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MODEL HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT  
DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM 

 
Abstrak 

Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan mahluk 
sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia 
lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah sebuah keluarga untuk 
melanjutkan keturunan.Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri 
manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah 
rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga 
itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau 
untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu 
dengan mengangkat anak.Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan 
muncul suatu pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-
perhubungan hukum tersebut, yang mungkin sangat erat kaitannya ketika 
seseorang tersebut masih hidup. Salah satu permasalahan yang sering timbul 
adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, yang biasa 
dalam bentuk waris, hibah ataupun wasiat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan merumuskan 
model hibah terhadap anak angkat dalam Hukum Islam. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan metode hukum normatif. 

Kata kunci: Hibah, Anak Angkat, Hukum Islam 
 

Abstract 
Humans as God's most noble creatures are social beings who can not live aloof or 
apart from other human groups, to meet those needs a family is formed to 
continue the offspring. The desire to have a child is a natural and human instinct. 
But in reality it is not uncommon for a household or family not to get offspring. If 
a family is not born a child then to complement the element of the family or to 
continue offspring can be done a legal act that is by lifting children. When a 
person has passed away, a question arises as to what will happen with those legal 
relationships, which may be closely related when a person is alive. One of the 
problems that often arise is about the transfer of property from parents to their 
children, usually in the form of inheritance, grant or testament. This study aims to 
determine the position of adopted children according to Islamic Law and 
formulate a model of grant to adopted children in Islamic Law. The method used 
in this study is a normative legal method. 

Keywords: Grant, Child Lift, Islamic Law 
 

1. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa 

yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat dipisahkan 

dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan 

meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama 
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merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-

manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri 

dari orang-orang lainnya.  

Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang palingmulia merupakan 

mahluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok 

manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah sebuah 

keluarga. Keluarga merupakan kesatuan kelompok terkecil di dalam masyarakat. 

Pranata keluarga bertujuan mengatur manusia dalam hal melanjutkan keturunan. 

Manusiadalampandangan humanism Islam yaknihumanisme 

transcendental yang 

keberadaannyaselalumenyuruhberbuatbaikdanmencegahberbuatkemungkarandala

mmasyarakat. Hal iniberartisebagaiwujudpengakuanadanyasuarahatinurani yang 

menyuruhuntukberbuatbaik, nilainilaidanetostertentu yang 

sudahsepatutnyadilakukanoleh orang yang beriman.1 

Anak merupakan penerus keturunan, sebuah keluarga yang ideal terdiri 

dari ayah, ibu dan anak, namun dalam sebuah keluarga tidak selamanya ketiga 

unsur ini terpenuhi. Terkadang ada keluarga yang tidak mempunyai anak, ada 

keluarga yang memiliki anak, namun tidak mampu membiayai anaknya, dan ada 

juga keluarga yang menelantarkan anaknya.2 

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan 

alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau 

dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk 

melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan 

mengangkat anak. 

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman 

Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang 

berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada 

masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah 
                                                 

1Absori, KelikdanSaepulRochman, HukuProfetik, KritikterhadapParadigmaHukum Non 
Sistemik, GentaPulishing, Yogyakarta, 2015, hal 259. 

2Susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut 
Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011 
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mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan 

pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat 

dan anak yang diangkat.  

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan muncul suatu 

pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum 

tadi, yang mungkin sangat erat kaitannya ketika seseorang tadi masih hidup. Hal 

ini tentunya berpengaruh langsung terhadap kepentingan-kepentingan dari dalam 

masyarakat itu sendiri, dan kepentingan itu selama seseorang tersebut hidup, maka 

ia membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian sehingga tidak menimbulkan 

permasalahan yang berlarut-larut dalam masyarakat. Salah satu permasalahan 

yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-

anaknya, yang biasa dalam bentuk waris, hibah ataupun wasiat.  

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan 

antar  sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum  

hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisaa’:4 

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya.3 

 
Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan 

pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup 

kepada  orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah 

sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang 

yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta 

tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, 

penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan 

imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta 

kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali 

untuk mendekat diri kepada Allah SWT.4 

                                                 
3Soenarjo,Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, hlm. 115. 
4Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, 

hlm. 540 
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Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan 

kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain 

unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada 

orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya. Hibah merupakan salah satu 

contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukan untuk mencari 

keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-

cuma.5 

Hibah baru dianggap telah terjadi apabila barang yang dihibahkan itu telah 

diterima. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya kelak dapat 

diperhitungkan sebagai harta warisan apabila orang tuanya meninggal dunia. 

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah 

yang diberikan pada saat orang yang memberikan hibah dalam keadaan sakit yang 

membawa kematiannya, maka hibah yang demikian itu haruslah mendapat 

persetujuan dari ahli warisnya, sebab yang merugikan para ahli waris dapat 

diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama agar hibah yang diberikan itu 

supaya dibatalkan.6 

Mengkaji uraian tersebut, maka timbullah pertanyaan tentang masalah 

yang perlu atau menarik untuk dibahas dan diteliti. Adapun masalah yang muncul 

adalah tentang model dan tata cara pelaksanaan hibah terhadap anak angkat.  

Dengan melihat permasalahan maka peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian ilmiah dengan mengkaji dan menyusun tesis dengan judul: “MODEL 

HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM”. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif 

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, 

                                                 
5Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2017, hlm. 225. 
6Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 

2006, hlm. 144 
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yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.7 Penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian yang menggunakan obyek kajian utamanya norma 

atau kaidah atau Undang-undang. Dalam konteks aliran positivisme hukum 

obyeknya adalah hukum positif. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam 

Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum utama di dunia saat ini, 

namun ini mungkin adalah sistem hukum yang paling disalah pahami, terutama di 

Barat. Secara umum memiliki empat sumber umum, yaitu: (i) Alquran (Kitab Suci 

Islam), (ii) Sunnah (Tradisi Nabi Muhammad), (iii) Ijma’, (Konsensus) dan ( iv) 

Qiyas (Analogi).8 

Membahas tentang kedudukan anak angkat dalam Islam maka tidak bisa 

lepas dari sejarah  pada awal-awal Islam. Pada awalnya kedudukan anak angkat 

sama dengan anak kandung termasuk dalam masalah waris, dimana anak angkat 

mendapatkan bagian dari harta waris.  

Muslim Women’s Shura Council menjelaskan tentang adopsi dalam 

Adoption and the Care of Orphan Children: Islam and the Best Interests of the 

Child bahwa Adopsi dapat didefinisikan sebagai penciptaan hukum hubungan 

orang tua-anak, dengan semua tanggung jawab dan keistimewaannya, antara anak 

dan orang dewasa yang bukan orang tua kandungnya. Adopsi memasukkan anak 

ke dalam keluarga sebagai keturunan dan saudara kandung, terlepas dari ikatan 

genetiknya.9 

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dapat disamakan dengan 

anak asuh atau anak yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua 

yang mengangkatnya. Secara historis, adopsi telah dilihat sebagai sebuah solusi 

sosial yang sangat sukses untuk masalah yang dihadapi anak-anak yang orang 

                                                 
7 Johni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007, hlm. 57 
8Mashood Bader, Understanding Islamic Law in Theory and Practice, Legal Information 

Management, The British and Irish Association of Law Librarians, 2009, hlm. 186 
9Muslim Women’s Shura Council, Adoption and the Care of Orphan Children: Islam and 

the Best Interests of the Child, The Muslim Women’s Shura Council is a program of the American 
Society for Muslim Advancement (ASMA), in collaboration with the Cordoba Initiative, 2011, 
hlm. 5 
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tuanya biologis tidak dapat atau tidak akan menyediakan kebutuhan bagi 

mereka.10Mungkin pula anak angkat itu ikut dengan orang tua yang 

mengangkatnya walaupun tidak mendapat tunjangan sosial ekonomi tetapi dia 

membantu dengan tenaganya pada orang tua yang mengangkatnya. Misalnya 

karena salah seorang dari orang tua yang mengangkatnya itu sakit dan 

membutuhkan perawatan dan perhatian dari anak angkatnya karena orang tua 

angkat tersebut tidak memiliki anak kandung, dalam hal ini anak angkat dan orang 

tua angkat tersebut menerapkan satu doktrin dalam Islam yang dinamakan 

ta’awun (tolong menolong). 

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Pandangan Para Imam Mazhab 

Para Imam Madzhab berpendapat bahwa anak angkat menurut mereka 

adalah seorang anak yang ditemukan di jalan atau di tempat lainnya yang tidak 

diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya. 

Anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari 

tanggungjawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina sehingga tidak 

diketahui orang tuanya disebut dalam terminologi fikih al-laqit. Para ulama  

berbeda pendapat dalam menetapkan  hukum memungut anak yang tidak 

diketahui orang tuanya. Ditinjau dari sisi istilah syar’i artinya adalah sebagai 

berikut:11 

Menurut madzhab Malikiyah, adalah Seorang anak yang tidak diketahui 
ayahnya dan juga tuannya 

Menurut madzhab Hanafi, adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang 
dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari 
tuduhan telah berbuat aib. 

Menurut pendapat madzhab Syafi’i, adalah setiap anak kecil yang 
terlantar dan tidak ada yang menafkahinya. 

Menurut madzhab Hambali, adalah anak kecil yang belummencapai usia 
mumayyiz (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau 
tersesat di jalan. 

 

                                                 
10 David M. Brodzinsky, (1993), Long-term Outcomes in Adoption, The Future of 

Children ADOPTION Vol. 3 • No. 1 Department of Psychology, Rutgers University, New 
Brunswick, NJ 

11Anonimus, Mausu’ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu’un 
Al-Islamiyah, 1995, hlm. 310 
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Dari definisi yang diberikan oleh para Imam Madzhab ini dapat 

disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil dari jalan atau di 

tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya 

kemudian di pungut dan di angkat sebagai anaknya, memungut dan mengangkat 

anak seperti ini hukumnya fardhu kifayah. Kecuali jika dikhawatirkan si anak 

akan meninggal maka hukumnya berubah nenjadi fardhu ‘ain. 

“…Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang menusia, maka 
seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.. . (QS. 
A1-Maaidah :32)12 

 
Secara yuridis  Islam,  pengangkatan  anak  boleh saja dilakukan, tetapi 

dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh mengubah status keturunan (nasab) 

dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung 

(nasabiyah).  

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian 

beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan 

lainnya dalam konteks beribadah dan  ingin  mendapakan  pahala dari Allah SWT. 

Jadi, kedudukan anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan 

anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Azhab ayat 

37 yang artinya: 

Dan (ingatlah, ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya,”pertahankanlah terus istrimu yang bertakwalah kepada 
Allah” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa  yang  
dinyatakan  oleh  Allah, dan engkau takut  kepada manusia,   padahal 
Allah yang lebih berhak kamu takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri 
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) kami nikahkan engkau 
dengan dia (zainab)agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk  
(menikahi)  istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat 
itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri. Dan ketentuan itu 
pasti terjadi.13 

 

2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Tarjih Muhammadiyah 

Pasangan suami isteri mana pun setelah melaksanakan pernikahan, 

umumnya mulai menunggu dengan harap-harap cemas kehadiran anak. Ada yang 
                                                 

12Soenarjo, Op. Cit, hlm. 164 
13Ibid,hlm. 673 
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segera dianugerahi anak oleh Allah SWT dan ada juga yang harus bersabar 

menunggu beberapa tahun. Namun tidak sedikit pula yang belum beruntung 

mendapatkan anak. Setiap orang yang sudah berkeluarga keinginan menjadi ibu 

dan bapak adalah fitrah, hanya orang yang tidak normal saja yang tidak ingin 

mempunyai anak, dengan fitrah itulah eksistensi umat manusia tetap terjaga. 

Anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya, waktu 

orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu ia pulang ke 

rahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-

tanda kesamaan orang tua, termasuk juga ciri-ciri khas, baik maupun buruk, tinggi 

maupun rendah, dia adalah belahan jantungnya dan potongan dari hatinya. 

Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk 

melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat 

dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat/mengadopsi anak. 

Tarjih muhammadiyah dalam menghadapi kasus tentang anak 

angkat/adopsi berpegang pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an Al-Ahzab ayat 

4-5 dijelaskan: 

“… 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). Panggillah 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 (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) 
 
Ayat al-Qur’an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh 

didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta 

warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah 

dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak 

angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, 

demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak 

angkatnya.14 

                                                 
14http://www.fatwatarjih.com/2011/05/warisan-bersama-anak-angkat.html (disidangkan 

pada hari jum’at, 11 Muharram 1427H/10 Februari 2006M) 

http://www.fatwatarjih.com/2011/05/warisan-bersama-anak-angkat.html
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Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa anak angkat tidak boleh 

disamakan kedudukannya dengan anak kandung, baik dalam hal warisan maupun 

nasabnya, antara anak angkat dan orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi. 

 
 
 
 

3. Kedudukan Anak Angkat Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 

Pengangkatan anak atau Adopsi dapat dipandang sebagai salah satu solusi 

dalam menjamin anak-anak yatim (biologis atau sosial) agar mendapatkan haknya 

dengan baik, namun demikian adopsi juga dapat melahirkan dampak seperti 

kejahatan anak. 

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, 

Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi. 

Dalam fatwanya, ulama NU menjawab persoalan tersebut dengan dua jawaban 

yaitu; 

a) Kalau dalam adopsi itu rerdapat penisbatan anak pada bapak 

angkatnya (ada pengakuan sebagai anak kandung .red), maka 

hukumnya haram. 

b) Kalau dalam pengangkatan anak itu hanya atas dasar memuliakan atau 

kasih sayang, maka hukumnya boleh. Pengangkatan seperti ini tidak 

termasuk tabanny(adopsi) yang diharamkan. 

Sebagai dasar hukumnya, ulama NU mengutip hadis Nabi SAW. 

“Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang 
bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan 
manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima 
amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunah” (HR. Muslim, 
no. 3314 dan 3373)15 

 
Dari keterangan hasil bahsul masail, dapat disimpulkan bahwa Islam 

hanya mengizinkan adopsi secara tidak mutlak, tidak mendapat hak waris dan hal 

lain sebagaimana anak kandung, dan pengangkatan anak tidak boleh menisbatkan 

                                                 
15 Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, terjemah Hadits Shahih Bukhori-Jilid 3, Semarang: 

Toha Putra, 1986, hlm 
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anak kepada bapak angkatnya, karena itu sesuatu yang haram atau tidak boleh 

dilakukan. 

Hubungan antara orang tua dan anak angkat bersifat saling tolong 

menolong dan melindungi, bisa jadi ketika masih kecil, orang tua lebih mampu, 

tetapi ketika anak sudah besar, maka ia bisa lebih mampu secara ekonomi 

sehingga anak angkat wajib menolong dan menjaga orang tua angkatnya. Ketika 

kondisi fisik orang tua sudah lemah, ia juga berkewajiban menjaga orang tua 

angkatnya karena ketika kondisi sudah tua, ia sangat rentan untuk disepelekan. 

 
4. Kedudukan Anak Angkat Menurut Keputusan MUI 

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan 

untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak 

atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat 

adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut 

ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan 

mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. 

Sejauh ini di Indonesia belum memiliki peraturan tentang adopsi/ 

pengangkatan anak, pengangkatan anak selama ini hanya berlaku secara adat 

masing-masing daerah. Namun pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa No. 

335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982. Kemudian pada Rapat 

Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1984 Majelis Ulama 

Indonesia memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:16 

a) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari 

perkawinan (pernikahan). 

b) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan 

keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah 

bertentangan dengan syari’ah Islam. 

c) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan 

Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk 

memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih 

                                                 
16 Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 

Depatemen Agama RI, 2003, hlm. 178 
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sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan 

termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam. 

d) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain 

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat 

bangsa. 

 
Fatwa MUI pada tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982 kemudian 

diperjelas pada rapat kerja nasional pada tahun 1984 dapat disimpulkan bahwa 

Islam hanya mengakui status anak dari hasil perkawinan yang sah, adapun dalam 

pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan nasab 

anak angkat dengan orang tua kandung dan agamanya.  

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing untuk anak 

Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 pada ayat (1) Fakir 

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

 
5. Kedudukan Anak Angkat Menurut Pandangan Ulama Kontemporer 

Islam berpendapat secara positif, bahwa pengangkatan anak adalah suatu 

pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing 

dari lingkungan keluarganya. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan 

keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu 

samasekali orang asing. Isteri dari ayah yang memungut bukan ibunya sendiri, 

begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya atau bibinya. Dia sendiri 

sebenarnya orang asing dari semuanya itu. 

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabanny, dan 

dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas 

konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi 

suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan 

kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. 

Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya 

bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan 

seterusnya. Mereka semua adalah ajnaby (orang lain) baginya. Dalam istilah yang 
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sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-

akuan”17 

Sedangkan Prof. Dr. Syekh Mahmud Syalthut, seorang ahli fiqih 

kontemporer dari Mesir mengemukakan bahwa setidaknya ada dua definisi 

tentang adopsi anak, yaitu Pertama, adopsi adalah seseorang yang mengangkat 

anak, yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. kemudian ia 

memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih 

sayang maupun nafkahnya, tetapi agama tidak menganggap sebagai anak 

kandungnya, karena itu tidak boleh disamakan statusnya dengan anak 

kandungnya, karena itu tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung. 

Kedua, adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian 

menjadikan seorang anak menjadi anak angkatnya.18 

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kedudukananak angkat atau pada masa sekarang dikenal 

dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, 

mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal mawaris, ia tidak memiliki hak waris 

terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia 

berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota 

keluarga orang tua angkatnya.   

Adapaun masalah hukumnya, islam memperbolehkan bahkan sangat 

menganjurkan, sepanjang hal itu demi keberlangsungan kehidupan dan masa 

depan si-anak. 

 
6. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kehadiran Kompilai Hukum Islam (KHI) yang merupakan himpunan 

kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui 

eksistensi lembaga pengangkatan anak, dan juga menjadi sumber hukum Islam 

bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum 

pengangkatan anak dan merupakan pedoman hukum materiil bagi pengadilan 

                                                 
17Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Haji Masagung, 1993, hal. 29. 
18Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam 

Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan 
dari Perspektif Hak Asasi Manusia ) 



 
 

13 
 

agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak. Undang-Undang RI Nomor 3 

Tahun 2006 menegaskan bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang 

beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama 

memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu 

perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari 

peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai 

ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan 

permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa 

gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak 

tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua 

angkatnya. 

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk 

meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh 

keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan 

keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran 

seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai 

seorang anak pun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang 

memelihara di hari tua, serta untuk mengurusi harta kekayaan sekaligus menjadi 

generasi penerusnya kelak ketika orang tua sudah tiada. 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragam Islam secara konsisten mengawal 

penerapan hukumnya sehingga pengaruh positif terhadap kesadaran  masyarakat  

yang  beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum 

Islam. Anak  angkat  memiliki  dua  jenis  yaitu, pertama seseorang yang 

memelihara anak dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan 

seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama 

Islam, dan hubungan pewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, mengangkat anak 

yang dalam Islam disebut Tabanni  atau  dalam hukum positif disebut sebagai 

adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam 

segala hal. 
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Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi  

yang  dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam 

pengertian aslinya atau di dalam KUH Perdata, yakni mengangkat  secara mutlak, 

dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya 

(nasabnya) yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai  anak sendiri,  

seperti  hak menerima warisan  sepeninggalnya  dan larangan  kawin dengan 

keluarganya. 

Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat 

telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang 

bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan  anak, dan 

hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam 

sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga 

pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan pasal 171 huruf 

h. Bunyi isi pasal 171 huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam  

pemeliharaan  untuk hidupnya sehari-hari,  biaya pendidikan  dan sebagainya 

beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan   pengadilan”.19 

Berdasarkan pemahaman dari berbagai sumber diatas, dapat penulis 

simpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam adalah sebatas hubungan 

kemanusiaan yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua yang 

mengangkatnya dan tidak bisa disamakan dengan anak kandung.  

Mengangkat anak pada umumnya hukum Islam memperbolehkan namun 

dalam batas - batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal 

hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang 

tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak 

tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung 

dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan 

pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan 

batasan pengertian pengangkatan anak adalah: 

a. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga 

jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan nasabnya yang 
                                                 

19 Cik Hasan Bisri, Op. Cit, hlm. 195 
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berdampak pada  hubungan,  sebab  dan  akibat hukum. 

b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap 

jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya. 

 
Istilah anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam 

pasal 171 ayat (9) yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan Pengadilan.” 

Peristilahan pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia berasal 

dari bahasa Inggris yaitu, adoption. Pada awal mulanya dalam peradaban Islam 

pengengkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas penduduk arab 

yang pada zaman itu terkenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak 

angkat. 

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 tanggungjawabnya dari 

orang tua asal kepada orang tua angkatnya   berdasarkan   putusan   pengadilan.   

Atas  dasar  pengertian   tersebut   dapat  di simpulkan bahwa yang dilarang 

menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam 

segala hal.  Berdasarkan uraian tersebut diatas, 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 pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak angkat yang 

bersangkutan. 

Pengangkatan  Anak  sebagaimana  yang  telah  di  atur  di  dalam  KHI  

(Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi 

kecintaan pemberian nafkah, memberikan pendidikan serta memberikan 

pelayanan segala kebutuhannya dan bukan memperlakukan mereka sebagai anak 

(nasabnya) sendiri.  

 
2. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam 
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Secara terminologi banyak tokoh yang memberikan pendapat mengenai 

definisi atau pengertian hibah, diantaranya yaitu, ”Pemberian yang dilakukan oleh 

seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih  hidup  dan  

pelaksanaan   pembagiannya   biasanya   dilakukan   pada  waktu penghibah  

masih  hidup  juga.  Biasanya  pemberian-pemberian  tersebut  tidak akan pernah 

dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian  itu, oleh kerena pada 

dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan 

harta bendanya kepada siapa pun”.20 

Hukum Islam bersikap adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan 

nilai-nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan 

perubahan zaman. 

1. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Pandangan Para Imam 

Mazhab 

Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan syari’ah yang universal, Al-

Qur’an sebagai pokok yang fundamental dalam syariat Islam berisi ketentuan-

ketentuan yang lengkap. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia 

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris tidak banyak dibahas oleh 

imam madzhab dan para pengikut pendapat mereka. Pembahasan mereka berkisar 

masalah merdekanya status hukum anak yang di pungut dari jalanan.  

Anak angkat menurut pendapat para ulama Imam Madzhab tidaklah 

mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, 

namun dipandang dari segi sosiologis anak angkat bisa mendapatkan harta dari 

orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah, yang mana melaksanakan wasiat 

menurut Imam madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata yuridu (arab) 

dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut:  

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak bagi 
seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya 

                                                 
20 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW. 

Bandung: Refika Aditama 2005, hlm. 89 
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yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis 
baginya".21 

 
Para Imam madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah 

dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para 

sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya 

wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.  

Sebagian fuqoha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak 

milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.22 Dari sini, 

jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat, pemilikan yang diperoleh dari hibah 

itu terjadi pada saat itu juga, sementara wasiat pemilikan diperoleh setelah yang 

berwasiat meninggal dunia. 

 
2. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Tarjih Muhammadiyah 

Berpegang pada firman Allah SWT dalam Al-Ahzab ayat 4-5: 

“… 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). Panggillah 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 (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) 
 

Majlis tarjih menjelaskan bahwa dari ayat al-Qur’an di atas, diperoleh 

ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak 

kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak 

memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak 

dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan 

yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua 

angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. 

Hak anak angkat tetap bisa dilaksanakan dengan berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat 

                                                 
21 Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, terjemah Hadits Shahih Bukhori-Jilid 2, Semarang: 

Toha Putra, 1986, hlm. 53 
22 Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 230 
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wajibah dengan syarat  tidak  boleh  lebih  dari  1/3 harta, atas dasar tersebut maka 

anak angkat berhak menerima harta dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 

1/3 harta dengan cara mendapatkan wasiat wajibah. 

 
 
 
 
 

3. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Bahsul Masail Nahdlatul 

Ulama 

Sebagaimana dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 

21 Desember 1983 yang telah menetapkan fatwa tentang Adopsi. yaitu; 

a) Kalau dalam adopsi itu terdapat penisbatan anak pada bapak 

angkatnya (ada pengakuan sebagai anak kandung .red), maka 

hukumnya haram. 

b) Kalau dalam pengangkatan anak itu hanya atas dasar memuliakan atau 

kasih sayang, maka hukumnya boleh. Pengangkatan seperti ini tidak 

termasuk tabanny(adopsi) yang diharamkan. 

Maka sudah jelas bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta 

warisan, tetapi dengan melihat kasih sayang yang diberikan sianak angkat dan 

perjuangannya dalam mengurus orang tua angkatnya maka demi kemaslahatan 

Ulama NU sepakat dengan keputusan KHI bahwa anak angkat berhak menerima 

harta dengan jalan diberikannya wasiat wajibah. 

 
4. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Keputusan MUI 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, 

dalam rapatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 

Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status 

Anak Angkat (Adopsi) dalam fatwanya keputusan pada poin 5 menjelaskan 

bahwa; 

Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan 
keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang 
yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan 
dengan orang yang wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin 
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memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah 
diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam 
bentuk wasiat.23 

Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI 

Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan 

tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak 

dan Status Anak Angkat (Adopsi) dapat dijelaskan lagi bahwa anak angkat tidak 

mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bila orang tua angkat 

ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya bisa dengan cara 

memberikan dalam bentuk hibah atau wasiat. 

 
5. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Pandangan Ulama 

Kontemporer 

Praktik pengangkatan anak di masyarakat, pada banyak kasus terdapat 

penyimpangan dalam hal pengakuan bapak angkat terhadap anak angkatnya 

dengan dihukumi seperti anak kandungnya sendiri dengan menghilangkan nasab 

asli dan diberikan warisan kepadanya. Maka untuk meluruskan praktik 

penyimpangan tersebut diperlukan penjelasan tentang status hukum anak angkat. 

Hal yang terpenting untuk ditegaskan kembali adalah persoalan status 

anak angkat dan orang tua angkat dalam hal akibat hukum dari perbuatan tersebut. 

Hal ini dalam banyak kasus masih terjadi di masyarakat, seorang bapak angkat 

(yang tidak punya anak) yang sudah terlanjur sayang kepada anak angkatnya 

enggan untuk menjelaskan bahwa ia adalah bukan anak asli atau anak kandungnya 

padahal anak tersebut sudah dewasa. 

Usaha untuk merahasiakan yang dilakukan oleh orang tua angkat tentang 

status anak angkatnyatersebut ditegaskan oleh Syekh Yusuf Qardhawi merupakan 

hal yang sia-sia, artinya hal itu pasti akan terbongkar juga, sebab kebohongan 

perkataan manusia tidak dapat menutupi kebenaran, tidak dapat mengubah realitas 

sebenarnya.24 

                                                 
23http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-tata-cara-mengangkat-anak-dan-status-anak-

adopsi/ diakses 29 April 2017 
24 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2016, 

hlm. 90 

http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-tata-cara-mengangkat-anak-dan-status-anak-adopsi/
http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-tata-cara-mengangkat-anak-dan-status-anak-adopsi/
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Prof. Dr. Syekh Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa seseorang 

mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain, lalu ia 

meperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih 

sayang, nafkah, pendidikan, serta perhatian dengan tidak menyamakan dalam 

nasab, kedudukan anak angkat bukan anak secara syara’ dan tidak memiliki hak-

hak sebagai anak asli.25 

Hal yang pelu diperhatikan adalah, jika anak angkat sudah dewasa, 

mandiri dan sejahtera hidupnya di kemudian hari, maka secara agama dan 

manusiawi tidak boleh anak angkat melupakan orangtua angkatnya yang telah 

berjasa membesarkan dan mendidiknya. 

Anak angkat wajib menghormati dan menjaga tali silaturrahmi terhadap 

orang tua angkatnya, dan jika perlukan anak angkat bisa saja untuk memberikan 

sebagian hartanya kepada orang tua angkatnya sebagai tanda jasa bahwa beliau 

bisa besar dan sukses berkat asuhan dan bimbingan orang tua angkatnya. 

Pada dasarnya dari uraian kedua ulama tersebut bahwa anak angkat tidak 

berhak mendapatkan waris jika orang tua angkatnya meninggal, karena tidak ada 

hubungan darah, tidak terjadi hubungan pernikahan dan tidak ada hubungan 

saudara, namun orang tua angkat dapat memberikan hartanya dengan cara hibah 

atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. 

 
6. Model Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua 

angkat tidak ada hubungan mewarisi.Apabila anak angkat tidak menerima wasiat 

dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut 

sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yakni yang 

berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua 

angkatnya”.26 

                                                 
25Ibid, hlm. 85 
26Ibid, hlm. 206 
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Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh 

dilakukan sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila  hibah  yang  akan  

dilaksanakan  menyimpang  dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi 

perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi 

Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Apabila 

perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan dengan  kemaslahatan  bagi  

pihak  keluarga  ahli  warisnya,  maka sungguh tidak di benarkan karena di dalam 

syariat Islam di perintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri 

masing-masing untuk menyejahterakan keluarga itu dipandang batal, meskipun 

ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 

1/3 harta itu sudah dipandang banyak.27 

Hal ini didasarkan  pada sabda nabi Muhammad  SAW, sebagai berikut:  

Dari Abi Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : 

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW, katanya: “Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang 
berhartakekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini 
selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 
dari hartaku itu?” Rasul menjawab: “tidak (jangan) !”, aku bertanya lagi: 
“ataukah aku sedekahkan separuhnya?” Rasul menjawab: “Jangan ! “aku 
bertanya lagi: “adakah aku sedekahkan sepertiganya?” Rasul menjawab: 
“sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika 
engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik 
daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang 
akan menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)”. (HR. 
Muttafaq Alaih)28 

 

4. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 

telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni bahwa; 

1. Kedudukan anak angkat menurut Islam adalah tidak bisa disamakan 

sebagaimana anak kandung, dan orang tua angkat tidak boleh memutuskan 

hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau 

                                                 
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. Yogyakarta : UII Press, 1995, hlm.14 
28Ahmad MudjabMahalli, Hadis-HadisMuttafaq ‘Alaih, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 133 
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orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak adalah 

merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang 

terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat 

pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya, sementara 

dalam penetapan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya 

dengan diistilhaqkan kepada orang tua angkatnya. 

2. Anak angkat dalam hukum Islam, tidak mendapatkan warisan dari orang 

tua angkatnya, akan tetapi bisa menerima harta orang tua angkatnya 

dengan cara mendapatkan hibah dan apabila orang tua angkat sebelumnya 

memberikan hibah kepada anak angkatnya meninggal dunia, anak angkat 

tetap bisa menerima harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu dengan 

cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua 

angkatnya. 

B. Saran 

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi 

sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi 

jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya 

keturunan, tetapi didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu 

terwujudnya kesejahteraan anak. 

2. Kepada para hakim agama di Lingkungan Peradilan Agama agar berani 

untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai maksud 

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2008 tentang Pokok-pokok 

kekuasaan kehakiman yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat, dan diharapkan untuk sering melakukan 

penyuluhan hukum bagi umat Islam berkenaan dengan ketentuan 

mengenai pemberian hibah khususnya terhadap anak angkat menurut 

hukum Islam sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari 
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