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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum 

pemeliharaan anak akon dalam pembagian waris persfektif hukum adat sasak 

(study kabupaten Lombok timur). Metode penelitian yang digunakan adalah 

normatif dan empiris. Hasil pembahasan menunjukan Kedudukan anak Akon 

Dalam Perspektif Hukum adat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur adalah 

anak akon disamakan atau disejajarkan kedudukannya dengan anak 

kandungnya. Hak Waris Anak Akon dari Orang Tua Angkatnya adalah sebagai 

ahli waris dari orang tua angkatnya keadaan ini tidak akan berubah walaupun 

orang tua angkatnya mempunyai anak kandung. 

 

   Kata kunci : Anak Akon 

 

Due to the law of maintenance of children akon in the division of inheritanceof 

children akon in the division of inheritance legal perspective of theindigenous 

sasak.( studies of east Lombok district ) 

 

M. JAELANI EFENDI 

D1A 111170 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the legal consequencs 

maintenance boy akon in the division of in heritance legal perspective of the 

indigeous sasak (studies of east Lombok district ). The research methot uset is 

normative and the empirical. The result of the this cussion indicate the position 

of the chlid akon legal perspective of indigenous sasak in Lombok district 

rgency is the son of akon equatet or in align position with his biological child. 

Right of in heritance children akon of parentes remove her a state of this will 

not change although parentes have remove her could a child. 
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I PENDAHULUAN 

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan 

atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya 

sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat 

akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua 

dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat 

dari pengangkatan anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan 

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak 

memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. 

Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi 

bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan 

dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem 

hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, 

pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat 

yang dikatagorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat 

dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.1  

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan 

mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku di masyarakat bersangkutan. Sedangkan menurut Soepomo perbuatan 

mengangkat anak adalah Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari 

pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke 

                                                             
1
 R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 

103.  
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dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak 

kandung.2  

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat 

anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi 

dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang 

diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. 

Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan 

tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.3  

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam 

dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), adoption naturam 

imitatur, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika 

dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. 

Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan 

pengangkatan anak.4 

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni 

orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. 

Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua 

angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang 

telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan: “pengangkatan 

                                                             
2
 Ibid, R. Soepomo, hlm. 103 

3
 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), hlm. 19. 
4
 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40. 
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anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan 

kepentingan kesejahteraan anak.5 

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi 

yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang 

mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang 

ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi 

dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari 

keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, 

ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan 

orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal 

ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang 

adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak 

dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada 

pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, 

juga dalam harta warisan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35. 
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II PEMBAHASAN 

Kedudukan Anak Akon Dalam Perspektif Hukum Adat Sasak Di Kabupaten 

Lombok Timur 

Masyarakat Adat Sasak adalah masyarakat yang menganut system 

kekerabatan patrilineal dimana seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-

laki yang akan menjadi suami istri, istrinya tersebut akan masuk ke dalam 

keluarga suaminya, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkannya.6 

Sistem patrilineal ini membawa kedudukan bahwa seorang anak laki-laki 

menjadi utama, anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga tersebut, 

berbeda halnya dengan anak perempuan apabila ia menikah kelak maka ia akan 

mengikuti suaminya dan masuk ke lingkup keluarga suami. Menonjolnya 

kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Sasak berakibat setiap 

keluarga menginginkan adanya keturunan seorang anak laki-laki untuk 

meneruskan keturunan keluarganya. Dalam masyarakat adat sasak panggilan 

untuk ayah disebut dengan istilah Amaq dan untuk ibu di sebut dengan Inaq.7 

Pada masyarakat adat Sasak bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai 

anak (Bangkol) untuk meneruskan garis keturunannya atau untuk mengharapkan 

mempunyai anak yang lahir dari rahimnya, pasangan suami istri akan berusaha 

mengangkat anak (anak akon). 

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat 

anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi 

dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang 

                                                             
6
 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuddin, tokoh adat Sasak di Desa Sakra Selatan, 

05 Maret 2018. 
7
 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuddin, tokoh adat Sasak di Desa Sakra Selatan, 

05 Maret 2018. 
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diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. 

Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan 

tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.8 

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh 

orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan 

tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta 

kekayaan rumah tangga. Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai 

anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati 

bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang 

bersangkutan.9 

R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak 

(adopsi) bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak 

kandung sendiri.10  

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai 

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-

kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah pada orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut 

                                                             
8
 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), hlm. 19 
9
 Sharty Dellyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum. (Liberti; Yogyakarta, 1988). hal. 8. 

10
 R. Soepomo. Hukum Adat. (Pradya Paramita; Jakarta, 1989). hal. 19. 
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ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan 

putusan/penetapan Pengadilan Negeri.11 

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak 

tidak diatur di dalam KUH Perdata. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam 

praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada 

pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti 

luas. Terkait demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang 

pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.12 

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 

apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:13  

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 
dengan orang tua biologis dan keluarga.  

- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 
angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 
kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai 
pewaris dari anak angkatnya.  

- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 
secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.  

- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan 
terhadap anak angkatnya. 
 

Tujuan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain 

adalah untuk meneruskan keturunan. Dengan mengangkat anak diharapkan 

supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurusi harta kekayaan 

sekaligus menjadi generasi penerusnya. Ini merupakan motivasi yang dapat 

dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi 

                                                             
11

 Erna Sofyan Sjukrie. Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka 
Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak. (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI; 
Jakarta, 1995). hal. 

12
 R. Soeroso. Perbandingan KUH Perdata. (Sinar Grafika; Jakarta, 2007). hal. 174. 

13
 M. Ali Hasan. Hukum Warisan dalam Islam. (Bulan Bintang; Jakarta, 1981). hal.59.  
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terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah 

bertahun-tahun belum seorang anak.  

Dari keterangan Kepala Dusun Gerepek diatas menjelaskan bahwa  

alasan  masyarakat adat sasak mengangkat anak  apabila diartikan dalam 

Bahasa Indonesia adalah yang pertama adalah pasangan suami istri tersebut 

salah satunya mengalami kemandulan sehingga tidak akan pernah bisa 

mempunyai keturunan dan dilakukan  semata-mata untuk melanjutkan dan 

mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai  

anak,  yang  kedua yakni pasangan suami istri tersebut hanya memiliki satu 

orang anak saja (laki-laki atau perempuan) sehingga  pasangan tersebut 

mengangkat anak, dan yang ketiga yakni sebagai  pancingan agar dapat 

melahirkan anak kandung, dan keabsahan kekuatan hukum pengangkatan anak 

tidak terganggu apabila nantinya ibu angkat melahirkan anak kandung. Dengan 

demikian pengangkatan anak dengan sendirinya mempersaudarakan anak 

kandung dengan anak angkat.14 

Begitu pentingnya keturunan (anak) ini dalam suatu perkawinan sehingga 

tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa sebagai akibat ketiadaan anak 

seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak itu sendiri. Demikian 

dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak) 

maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dimana proses pelanjutan 

generasi dapat pula berlangsung. Dikalangan masyarakat adat sasak sendiri 

tidak sedikit pula peneliti jumpai keluarga-keluarga yang melakukan poligami, 

                                                             
14

 Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Gerepek, 04 Maret 2018 
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bahkan istri pertama dengan istri kedua tinggal satu atap dengan suami 

mereka.15 

Adapun responden yang peneliti wawancarai di lapangan mengenai 

faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan pengangkatan anak di 

Kecamatan Sakra Desa Sakra Selatan Dusun Gerepek, Kesuit, Selawing, 

Teliyah dan Sombemg berdasarkan Dusun tempat mereka tinggal antara lain 

sebagai berikut:16 

- Bapak Husin (Amaq Usman) usia 60 tahun dan istrinya bernama Ibu 
Salbiah (Inaq Usman) usia 55 Tahun, yang bertempat tinggal di Dusun 
Gerepek Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra, di usia pernikahan 
mereka yang  ke 5 tahun belum juga dikaruniai seorang anak dan 
kemudian mereka mengangkat anak laki-laki yang bernama Usman 
pada umur 6 bulan dan kini usia anak tersebut menginjak 22 tahun, 
anak yang diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dari pasangan 
suami isteri yang tidak lain adalah saudara kandung dari bapak Husin 
yang bernama Husen dan istrinya bernama Siti; 

- Mamik Gacik (Amaq Latif) usia 57 tahun dan istrinya bernama Ibu 
Senah (Inaq Latif) usia 51 Tahun, yang bertempat tinggal di dusun 
Kesuit Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra, di usia pernikahan 
mereka yang ke 3 tahun belum juga di karuniai keturunan dan kemudian 
mereka mengangkat anak laki-laki yang bernama Latif pada umur 3 
bulan dan kini usia anak tersebut menginjak 26 tahun dan telah 
menikah, anak yang diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dari 
pasangan suami isteri dari bapak Ramli dan istrinya bernama Suniah 
yang merupakan sepupunya sendiri; 

- Bapak Mustakim (Amaq Putri) usia 61 tahun dan isterinya bernama  Ibu 
Sariah (Inaq Putri) usia 56 tahun, bertempat tinggal di Dusun Selawing 
Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra yang memiliki seorang anak 
perempuan berusia 42 tahun yang bernama Putri (menikah) dan 
mengangkat anak laki-laki bernama Marzuki yang kini usianya 35 tahun 
(menikah). Anak yang diangkat merupakan bayi yang di bawakan oleh 
saudra dari bapak Mustakim sendiri; 

- Bapak Saipul (Amaq Iza) usia 57 tahun dan isterinya bernama  Ibu Linda 
(Inaq Iza) yang telah meninggal dunia 5 tahun silam (tahun 2013), 
bertempat tinggal di Dusun Teliah yang sewaktu istrinya masih hidup 
Bapak Saipul atau yang lebih sering disapa dengan Amaq Iza 
mengangkat anak dari kalangan keluarganya dimana anak tersebu (Iza, 
umur 30 tahun dan menikah), Iza diangkat sebagai anak  pada usia 1 

                                                             
15

 Hasil Wawancara dengan Para Warga Masyarakat Dusun Gerepek, 05 Maret 2018 
16

 Wawancara dengan para responden yang melakukan pengangkatan anak, 04-06 Maret 
2018 
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tahun karena Bapak meninggal dunia dan di tinggalkan oleh ibunya 
entah kemana; 

- Bapak Hartawan (Amaq jaelani) usia 55 tahun dan istrinya bernama Ibu 
Sri Hastuti (Inaq Jaelani) usia 47 Tahun, yang bertempat tinggal di 
Dusun sombeng Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra, di usia 
pernikahan mereka yang  ke 6 tahun belum juga dikaruniai seorang 
anak dan kemudian mereka mengangkat anak laki-laki yang bernama 
Jaelani rasyid pada umur 6 bulan dan kini usia anak tersebut menginjak 
22 tahun, anak yang diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dari 
pasangan suami isteri yang tidak lain adalah saudara misan dari bapak 
Sahid yang bernama Husen dan istrinya bernama Isnawati. 
 

Dari kelima kasus pengangkatan anak diatas adalah kasus yang mewakili 

pengangkatan anak secara Adat Sasak di masing-masing Kecamatan Kabupaten 

Lombok Timur. Jika kita lihat dengan seksama mengenai keterangan-keterangan 

yang responden sampaikan mengenai alasan-alasan mereka melakukan 

pengangkatan anak, dapat kita lihat beberapa faktor yang menyebabkan mereka 

melakukan pengangkatan anak diantaranya:17 

- Faktor tidak mempunyai keturunan atau salah satu pasangan 
mengalami kemandulan; 

- Faktor keinginan memiliki anak laki- laki;  
- Faktor kasihan terhadap masa tumbuh kembang dan masa depan anak; 
- Faktor keyakinan secara turun temurun yang diwariskan dari nenek 

moyang mereka “Penoq Anak Penoq Rizki”.  
 
Pengangkatan anak yang telah di jelaskan peneliti di atas merupakan 

pengangkatan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan untuk 

kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang diangkat sebagian besar dari 

kalangan keluarga pewaris dimana orang tua kandung mereka menyerahkan 

anaknya untuk diangkat berdasarkan keinginan dan rasa kasihan terhadap sanak 

keluarganya yang tidak memiliki keturunan. 

Kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan 

termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama. Walapun orang tua 
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 Wawancara dengan para responden yang melakukan pengangkatan anak, 04-06 Maret 
2018 
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angkatnya tersebut tidak mempunyai anak atau mempunyai anak kandung, anak 

angkat tersebut tetap berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua 

angkatnya.18 

Hak Waris Anak Akon Dari Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat 

Sasak di Kabupaten Lombik Timur 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masyarakat adat Sasak 

tunduk dalam tiga sistem hukum dalam hal waris. Hukum tersebut adalah Hukum 

Adat, Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist karena mayoritas 

Suku Sasak beragama Islam, dan hukum negara yang bersumber pada putusan 

hakim Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan tinggi dan Mahkamah 

Agung. 

Sebagian besar masyarakat Sasak mengikuti hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Karena mayoritas Suku Sasak beragama 

Islam, banyak masyarakat Sasak yang menggunakan hukum Islam untuk 

membagi warisan. Hal ini pernah dijelaskan oleh Van den Berg dalam teorinya 

Receptio in Complexu yang mengungkapkan bahwa adat-istiadat dan hukum 

adat suatu golongan hukum masyarakat adalah receptio (penerimaan) 

seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.  

Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah penerimaan secara bulat 

dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Dalam hal ini, 

                                                             
18

 Wawancara dengan para responden yang melakukan pengangkatan anak, 04-06 Maret 
2018 
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Suku Sasak secara mayoritas beragama Islam dan menggunakan hukum Islam 

untuk membagi warisannya.19  

Dasar penggunaan hukum waris Islam bersumber pada Surat An-Nisa 

ayat 11.20 Dalam bahasa Sasak, bagian wanita dikatakan sebagai “sepersonan” 

yaitu barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah 

“sepelembah” atau dua pikulan yang diletakkan di atas bahu. Maka dikatakan 

dalam bahasa daerah sasak bagian laki-laki dan wanita adalah “Sapelembah 

sepersonan” yaitu dua berbanding satu.21Wanita menjunjung satu bakul di 

kepalanya, sedangkan laki-laki membawa pikulan di bahunya yang terdiri dari 

dua bakul keranjang. 

Perkembangan Hukum Adat Suku Sasak, sejak tahun 1951 di daerah 

pulau Lombok, khususnya di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra (Lombok 

Timur) telah terjadi pergeseran nilai dalam Hukum Waris Adat khususnya tentang 

kedudukan anak dan wanita. Jika menurut hukum adat yang lama dalam 

masyarakat adat Sasak, anak wanita hanya berhak mewarisi harta benda seperti 

piring, gelas, pakaian, dan segalama macam bentuk prabotan rumah serta tidak 

berhak untuk mewaris barang-barang tidak bergerak seperti tanah, maka kini 

dalam perkembangannya sudah diakui dimana kedudukan wanita sebagai ahli 

waris dan berhak pula memperoleh harta warisan peninggalan orang tuanya 

bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.22 

                                                             
19

 Van den Berg, Penentuan Hukum Adat,Jakarta;Djambatan, Dalam http//:Makalah 

Hukum Adat.com 
20

 Al-Qur’an, Surat An-Nisa ayat 11. 
21

 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuddin, tokoh adat Sasak di Desa Sakra Selatan, 
05 Maret 2018. 

22
 Hasil Wawancara dengan Bapak Zaenuddin, tokoh adat Sasak di Desa Sakra Selatan, 

05 Maret 2018. 
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat di 

dalam pewarisan menurut hukum adat Sasak adalah sebagai ahli waris orang tua 

angkatnya. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan 

anak dilahirkan anak kandung. Di dalam beberapa kasus yang peneliti temukan 

dilapangan ditemukan setelah mengangkat anak mereka mempunyai anak 

kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. 

Bapak Zaenuddin juga menjelaskan mengenai hak mewaris anak angkat 

yang selama ini berlaku dan berkembang di masyarakat Adat Desa Sakra 

Selatan. Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, yang 

dalam hal ini semua harta pewaris termasuk harta pusaka (harta pusaka  yang  

dimaksud dalam  hal  ini adalah  tanah  pusaka, keris, cincin), dan anak angkat 

tidak  bisa  mewaris  harta orang tua angkatnya apabila harta tersebut 

merupakan “harta doe tengaq” karna didalam harta tersebut masih terdapat hak-

hak para saudara pewaris. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta 

orang tua kandungnya, karna pengangkatan anak pada masyarakat adat sasak 

merupakan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan 

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.23  

Hal tersebut di perkuat juga oleh beberapa responden yang melakukan 

pewarisan  terhadap  anak  angkatnya,  seperti  apa  yang  di  sampaikan oleh, 

Bapak Saipul (Amaq Iza) dan Bapak Husin (Amaq Usman ), dimana mereka 

berdua hanya memiliki anak angkat tunggal dan memberikan  seluruh hartanya 

yang berupa sawah, ladang, dan rumah untuk anak angkatnya tanpa batas 

                                                             
23

 Wawancara dengan Bapak Zaenuddin, tokoh adat Sasak di Desa Sakra selatan 
Bumbung, 10 Fenruari 2016. 
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Pemberian Wawancara dengan Bapak Husin (Amaq Usman), dan Bapak Saipul 

(Amaq Iza), harta  tanpa batasan tersebut merupakan jenis harta pemberian, 

yang berbeda halnya dengan hibah.24 
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 Wawancara dengan para responden yang melakukan pengangkatan anak, 04-06 Maret 
2018 
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III PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis akan 

menguraikan beberapa kesimpulan antara lain :  

 Kedudukan anak akon dalam keluarga orang tua angkatnya disejajarkan 

kedudukannya dengan anak kandung orang tua angkatnya, tanpa membeda-

bedakan anak kandung dengan anak angkatnya (anak akon), kedudukan seorang 

anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya termasuk ke dalam 

anggota keluarga golongan pertama. Walapun orang tua angkatnya tersebut tidak 

mempunyai anak atau mempunyai anak kandung, anak angkat tersebut tetap 

berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. 

 Hak mewaris anak angkat yang selema ini berlaku dan berkembang di 

Masyarakat Adat Desa Sakra Selatan. Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta 

orang tua angkatnya, yang dalam hal ini semua harta pewaris termasuk harta 

pusaka (harta pusaka  yang  dimaksud dalam  hal  ini adalah  tanah  pusaka, 

keris, cincin), dan anak angkat tidak  bisa  mewaris  harta orang tua angkatnya 

apabila harta tersebut merupakan “harta doe tengaq” karna didalam harta 

tersebut masih terdapat hak-hak para saudara pewaris. Selain itu anak angkat 

juga berhak mewarisi harta orang tua kandungnya, karna pengangkatan anak 

pada masyarakat adat sasak merupakan pengangkatan anak yang tidak 

memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua 

kandungnya. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu: 

 Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak Akon dilakukan 

secara tertulis atau tercatat dengan putusan pengadilan. Saat dilakukannya hal ini 

akan menghindari perselisihan di kemudian hari, serta melindungi hak-hak dan 

kewajiban anak Akon dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat apabila suatu waktu anak Akon tersebut akan melakukan hubungan 

hukum dengan masyarakat luas sehingga di khawatirkan akan timbul kendala di 

kemudian hari.  

 Mengingat tata cara pembagian harta waris adat sasak untuk anak Akon,tidak 

sesuai dengan Undang-undang nasional tentang hukum waris dan hukum islam, 

karena adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah 

maupun anak angkat (Akon), yang seharusnya harta warisan si Pewaris terlebih 

di dahulukan untuk anak sah (kandung).  
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