
ANAK TIRI 

(dalam Perspektif Hukum  Kewarisan  Islam) 
Oleh : DRS.  H.  AHMAD  MUNTHOHAR,  S.H., M.H.   

 

A.  PENDAHULUAN 

Hukum Kewarisan Islam, sebagaimana diketahui, timbul akibat adanya peristiwa 

hukum dengan  meninggalnya seorang  keluarga (Pewaris). 

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam  ( KHI. ) berdasarkan Instruksi Presiden  

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Kepurtusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 

1991 tanggal 22 Juli 1991 Tentang Peaksanaan Inpres. tersebut, telah membawa 

perkembangan baru dalam kemajuan Hukum Islam dengan menjawab beberapa 

masalah, khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan, yang selama ini diangggap tabu 

untuk disentuh dan dibicarakan, terlebih lagi untuk diberikan ketentuan hukumnya, 

misalnya dalam masalah di sini adalah masalah Anak angkat. 

KHI. Telah memberikan legalitas terhadap keberadaan Anak angkat  di mata 

Hukum Islam dengan tetap tidak meninggalkan akar pokok dari jalur yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT. yaitu terpeliharanya kesucian keturunan (hifdzu An Nasl) 

yang termasuk salah satu dari lima tujuan primair dari Syari’at Islam “amrun 

dloruriyyun” yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dengan 

tetap menempatkan Anak angkat sebagai Anak orang lain (bukan anak kandungnya 

sendiri) dan yang masih tetap mempunyai hubungan –hubungan hukum dengan kedua 

orang tua kandungnya dan keluarganya, baik di bidang nasab, waris, perkawinan pada 

umumnya dan Wali nikah pada khususnya, dll. sebagaimana dijelaskan dalam Firman 

Allah SWT . dalam Al Qur’an : 

Artinya ;  “ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al 
Ahzab, ayat 5 )1 

 

KHI. telah begitu beraninya  memberikan porsi bagi Anak angkat dalam Hukum 

Kewarisan Islam sehingga masuk dalam jajaran orang (ahli waris) yang bisa / berhak 

mendapatkan pembagian harta warisan Orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, 

dengan jalan konstruksi Hukum Islam melalui modifikasi jalur Wasiat Wajibah  

sebanyak-banyaknya   1/3 bagian dari harta warisan Pewaris. (ps. 209 KHI )2 

Kita tentunya sepakat bahwa KHI. yang merupakan Fiqih Indonesia, yang 

terkodifikasi secara sistematis dan sekaligus sebagai Hukum Islam Positip sebagai 

dasar dan terapan dalam menyelesaikan perkara bagi Orang-orang yang beragama 

Islam, baik oleh masyarakat (secara damai) maupun oleh Aparat Penegak Hukum dan 

Keadilan melaui jalur Meja Hijau (Peradilan Agama), belumlah dapat dikatakan telah 

lengkap dalam menjawab dan memberikan hukum terhadap masalah–masalah yang 

ada di hadapan kita. Masih banyak masalah-masalah “mungkin“ tidak pernah kita 

toleh, bahkan kita kesampingkan begitu saja, karena tidak adanya ketentuan hukum 

secara tektual, padahal masalah itu patut kita carikan pemecahan dan jalan keluar 

penyelesaiannya, antara lain masalah Anak tiri dalam pembagian warisan. 

 

B. PERMASALAHAN 

 Masalah yang dimaksudkan di sini adalah masalah Anak tiri dalam perspektif 

Hukum Kewarisan Islam, dimana pokok masalahnya adalah : Apakah Anak tiri dapat 

dikategorikan sebagai orang yang  bisa atau dapat diberikan bagian dari harta warisan 

Ibu atau Bapak tirinya ?. 

 

C. PEMBAHASAN 

Masalah Anak tiri ini, sepanjang pengetahuan Penulis memang belum ada 

ketentuannya secara tegas, bahkan belum pernah terangkat di atas Meja hijau 

Peradilan Agama sehingga menghasilkan sebuah Yurisprudensi tetap. Namun 

demikian bukan berarti masalah ini adalah masalah baru. Puluhan tahun yang silam 

seorang Dosen bidang Tafsir dan Faraidl pada Fakultas Syari’ah wa Dirasah Al 
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Intermasa, Jakarta,  hal. 667 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

Islamiyah di Makkah Al Mukarramah yaitu Muhammad ‘Ali Ash Shabuniy, telah 

mengemukakan sedikit masalah anak tiri ini yaitu  pada akhir pembahasan masalah 

Kaidah Warisan orang yang mati tenggelam (Gharaqiy) dalam bukunya “Al Mawarits 

fi Asy Syari’ah Al Islamiyah” dengan menggambarkan terjadinya masalah kewarisan 

sbb. : 

Seorang isteri dan suaminya meninggal dunia bersama pula dengan ketiga anak 

laki-laki mereka. Masing-masing mereka mempunyai harta. Isteri tersebut juga 

mempunyai seorang anak laki-laki dari suami terdahulu (anak bawaan/ anak tiri). 

Sedangkan suami juga mempunyai isteri kedua dan mempunyai seorang anak laki-

laki. Adapun penyelesaian pembagian harta warisan dari suami-isteri tersebuat (yang 

telah meninggal dunia) adalah  sbb. 

            Isteri  I        x             Suami         x         Isteri  II                                                                            

                                              B                             A                                 C 

  

 

                                                   3 Anak laki-laki 

                                                               F 

                                                                                    Seorang anak laki-laki 

                                       Seorang anak laki-laki                          G 

          E 

Perhatikan denah di atas.  

Harta warisan B keseluruhannya untuk E. Sedangkan harta warisan A = 1/8 

untuk C (isteri yang masih hidup), dan sisanya yaitu = 7/8 untuk G. (Bagian) Harta 

warisan F = 1/6 nya untuk  E (Saudara laki-laki se Ibu) dan sisanya yaitu 5/6 nya 

untuk G (Saudara laki-laki se Ayah).33 

Gambaran kasus dan penyelesaian di atas, nampaklah bahwa E (anak laki-laki  

bawaan B) tidak mendapatkan bagian apa-apa dari harta warisan A (Bapak tiri E). Ini 

adalah Fiqh Makkiy  dimana di Indonesia (saat itu) belum ada KHI. hal ini tentunya 

berbeda keadaannya dengan sekarang setelah adanya KHI dimana telah ada  terobosan 

baru berupa terentaskannya masalah Anak angkat oleh KHI. 

                                                
   3 Muhammad ‘Ali Ash Shabuniy, Al Mawarits Fisy Syari’ah Al Islamiyah, Makkah, Syirkah Iqamah  

Ad Din, hal. 205 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

 Timbullah suatu pertanyaan di sini ; Apakah gambaran penyelesaian pembagian 

Harta warisan seperti tersebut di atas yang masih kita pakai ? ataukah ada jalan lain 

(ijtihad) sebagai suatu terobosan guna mengentaskan masalah Anak tiri di sini?. 

Masalah Anak tiri ini memang merupakan fakta kehidupan dalam keberadaannya 

di hadapan kita yang tidak mungkin kita pungkiri dan hindari adanya. Sedangkan KHI. 

telah mengawali langkahnya dengan membuat suau terobosan baru dengan 

menkonstruksi Hukum Islam melalui modifikasi Wasiat Wajibah sedemikian rupa, 

sehingga Anak angkat masuk dalam jajaran orang yang bisa mendapatkan bagian 

warisan dari harta warisan Orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya. Tidakkah hal 

ini merupakan tiupan angin segar bagi kesejahteraan anak-anak lainnya yang belum 

terentaskan oleh KHI. Misalnya dalam masalah yang dibahas di sini yaitu masalah 

Anak tiri dan anak yang telah diakui oleh suami melalui jalur Lembaga Pengakuan 

Anak, yang biasa disebut dengan “ AL IQRARU BIN NASAB “ sebagaimana hal ini 

(yang terakhir) telah dibahas secara luas oleh  H. Taufiq (Mantan Wakil Ketua 

Mahkamah Agung RI.) dalam artikelnya “Kedudukan Anak Luar Kawin menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Imron Rosyadi dalam artikelnya “Anak 

Sah Dan Anak Luar Nikah serta Implikasinya Dalam Hukum Islam”.4  

Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan bahwa Hakim-

hakim bukan sekedar “bouche de la loi”, tetapi menjadi penterjemah atau pemberi makna 

melalui penemuan hukum (rechtsvinding) bahkan menciptakan hukum baru 

(rechtschepping) melalui putusan-putusannya (judge made law).5  

Salah satu tugas pokok Hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  

Kekuasaan Kehakiman, adalah wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.6    

Jelaslah di sini bahwa seorang Hakim bukan saja diangggap sebagai serba  

mengetahui tentang Hukum  (ius curianovit), melainkan juga dituntut dengan senjata 

pamungkasnya berupa Ijtihad untuk  “judge made law” (Hakim membuat hukum 

                                                
4 Al Hikmah & Ditbinbapera Islam, Thn. VI- 1995, Mimbar Hukum, Jakarta, No. 19, hal. 36 – 48 
 

5 Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI., 1 Juli 2003 M, Suara Uldilag., Pokja. 
Perdata Agama MA-RI, Jakarta, Edisi  II. Hal. 8.  

6 Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal   5  ayat  (1). 
7 Al Hikmah & Ditbinbapera Islam, Thn. VI 1995, Mimbar Hukum, Jakarta, No. 21, hal. 65. 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

melalui putusannya) terhadap perkara yang belum ada ketentuan Hukumnya secara 

tektual, jelas dan nyata.                                                                                                   

Kenyataan dalam praktik kehidupan sehari-hari dan dalam Peradilan Agama 

menunjukkan bahwa  KHI. mampu mengentaskan masalah Anak Angkat melalui 

modifikasi jalur Wasiat Wajibah, maka tentu timbul suatu pertanyaan di sini : Apakah 

tidak mungkin KHI. juga mampu mengentaskan masalah Anak tiri ini, sehingga 

masuk dalam jajaran orang yang bisa mendapatkan bagian dari harta warisan Ibu atau 

Bapak tirinya, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Hifdzun Nasl  ? 

 Kita ingat bahwa Hukum kewarisan Islam banyak sekali disentuh oleh kegiatan 

ijtihad yang sekaligus sebagai usaha menyesuaikan Nash kepada kenyataan dalam 

praktik, dengan harapan agar Nash tersebut dapat diimplementasikan dalam 

kenyataan.7 Sehingga lahirnya masalah-masalah baru, misalnya : Anak angkat dan 

melembagakan Plaatvervulling secara modifikatif merupakan tuntutan rasa keadilan 

dan kemanusiaan bagi Hukum Waris Islam yang berlaku secara kekal abadi di 

sepanjang zaman dan tempat dengan tetap berpedoman pada garis-garis Hukum 

Faraidl yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. 

 

1. Pengertian Anak Tiri. 

Anak tiri adalah anak bawaan isteri dan / atau suami. 

Berpegang pada  pengertian di atas dapat dijabarkan adanya 2 (dua) kategori Anak 

tiri yaitu : 

-Anak bawaan isteri dan/ atau suami akibat perkawinan sah, dan 

-Anak bawaan isteri yang lahir di luar perkawinan sah. 

Anak tiri pada kategori kedua telah jelas ketentuannya bahwa dia hanya 

mempunyai hubungan saling mewarisi dengan Ibunya dan keluarga dari pihak 

Ibunya tersebut.(pasal. 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo. pasal. 186  KHI.)8.  

                                                
 
 
 
 
 
8 - Departemen Kehakiman RI., II/1985, Undang-Undang Perkawinan Dan peraturan pelaksanaannya, 

Jakarta, hal. 13  - Departemen Agama RI., 1991/1992,  Kompilasi Hukum Islam, Jakarta., hal. 95 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

Anak tiri pada kategori pertama adalah yang dimaksudkan dalam 

pembahasan di sini, karena memang belum ada ketentuannya secara tektual dan 

jelas. 

Pengertian Anak Tiri tersebut di atas, di dasari pada kenyataan bahwa 

pernikahan yang dilakukan tidak semua oleh mereka yang masih berstatus perjaka 

dan perawan, melainkan juga  “banyak” dilakukan oleh seorang Jejaka dengan 

seorang Janda yang telah mempunyai anak (dengan suaminya dahulu), atau 

seorang Duda yang telah mempunyai anak (dengan isterinya dahulu) dengan 

seorang Perawan, atau seorang Duda yang telah mempunyai anak (dengan 

isterinya dahulu) dengan seorang Janda yang juga telah mempunyai anak pula 

(dengan suaminya dahulu). 

 

2. Akibat Hukum Pernikahan. 

Suatu pernikahan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum yang yang 

menimbulkan multi dimensi hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya hak saling 

mewarisi dengan meninggalnya salah satu , suami atau isteri. Ini merupakan 

ketentuan Qoth’i, sebagaimana ditentukan oleh ALLAH  SWT. dalam Al Qur’an : 

  

Artinya :    “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang 
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An 
Nisaa’ ayat 12) 9 

 

                                                
9 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur’an, Op. Cit. hal. 117 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

Batas dimulai timbulnya hak dan  saling mewarisi antara suami – isteri, 

dikemukakan oleh Ibnu Umar A’lawiy, bahwa cukuplah dengan telah terjadinya 

akad nikah yang sah antara keduanya, meskipun antara keduanya belum terjadi 

persetubuhan ( qablad dukhul). Ini tetap dapat saling mewarisi dengan 

meninggalnya salah satu (suami atau isterinya). Karena akibat hukum pernikahan 

terhadap hak mewarisi berbeda dengan akibat hukum terhadap timbulnya hak dan 

kewajiban nafkah dan  giliran (qasmu) diantara mereka.10   Jumhur Ulama’ sepakat 

bahwa nafkah isteri timbul sebagai kompensasi terhadap adanya dukhul 

(persetubuhan) antara mereka berdua. Sehingga bagi isteri yang nusyuz 

(membangkang, antara lain : karena tidak bersedia digauli oleh suaminya) tidak 

berhak atas nafkah. 11  

Pernikahan juga bisa menimbulkan adanya hubungan hukum, bukan saja 

terhadap mereka berdua (suami-isteri), melainkan juga terhadap Anak tiri mereka, 

antara lain : 

a. Antara Anak tiri perempuan dengan Bapak tirinya atau Anak tiri laki-laki 

dengan Ibu tirinya, diantara mereka ini tidak boleh saling menikahi satu 

dengan lainnya , apabila Bapak atau Ibu dari Anak tiri ini dalam 

pernikahannya dengan Ibu atau Bapak kandung Anak tiri tersebut sudah 

dukhul (bersetubuh), sebagaimana hal ini ditentukan dalam Firman ALLAH 

SWT. dalam Al Qur’an :  

   

Artinya : 23. “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-
laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; 
ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-
ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa 
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa 

                                                
10 Ibnu Husain bin Umar A’lawiy, Bughyatul Mustarsyidin, Darul Fikri, Bairut, hal. 181. 
11Ibnu Rusyd Qurthubiy, Bidayatul Mujtahid, juz II, Al Haramain, Singapura, Cet. III, hal. 52 
   Ibnu Yusuf Asy Syiraziy, Al Muhadzdzab, Jilid II, Darul Fikri, Bairut, hal. 67.  
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”.(QS. An Nisaa’  ayat 23)12 

 
b. Adanya kesepakatan secara sadar dalam bentuk kesediaan menerima secara 

diam-diam, dengan pengertian bahwa dengan kesediaan menikahi Ibu atau 

Bapak dari Anak tiri tersebut, berarti bersedia pula menerima kehadiran 

Anak tiri tersebut dalam satu rumah tangga. Sehingga keberadaan Anak tiri 

ini, secara otomatis menjadi salah satu anggota keluarga yang sekaligus 

menimbulkan tanggungjawab moril maupun materiil bagi Ibu maupun 

Bapak tirinya untuk mengasuh dan memupuk pendidikan serta 

membiayainya / menafkahinya, dan lain-lainnya yang menyangkut dengan 

kebutuhan/ hajad hidup dan kehidupan Anak tiri ini, masa kini dan masa 

depannya. 

 

3. Pandangan ‘Ulama’ terhadap Kedudukan Anak tiri. 

Ulama’ sepakat menetapkan pengertian lafadl “walad” dalam Firman 

ALLAH SWT. Q.S. An Nisaa’ ayat 12, yang sekaligus sebagai acuan  dasar 

dalam menentukan adanya hak saling mewarisi antara suami-isteri , seperti 

tersebut di atas, mencakup : 

a. anak-anak kandung (shulbiy), baik laki-laki maupun perempuan, dan 

b. anaknya anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, jika tidak ada anak-

anak kandung.13   

Akibat hukum atas keberadaan Anak tiri bagi Ibu atau Bapak tiri dalam 

menerima warisan sbb. :  

a. Muhammad ‘Ali Ash Shabuniy; bahwa walaupun beliau berpendapat 

dalam kasus Gharaqiy ,bahwa Anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa dari 

harta waisan Ibu atau Bapak tirinya, seperti tersebut di atas, namun pada 

bagian lain beliau  mengemukakan bahwa Anak tiri juga bisa menjadi 

Hajib Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian Ahli 

waris)  terhadap Ibu atau Bapak tirinya, sebagaimana Firman ALLAH 

SWT. QS. An Nisaa’ ayat 12 tersebut di atas, dengan penjelasan bahwa 

suami mendapat bagian ¼ apabila isteri mempunyai anak atau anak dari 

                                                
12 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur’an, Op. Cit. hal. 120. 
13 Fatchur Rahman, 1981, Ilmu Waris, Al Ma’arif, Bandung, Cet. II, hal. 136. 
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Selalu kunjungi kami untuk rilis karya-karya tulis selanjutnya, terimakasih 

anak laki-laki  (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami 

tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Isteri mendapat bagian  ¼  

apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) 

dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari isteri tersebut maupun dari 

isteri yang lainnya. 14 

b. Fatchur Rahman; bahwa isteri mendapat 1/8 bila yang diwarisinya 

mempunyai far’u-warits, baik yang lahir melalui isteri pewaris ini maupun 

melalui isterinya yang lain. 15 

Berpijak dari kedua pendapat tersebut di atas, maka kedudukan Anak tiri 

dalam Hukum Kewarisan Islam semakin jelas bagi kita, meskipun masih 

disayangkan belum ada tindak lanjut penyelesaiannya, dalam pengertian apabila 

Anak tiri dapat menjadi Hajib Nuqshan  terhadap Ibu atau Bapak tirinya, maka 

apakah tidak mungkin apabila dia juga bisa mendapatkan bagian dari harta 

warisan Ibu atau Bapak tirinya ?. 

 

4. Terobosan yang dapat ditempuh. 

Posisi Anak tiri manakla dibandingkan dengan Anak angkat, maka posisi 

Anak tiri ini “terkadang” tidak lebih baik dari Anak angkat. Apabila kehadiran 

Anak angkat secara penuh diterima oleh Kedua Orang tua angkatnya, karena 

memang dikehendaki kehadirannya, maka tidak demikian halnya dengan Anak 

tiri. Kehadiran Anak tiri “terkadang” tidak diterima secara penuh oleh Ibu atau 

Bapak tirinya. Bisa saja terjadi bahwa seseorang hanya bisa menerima Ibu atau 

Bapaknya saja (dari Anak tiri). Karena memang yang dinikahi itu adalah Ibu 

atau Bapaknya (saja), dan bukan dengan anak-anaknya itu (Anak tiri). 

Pandangan seperti ini tentu lahir dari mereka yang beranggapan bahwa 

pernikahan hanyalah mengikat bagi mereka berdua (suami-isteri) saja, tidak 

lebih  dan tidak kurang. 

Posisi Anak tiri seperti tersebut di atas, maka bagi Anak tiri yang Orang tua 

kandungnya, berkecukupan harta “mungkin” tidak begitu menjadi masalah yang 

berarti. Akan tetapi apabila Orang tua  kandungnya (dari Anak tiri) kurang 

berkecukupan, maka masalah harta menjadi sangat berarti baginya,  demi 

                                                
14 Muhammad Ali Ash Shabuniy, Op. Cit., hal. 48. 
15 Fatchur Rahman, Loc. Cit. 
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menunjang kesejahteraan hidupnya di masa kini dan yang akan datang, baik 

untuk pendidikan, pengobatan dan pembinaan lainnya. 

Solusi dan pemecahan masalah serta sekaligus  mensejahterakan kehidupan 

Anak tiri di masa-masa yang akan datang, ada 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh, 

baik secara alternatif maupun kumulatif sbb. : 

  

a. Jalur Qiyas kepada Anak Angkat. 

Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas , 

maka kiranya dapatlah dimungkinkan masalah Anak iri ini dapat diqiyaskan 

kedudukan dan hak-haknya dengan Anak angkat, sehingga kepadanya dapat 

pula diberikan bagian dari harta warisan Ibu atau Bapak  tirinya, melalui 

modifikasi dari konsturksi Hukum Wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 

dari harta warisan Ibu atau Bapak tirinya. 

Pemberian kepada Anak tiri seperti ini , pada dasarnya akan mempunyai 

fungsi yang sama dengan pemberian porsi kepada Anak angkat, mengingat 

keduanya mempunyai persamaan kenyataan alasan (‘illat) bahwa mereka ini 

adalah anak orang lain yang dengan sengaja dimasukkan menjadi bagian dari 

satu keluarga dengan tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai anak 

orang lain demi tetap terpeliharanya “hifdzun Nasl”. 

Pemberian seperti tersebut di atas,  juga mempunyai fungsi yang sama 

dengan pemberian kepada Anak angkat yaitu untuk melindungi dan menjamin  

kesejarteraan mereka yang ada di dalam tangungjawab satu keluarga. 

Bukankah Allah SWT. juga telah menganjurkan tindakan pengentasan seperti 

ini, sebagaimana Firman ALLAH SWT. dalam Al Qur’an : 
  

Artinya :  “ Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari 
diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan 
orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang 
mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat 
baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu 
Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.(QS. Al Ahzaab  ayat 6) 16 

 
b. Jalur Pemberian untuk Kerabat. 

                                                
16 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur’an, Op. Cit. hal. 667. 
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Jalur ini sebenarnya telah jelas ketentuannya dalam Firman ALLAH SWT. : 

  

Artinya :  “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[270], anak yatim 
dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) 
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. An Nisaa’ ayat 
8) 17 

[270]  kerabat di sini maksudnya : kerabat yang tidak mempunyai hak warisan 
dari harta benda pusaka. 

[271]  pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. 
 

Tinjaklanjut dari Firman ALLAH SWT. tersebut di atas, maka KHI. telah 

mengambil tindakan satu langkah ke depan untuk lebih menguatkan dan 

mempercepat tercapainya tujuan dari Firman ALLAH SWT. di atas, yakni 

mengentaskan kemiskinan dalam kalangan keluarga sendiri, pada khususnya, 

dan umat Islam pada umumnya.  

Ayat tersebut di atas, mengamanatkan bahwa pemberian untuk kerabat 

terkesan hanya merupakan tindakan berbuat kebajikan/ amal shalih (littabarru’) 

demi terentaskannya mereka-mereka yang tidak mempunyai hak warisan 

(sebagai Ahli waris) dari harta warisan yang ada. Sedangkan mereka itu perlu 

dan patut untuk mendapatkan perhatian demi kesejahteraan kehidupannya di 

masa kini dan yang akan datang.. Sedangkan KHI. dengan begitu tegasnya telah 

menentukan adanya pemberian untuk kerabat pada pembagian warisan, bukan 

lagi terkesan littabarru’, melainkan mensejajarkan pemberian untuk kerabat ini 

dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang bersifat Wajib untuk dilakukan 

oleh Ahli waris guna kepentingan Pewaris (Orang yang meninggal dunia dan 

meninggalkan harta), yaitu berupa biaya pengurusan jenazah (tajhiz) dan 

pembayaran hutang. Sehingga belumlah dapat dinyatakan sebagai Harta 

Warisan terhadap harta yang ditinggalkan oleh Pewaris yang belum dikeluarkan 

untuk biaya-biaya tersebut di atas, termasuk Pemberian untuk Kerabat, dan harta 

yang ditinggalkan itu masih dikategorikan sebagai Harta Peninggalan (Tirkah)   

( pasal. 171 huruf  “e” KHI) 18 

Anak tiri, dalam kenyataan kehidupan berkeluarga, sudah merupakan 

bagian integral  dalam sebuah keluarga dengan Ibu atau Bapak tirinya, 

                                                
17  Ibid. 
18  Departemen Agama RI., 1991/1992, Op. Cit.,  hal. 172. 
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sebagaimana tersebut di atas, dan dengan tetap berpegang teguh kepada Hifdzun 

Nasl, serta adanya tanggungjawab Ibu atau Bapak tiri terhadap Anak tirinya, 

sebagai akibat hukum dari kesediaan menikahi Ibu atau Bapak  kandung dari 

Anak tiri tersebut, maka tentunya merupakan langkah yang rasional, logis dan 

yuridis serta bijaksana untuk memberikan prioritas, terhadap Pemberian untuk 

Kerabat  ini, kepada dan untuk Anak tiri. Meskipun sampai dengan saat ini, 

menurut sepengetahuan Penulis, Peradilan Agama (dari tingkat Pertama dan 

Banding) sampai dengan (Kasasi) Mahkamah Agung RI. belum ada langkah 

penjabaran, baik berupa Yurisprudensi tetap maupun Putusan, yang memberikan 

porsi , Pemberian untuk Kerabat ini, dalam skala prioritasnya kepada dan untuk 

Anak tiri. 

Hakim Peradilan Agama di tuntut dan sekaligus ditantang untuk berani 

mengambil langkah yang se-bijaksana mungkin berdasarkan rasa keadilan , 

dengan senjata pamungkasnya berupa Ijtihad, untuk memperhatikan nasib Anak 

tiri di sini. 

Banyaknya porsi Pemberian untuk Kerabat ini  kepada dan untuk Anak 

tiri, tentunya disesuaikan dengan kepatutan dan rasa keadilan  keluarga dan 

musyawarah interen keluarga sebagai Ahli waris yang berhak. Apabila 

diperlukan, dikarenakan tidak adanya kesepakatan, maka Hakim Peradilan 

Agama dapat menentukannya secara kasuistik. 

 

D.  P E N U T U P/  S I M P U L A N 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sbb. : 

- Bahwa Pada dasarnya Anak tiri tidak termasuk golongan Ahli waris, namun 

dengan Konstruksi Hukum Islam, Anak tiri bisa mendapatkan bagian dari harta 

warisan Ayah atau Ibu tirinya yaitu dengan jalur Qiyas kepada Anak angkat yakni 

melalui jalur Wasiat wajibah atau melalui jalur Pemberian untuk Kerabat. 

Demikianlah tulisan yang sangat sederhana ini sekedar urun rembug Penulis dalam 

upaya mencarikan solusi dan mengentaskan masalah Anak tiri dalam perspektip Hukum 

Kewarisan Islam. Semoga dapat bermanfa’at  adanya, khususnya bagi Penulis,             

Amin – Amin – Amin Ya Mujibas Sailin. 

Tegur dan saran yang konsturktif sangat Penulis harapkan demi tercapainya tujuan 

di sini.  Wallahu   A’lamu  bis  showab.(mtr) 
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