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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia 

mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan manusia yang 

lain. Dengan demikian setiap orang tidak mungkin hidup sendiri tanpa 

membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

beraneka ragam, seseorang pasti membutuhkan jasa dan hasil kerja orang lain. 

Untuk itulah manusia saling berhubungan satu sama lain. 

Hubungan yang dijalin oleh manusia ada yang berakibat hukum dan 

ada yang tidak berakibat hukum. Hubungan yang berakibat hukum disebut 

hubungan hukum, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal 

balik, yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dengan itikat 

baik. 

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk 

meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak 

bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi 

penerusnya.  

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa anak selalu dilihat sebagai 

penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan 

orang tuanya kelak di kemudian hari ditumpahkan dan dipandang sebagai 
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pelindung orang tuanya kelak apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara 

fisik untuk mencari nafkah serta sebagai ahli waris dalam pewarisan hartanya. 

Pewarisan adalah suatu bagian yang sangat penting dan tidak diabaikan 

begitu saja. Di Indonesia mempuanyai berbagai suku dengan hukum adat yang 

berbeda-beda, tentu saja cara penyelenggaraan pewarisan juga berbeda, hal ini 

tergantung dari adat istiadat daerah masing-masing. Proses pewarisan atau 

beralihnya barang-barang warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik 

berlangsung semenjak pewaris masih hidup maupun setelah pewaris 

meninggal dunia. 

Baik hukum adat maupun hukum Islam, memiliki ketentuan mengenai 

hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa 

memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi 

anak angkat. 

Menurut Buddiarto, Hukum waris adat sebagai berikut: 

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat 

tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, 

Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga 

antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain 

mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas 

waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak 

merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga 

asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung 

dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya 
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Menurut Buddiarto,Hukum waris Islam sebagai berikut: 

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat 

hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan 

waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang 

tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya 

Menurut Peraturan Per-Undang-undangan hukum perdata barat atau 

BW sebagai berikut: 

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan 

anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak 

angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua 

angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat 

pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang 

berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung 

dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung 

dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan 

berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 

KUHPerdata dan berlaku “legitieme portie” pasal 913 sampai dengan pasal 

929. 

Menurut Soepomo “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan 

yang mengatur proses meneruskan serta mengatur barang-barang harta benda 
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dan barang-barang yang tidak berwujud benda (imateriele goederen) dari 

suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.”1 

Dalam pengertian pewarisan tersebut memperlihatkan, adanya tiga 

unsur yang penting yaitu : 

1. Seorang peninggal warisan atau pewaris yang pada waktu meninggalnya 

meninggalkan harta kekayaan; 

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan 

yang ditinggalkan itu atau pewaris; 

3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan dan 

sekaligus beralih kepada ahli waris. 

Ketiga unsur ini pada proses pelaksanaan penerusan atau pengoperan 

kepada yang berhak menerima selalu menimbulkan persoalan sebagao berikut: 

1. Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana 

hubungan seorang peningggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi 

oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana di peninggal warisan itu 

berada; 

2. Unsur kedua manimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus 

ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris; 

3. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana 

wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan 

                                                 
1 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan Ke-14, Pradya Paramita, Jakarta, 1996, Hal 
79 
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kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama 

berada.2 

Masalah akan timbul apabila pewaris mengangkat seorang anak. 

Tentunya anak angkat mempunyai hak atas bagian warisan orang tua 

angkatnya. 

Hal itu sesuai dengan pengertian anak angkat menurut Muderis Zaini, 

adalah: 

“Seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri yang dipelihara 
dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri.”3 

 

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan 

sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan 

adalah hubungan darah atau arhaam.4  

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan 

sebagai berikut : 

a. Tidak mempunyai keturunan; 

b. Tidak ada penerus keturunan; 

c. Menurut adat perkawinan setempat; 

d. Hubungan baik dan tali persaudaraan; 

e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan; 

f. Kebutuhan tenaga kerja.5 

                                                 
2 Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1990, 
Hal 162 
3 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal 
20 
4 Sajuti Thalib, SH., Hukum Kekeluargaan Indonesia, Y.P. Univ. Indonesia, 1974, hal 152 
5 Hilman Hadikusuma, SH., Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 79 
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Dengan adanya pengangkatan anak, maka status anak angkat akan 

berubah dimana anak yang bukan anak kandung sendiri secara lahir batin 

dianggap sebagai anak kandungnya berarti anak tersebut mendapat pengakuan 

yang sama seperti halnya anak kandung. 

Satu hal yang menarik tentang kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan. setiap anak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya. Sedangkan kedudukan anak angkat antara satu daerah dengan 

daerah yang lain di Indonesia terdapat perbedaan, sebagaimana dikatakan oleh 

Soepomo, bahwa:  

Di Daerah Jawa, Daerah Semarang khususnya  

Pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara 
anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat 
masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, 
sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak 
berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsinya untuk 
meneruskan keturunan bapak angkatnya. 

 
Sedangkan Untuk Daerah Bali, 

Perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang 
melepaskan anak itu di pertalian keluarganya dengan orang tuanya 
sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak 
sngkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak 
kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.6 

 
Dari uraian di atas, pembagian waris bagi anak angkat menarik untuk 

diteliti, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul : 

“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN 

MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN SUSUKAN 

KABUPATEN SEMARANG” 

                                                 
6 Soepomo, Op. Cit, Hal 99 
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B. Pembatasan Masalah  

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, 

bahwa status anak mempunyai arti penting untuk menentukan kedudukannya 

dalam hukum waris. Dengan demikian, tentunya masih banyak masalah yang 

patut diketengahkan akan tetapi mengingat keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis hanya akan 

membetasi mengenai : 

Masalah kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

 

 

C. Perumusan Masalah 

Penelitian ini agar dapat terarah dalam setiap tahap, maka harus 

dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian 

ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiman kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan apabila 

ada anak kandung dan atau apabila tidak ada anak kandung menurut 

hukum waris adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang ? 

2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan / harta 

peninggalan dari orang tua angkatnya menurut waris adat di Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang ?  



 

 

8

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian merupakan syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Hal ini 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat mengkaji 

fenomena-fenomena yang ada dalam lingkungan sekitarnya untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuannya yang pada gilirannya dapat 

menghasilkan sarjana yang sesuai dengan tuntutan alam pembangunan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian itu antara lain : 

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan 

apabila ada anak kandung dan atau apabila tidak ada anak kandung 

menurut hukum waris adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan / harta 

peninggalan dari orang tua angkatnya menurut waris adat di Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik 

bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang 

hukum waris adat; 

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian 

yang dilakukan selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

DPR dan Pemerintah dalam rangka pembentukan Hukum Waris 

Nasional; 

b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 

masyarakat pada umumnya tentang kedudukan anak angkat dalam 

hukum waris adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah 

Sosiologis Yuridis yaitu digunakan sumber-sumber data sekunder. 

Data-data sekunder bersumber pada kaidah-kaidah di dalam hukum 

adat khususnya kaidah hukum mengenai masalah kedudukan anak angkat 

yang dimuat dalam yurisprudensi.  

2. Sifat Penelitian 

Bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas kedudukan 

anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut 

hukum waris adat.  

3. Lokasi Penelitian 

a) Lokasi Penelitian 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek 

penelitian adalah dengan cara observasi (pengamatan) dan interview 

(wawancara).  

Di Kecamatan Susukan kabupaten Semarang. 

b) Subyek Penelitian 

Pihak-pihak yang terkait dalam masalah kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan 

sumber lain yang berkompeten. 

 

 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Disini penulis 

menggunakan sumber data yang terbagi dalam dua jenis :  

1) Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara 

langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek 

penelitian dan hasil wawancara dengan responden.  

2) Sumber Data Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang 

hukum adat, hukum waris adat, dan bahan hukum lainnya yang 

berkaitan dengan skripsi ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Penelitian Lapangan 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada 

obyek penelitian adalah dengan cara :  

1) Observasi (pengamatan) 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung yang 

berkaitan dengan masalah kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang. 

 

2) Interview (wawancara) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang 

terkait dalam masalah kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang yang terdiri dari : 

a) Pihak dari Kecamatan dan Desa; 

b) Pihak-pihak yang mengangkat anak / melakukan 

pengangkatan anak. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang mengacu pada 2 

(dua) bahan hukum di atas dengan pokok permasalahan tentang 
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masalah kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.  

6. Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif 

adalah secara kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 

kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang masalah kedudukan anak 

angkat dalam pembagian warisan di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang, kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan 

dan dianalisis secara kualitatif yaiu tentang kedudukan anak angkat dalam 

pembagian warisan di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, 

kemudian hasil analisis tersebut secara umum disimpulkan secara 

deduktif,7 dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan di dalan memahami isi dan tujuan dari penelitian, 

maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara 

keseluruhan.  

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah; 

B. Pembatasan Masalah; 

C. Perumusan Masalah; 

                                                 
7 Mochtar Kusumaatmadja, dan Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Akhir Abad 20, Alumni, 
Bandung, 1994, hal. 24 
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D. Tujuan Penelitian; 

E. Manfaat Penelitian; 

F. Metode Penelitian; 

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hukum Waris Adat. 

1. Pengertian Hukum Waris Adat; 

2. Corak Hukum Waris Adat; 

3. Asas-asas Hukum Waris Adat; 

4. Sistem Pewarisan Hukum Waris Adat; 

5. Harta Warisan; 

6. Ahli Waris; 

7. Cara Pembagian Hukum Waris Adat. 

B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum 

Adat. 

1. Pengertian Pengangkatan Anak; 

2. Tujuan Pengangkatan Anak; 

3. Tata Cara dan Syarat Pengangkatan Anak.; 

4. Akibat-akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau dari 

Hukum Adat. 

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan 

Apabila Ada Anak Kandung Dan Apabila Tidak Ada Anak 
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Kandung Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang 

B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan / Harta 

Peninggalan Dari Orang Tua Angkatnya Menurut Waris 

Adat Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan; 

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


