  nafkah, kasih sayang, perhatian serta mendidik

mereka, bisa juga dengan “mengangkat anak” sebagai salah satu ajaran

kepedulian  sosial dapat dijalankan  oleh umat Islam.12

Firman Allah Swt sebagai anjuran “mengangkat anak”:









Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2)

Dan firman Allah Swt, yang berbunyi:





Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya

12 Shidik, Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, op. cit., hlm.12.
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kepada orang miskin, anak yatim dan  orang yang
ditawan. (QS. Al- Insan: 8)

Pengangkatan anak sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang

artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-

anakmu sendiri. Yang demikian itu adalah omongan-omongan dengan

mulut-mulutmu”. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa

pengakuan anak angkat itu hanya omongan kosong, di belakang tidak ada

fakta sedikit pun. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan tidak

dapat merubah fakta, tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat dari

orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai adik

betul- betul.13

Perkataan mulut tidak dapat mengalirkan  darah kedalam urat dan

tidak  dapat  membentuk  perasaan  kebapakan  kedalam  hati seseorang

dan tidak pula  mengalirkan  dalam  kalbu  anak  angkat  jiwa kehalusan

sebagai anak  betul,  dia  tidak  dapat  mewarisi  keistimewaan-keistimewaan

khusus dari ayah angkatnya  dan ciri-ciri  keluarga,  baik jasmani,  intelek

maupun kejiwaannya.

Islam telah menghapuskan seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh

aturan ini.





Artinya: “…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya  lebih  berhak  terhadap sesamanya

13 Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Pandangan Islam,
Jilid II, Alih Bahasa: Mu’ammat Hamidy; Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976, hlm. 48
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(daripada  yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”14

(QS. Al-Anfal: 75)

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa kerabat angkat adalah

kerabat yang muncul sebagai akibat adanya pengakuan atau pengangkatan

saudara oleh seorang terhadap orang lainnya. Untuk mengajukan bahwa

kerabat tersebut merupakan kerabat angkat maka kata “angkat”

ditambahkan di belakang istilah kerabat yang dimaksud, namun demikian

dalam praktik sehari-hari, hal tersebut yang digunakan.

Pengakuan seseorang terhadap orang lain dapat terjadi dengan

menempatkan orang lain tersebut ke dalam derajat kerabat yang sama atau

berbeda dengan seorang tersebut. Dalam hal penempatan kerabat angkat

dimaksud ke dalam derajat kerabat yang sama, maka mereka sering disebut

sebagai saudara (kakak atau adik) angkat.

Dalam hal penempatan  kerabat yang lebih rendah maka mereka

sering disebut sebagai anak angkat.15 Dan dalam  hal  penempatan  kerabat

angkat  yang  dimaksud  ke  dalam  derajat kerabat yang lebih tinggi,  maka

mereka sering disebut sebagai orang tua (bapak atau ibu) angkat.

2. Macam-Macam Pengangkatan Anak

Ada dua macam anak angkat, yaitu:

a. Seseorang  yang  memelihara  anak  orang  lain  yang  kurang  mampu

untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu

memberi   biaya   pemeliharaan   dan   pendidikan   sehingga   anak

14 Ibid., hlm. 49
15 Prof. Dr. H. R. Otje Salman, S. SH., Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam,

Bandung: Rafika Aditama, Cet-1, 2002, hlm. 48
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itu nantinya menjadi orang berpendidikan dan berguna. Pengangkatan

semacam ini adalah suatu kebaikan. Agama Islam pun menganjurkan

untuk itu. Hubungan waris dan perwalian tidak ada antara anak itu,

dengan orang yang membiayainya sebagaimana juga tidak ada

hubungan kekeluargaan   antara   keduanya.   Keadaannya   dapat

saling   wasiat mewasiatkan   hartanya  apabila  salah  satu dari

mereka  meninggal dunia.16

b. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni atau

adopsi, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat,

sebagai anaknya sendiri. Sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.

Menurut hukum Islam pengangkatan itu tidak membawa pengaruh

hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri.

Karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga hartanya tidak

dapat diwarisi oleh yang mengangkat itu, kecuali memang anak angkat itu

ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (kemenakan). Anak angkat itu

dapat  mewarisi  karena  kedudukannya   sebagai  anak  saudara  dan  tidak

terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat. Tetapi dalam hal perwalian

tidak bisa dengan orang tua angkat.17

Sesuai dengan ayat 4-5 surat Al-Ahzab,  secara tegas Islam telah

menghapus   seluruh   bentuk   pengangkatan    anak.   Karenanya   masalah

kewarasan  pun tidak  boleh  diberikan  kepada  anak  angkat  dan dalam hal

16 Ilmu Fiqih II, IAIN, Jakarta: 1985, hlm. 163.
17 Ibid., hlm. 164.
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perwalian pun harus dengan orang tua kandung. Dengan demikian,

pengangkatan  anak hukumnya  haram,  baik dilihat  dari statusnya  maupun

dari segi eksistensinya. Justru itu, Islam tidak membenarkan seorang anak

menyandarkan  nasibnya  kepada  orang  lain  dan  dipanggil  bukan  dengan

panggilan ayahnya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

صلى اهللا عليه وسلم: من طالب رضي اهللا قال:قال النىب عنعلى ابن اىب
مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني غري أبيه وانتهى إىل غري اذعى إىل

ال يقبل اهللا منه يوم القيامة مرفا وال عدال.
Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib Ra, berkata, Nabi Saw bersabda:

Barangsiapa mengaku bukan ayahnya sendiri atau
membanggakan dirinya  kepada  keluarga  lain,  maka  ia  akan
mendapat  laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Allah
tidak akan menerimanya di hari kiamat, baik dengan taubat
maupun dengan tebusan”. (Bukhori, Jilid IV, tth: 275)

Dalam  konteks  pendidikan  syari’ah  Islam,  macam  pengangkatan

anak dimaksudkan:

a. Mengangkat   seorang   anak  dimaksudkan   agar   anak  tersebut   bebas

bergaul dengan anaknya sendiri.

b. Mengangkat seorang anak untuk dicarikan pekerjaan, apalagi bila anak

tersebut telah yatim. Begitu juga jika pengangkatan  anak itu bertujuan

mendidiknya.18

Penggolongan  anak  yang  terdapat  dalam  pasal  163  yang  masih

berlaku sampai sekarang berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,

maka di dalam hukum Indonesia terdapat 3 golongan rakyat. Adapun hukum

yang berlaku, khususnya hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak

18 Drs. Hamid Laonso, M.Ag., dan Drs. H. Muhammad Jamil, M.Pd., Islam
Alternatif: Solusi terhadap Masalah Fiqih Kontemporer, Jakarta : PT Restu Ilahi, 2005, hlm. 33
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atau adopsi ini berbeda-beda.

Dalam golongan Tionghoa telah diatur oleh staatsblad  1917-129

bagian II dan bagi Bumi Putra dikenal adanya anak angkat,  namun  di

tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  Indonesia  ada  3 pengangkatan anak:

a. Pengangkatan anak antara masyarakat adat (golongan Bumi Putra)

b. Adopsi bagi golongan Tionghoa.

c. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.19

Dalam  hukum  adat,  macam  pengangkatan  anak  tergantung  dari

daerah  masing-masing  seperti  halnya  di Bali sering  terjadi  pengangkatan

anak dari lingkungan keluarga sendiri, yang disebut “nyenta nanyang”, yang

dilakukan   hampir   selalu   dalam   lingkungan   keluarga   besar   tradisional

(purusa). Pengangkatan  anak  dari sanak  saudara  dari pihak  istri (pradana)

dapat pula diambil anak oleh suami sebagai anak angkatnya, baik anak laki-

laki maupun perempuan  atau anak dari selir diambil oleh istri tua karena

tidak punya anak sendiri.

Di  Bali  biasanya  pengangkatan  anak  dilakukan  dengan  upacara

adat yang bermaksud melepaskan hubungan hukum anak tersebut.

Di Buton pengangkatan  anak tidak memutuskan  pertalian keluarga

antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tuanya  sendiri.  Pengambilannya

dengan   anak   keponakannya   sendiri   dengan   tujuan   untuk   meneruskan

turunan bapak angkatnya. Pengangkatan nya  pun laki-laki atau perempuan

yang berdasarkan alasan:

19 Ibid., hlm. 35
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1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat.

2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.

3. Berhubung  dengan  kepercayaan,  bahwa  karena mengangkat  anak

itu,kemudian akan mendapatkan anak sendiri.

4. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu

pekerjaan orang tua sehari-hari.20

Pengangkatan anak dari luar keluarga terdapat di Nias, Gayo,

Lampung,  Pasamah,  Kalimantan dan  sebagainya  disebabkan  karena  anak

lepas  dari  ikatan  keluarganya  dan  diperlakukan  seperti  anak  kandung,

bentuk pengangkatan seperti ini biasanya dilakukan dengan pembayaran

benda-benda magis untuk melepaskan hubungan anak tersebut dengan orang

tua kandungnya.21

C. Perwalian

1. Pengertian dan Landasan Hukum Perwalian dan Pernikahan

Secara bahasa, wali adalah cinta dan pertolongan, sedangkan menurut

istilah, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan

perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya.22 Karena

dianggap tidak mampu.

Dalam KHI (Kompilasi  Hukum Islam)  wali adalah  orang  yang

diberi kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum dari kepentingan

anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orangtuanya

20 H.A.Am. Effendy, SH., Pokok-pokok Hukum Adat, Duta Grafika, 1990, Cet III,
hlm.102.

21 Prof. Dr. R. Soepomo, SH., Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta : PT
Pradnya Paramita, 2003, Cet. XVI, hlm. 104.

22 H.A.M. Effendy, op. cit., hlm. 104.
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tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Macam-macam dan Syarat Wali

Kompetensi  perwalian itu ada dua macam yaitu: perwalian atas jiwa,

perwalian atas harta, dan perwalian atas jiwa dan harta. Perwalian atas jiwa

merupakan perwalian untuk menikah yang menyangkut pribadi seseorang.23

Menurut  KHI  (pasal  19)  dikatakan  bahwa  wali  nikah  dalam

pernikahan  merupakan  rukun yang harus dipenuhi  bagi calon mempelai

wanita yang bertindak untuk menikahinya. Apabila tidak dipenuhi, maka

status perkawinannya tidak sah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 memang tidak jelas, tegas dan

pasti. Pasal-pasal yang mengatur peraturan wali akan syah atau tidaknya

suatu akad nikah tanpa wali.

Menurut ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

tersebut,  wali (orang  tua)  hanya  berperan  dalam  masalah  memberi  izin

bagi anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya yang ingin

nikah tapi masih berumur kurang dari 21 tahun sebagaimana disebutkan

dalam pasal 6 (1) dan (2).

Adanya Undang-undang dan penjelasan serta Peraturan Pemerintah

pada  prinsipnya  sudah  mengharuskan   adanya  wali  untuk syahnya nikah,

Sebagaimana  yang ditegaskan Rasulullah sebab Undang- undang   dan

peraturan   pemerintah   tentang   pernikahan   yang   berlaku sekarang pada

23 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami, wa Adillatuhu, Juz IX, Beriut: Dar al-
Fikr, hlm.669.
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dasarnya mengaku dan menjunjung tinggi keteraturan dan norma agama. Hal

ini tercermin dalam “perkawinan” adalah syah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaan.24

Keberadaan  wali nikah merupakan  rukun, maka harus dipenuhi

beberapa syarat. Adapun syarat wali nikah yaitu: laki-laki, muslim, dewasa

dan mempunyai hak perwalian dan juga tidak terdapat halangan perwalian.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya

dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul

(penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Wali nikah ada dua macam, pertama wali nasab; yaitu wali yang hak

perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini biasanya orang

tua kandung yang melakukannya,  bisa juga wali aqrab dan ab’ad (saudara

terdekat atau yang agak jauh). kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak

perwaliannya hakim, karena orang tua mempelai perempuan menolak atau

tidak ada atau karena lain-lain.25

Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  (21,  22,  23)  disebutkan

bahwa: Pasal (21)

1. Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan.

Kelompok  yang  satu  didahulukan  dari  kelompok  yang  sesuai  erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

2. Apabila  dalam  suatu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang

24 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Beriut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973, hlm. 112.
25 UUP (Undang-undang Perkawinan) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Jakarta : Praditya Paramita, 1985, hlm. 28
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yang  sama-sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak

menjadi  wali  nikah  ialah  yang  lebih  dekat  derajat  kekerabatannya

dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang

paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat

yang hanya seayah.

4. Apabila  dalam  satu  kelompok  derajat  kekerabatannya  sama,  yakni

sama-sama  berhak  menjadi  wali nikah, dengan  mengutamakan  yang

lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.26

Pasal (22): KHI menyatakan bahwa wali nikah yang paling berhak

itu ternyata tidak memenuhi syarat wali karena wali nikah itu menderita tuna

wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali jatuh kepada

wali nikah yang lain menurut derajatnya.

Pasal (23): Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali

nasab tidak ada atau  tidak  mungkin   menghadirkannya,   tidak  tahu  tempat

tinggalnya bahkan enggan sehingga hakim bertindak sebagai wali nikah.27

D. Pendapat Para Ulama tentang Pengangkatan Anak

Menurut Mahmud Syaltout, anak angkat adalah penyatuan seseorang

terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam

keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian

nafkah pendidikan   dan   pelajaran   dalam   segala   kebutuhan   akan   tetapi

26 KH. Ahmad Basyir, MA., Hukum Perkawinan Islam, op. cit., hlm. 40.
27 H. Abdurrahman, SH, MH., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Jakarta, 1993, hlm. 113.
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bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunan sendiri).

Seorang  mengkaitkan  keturunannya  kepada seorang anak itu adalah

anak orang lain, kemudian diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Yang

mempunyai hak-hak seperti anak kandung, seperti mewarisi, haram

mengawini bekas istrinya dalam hal perkawinan.28

Pendapat Mahmud Syaltout   adalah   dalam   memperlakukan anak

angkat itu sebuah jalinan kasih sayang yang diwujudkan melalui perhatiannya

yang tidak berlebihan tetapi tetap memberikan kasih sayang, pendidikan serta

pembelanjaan bagi anak angkatnya karena dalam mengambil anak orang lain

untuk diasuh   dan   dididik   dengan   penuh   perhatian   dan   kasih   sayang,

diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak

sah kepadanya.  Dalam memberi  status sebagai  anak sah sehingga  ia berhak

dalam hal nasab orang tua angkatnya  untuk menjadi  wali dalam pernikahan

serta berhak menerima waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya.29

Menurut Profesor Masjfuk Zuhdi, mengatakan bahwa bentuk

pengangkatan anak yang dilarang dalam Islam adalah:

a. Memberi  status yang jelas kepada anak angkat sama dengan status anak

kandung.

b. Hubungan  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkatnya  dan  keluarganya

terputus sebagaimana pada masa jahiliyah. Seharusnya hubungan di antara

keduanya tetap   seperti   sebelum diadopsi,   yang tidak   mempengaruhi

28 Muderis Zaini, S.H, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, op.cit, hal.
54.

29 Ibid, h. 21
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perwalian dan kewarisan.30

Menurut ulama Jawa Tengah bagian utara, bahwa nasab anak angkat

tetap pada ayah kandungnya, anak angkat tidak sebagai penerus keturunan

dari bapak angkatnya, tidak dilarang perkawinan antara keluarga anak

angkat/anak angkat  sendiri  dengan  keluarga  ayah  angkat/bapak  angkatnya

sendiri  selagi tidak tunggal mahram31 dengan berdasar pada ayat:










Artinya: “Maka  tatkala  Zaid  telah  mengakhiri  keperluan  terhadap
istrinya (menceraikannya),  Kami  kawinkan  kamu
dengan  dia  supaya  tidak ada  keberatan  bagi  orang
mukmin  untuk  (mengawini)  isteri-isteri anak-anak angkat
mereka”. (QS. Al-Ahzab: 37)

Menurut, Drs.KH. Sahal Mahfudz, mengatakan bahwasanya

pengangkatan   anak   tidak   bisa   menjadikan   anak   tersebut   sederajat

atau sebanding  dengan  kedudukan  anak  kandung,  baik di dalam nasab,

mahram, perwalian  maupun hak waris. Hanya saja, dapat menerima hibah

dan wasiat ataupun shadaqah  lainnya secara tidak melanggar  syari’at Islam.

30Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1990, hlm. 29.
31 Mahasiswa Fakultas Syari’ah Program Sarjana Semester II, Laporan Hasil

Penelitian Mahasiswa tentang Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim Jawa Tengah
Bagian Utara, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga .
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Dalam hak waris dan perwalian tetap mengikuti orang tua kandung.32

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui

lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah

dipraktekkan   masyarakat   jahiliyah   dalam   arti   terlepasnya   dari   hukum

kekerabatan    orang   tua   kandungnya   dan   masuknya   ke   dalam   hukum

kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan

menganjurkan pengangkatan anak dalam  arti pemungutan  dan  anak (anak

pungut dan anak asuh) dalam hal ini status kekerabatannya  tetap berada di

luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak

mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua

kandungnya.33

Dalam perkawinan,  Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang

kawin satu sama  lain. Larangan  kawin  dalam  surat  An-Nisa  ayat 23 hanya

berlaku bagi yang berhubungan  darah atau satu keluarga  dari garis lurus ke

atas, atau ke bawah serta garis menyamping. Termasuk mertua, menantu dan

anak tiri, yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak tiri berada di luar

kekerabatan  orang  tua  angkat  sehingga  tidak  termasuk  dalam  salah  satu

larangan  tersebut,  sebab  secara  timbal  balik  antara  dirinya  dan

keluarganya orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya

tidak berhak menjadi wali nikahnya kecuali kalau diwakilkan kepadanya

32 Drs. KH. MA. Sahal Mahfudz, “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam”,
Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU (1926-1999), Lembaga Pengembangan Pesantren
dan Studi Pengajaran Islam, Surabaya, 2004, Cet. I, hlm. 394.

33 Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet I, hlm. 28.
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oleh   ayah angkatnya.34

34 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang : Mujahidin, 1981, Cet. I,
hlm. 12.


