
 
 
 
KEDUDUKAN ANAK TIRI DAN HALI WARIS PENGGANTI 
SAUDARA SEAYAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NO.43/Pdt/2003 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
Oryza Puspa Yudha  
 
Dosen pembimbing : Prof.Dr Afdol, SH., M.S 
2009 
INHERITANCE AND SUCCESSION (ISLAMIC LAW) 
Terdapat perbedaan pembagian warisan terhadap anak tiri dan ahli waris pengganti 
saudara seayah menurut Hukum Adat, hukum BW, dan Hukum Islam. Ketiga sistem 
Hukum waris mengatur hal yang sama mengenai bagian warisan anak tiri, yaitu hanya 
berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Perbedaan disini terdapat pada bagian yang 
akan diterima  oleh orang tua kandungnya yang diperoleh dari warisan orang tua tirinya. 
Orang tua kandungnya adalah Janda pewaris, sehingga perbedaan tersebut muncul 
diantara ketiga sistem Hukum Waris tentang warisan yang berhak diterima oleh janda. 
Hukum Adat Indonesia memandang janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang 
asal suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus 
tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia 
meninggal dunia atau kawin lagi. Dan Hukum Adat tidak mengenal istilah saudara 
seayah, yang ada hanya saudara tiri. saudara baru berhak mendapatkan harta warisan 
apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan orang tua. Menurut BW ketika seseorang 
telah menikah maka otomatis harta bendanya bersatu. Janda mendapat setengah harta 
persatuan ditambah bagian harta warisan dengan jumlah sama dengan anak kandung. 
dalam hal tidak ada anak atau keturunannya, janda mewaris seluruh harta warisan dengan 
menyampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung dan sebagainya. 
 
 
Sedangkan menurut Hukum Waris Islam, janda berhak mendapat sebagian harta bersama, 
dan mendapat bagian harta warisan (1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, 
dan 1/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak), serta harta bawaan. Dalam Hukum 
Waris Islam, janda dapat mewaris bersama saudara apabila pewaris tidak meninggalkan 
anak dan ayah. Saudara disini dibedakan antara saudara seayah dan saudara seibu. 
Saudara seayah mendapat bagian yang sama halnya dengan bagian anak. 
Sedangkan saudara seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Apabila mereka 
dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Hukum 
Waris Islam juga mengatur mengenai bagian ahli waris pengganti, yaitu tidak boleh 
melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 
4.1.2 Putusan Mahkamah Agung NO.43K/Pdt/2003 tidak sesuai dengan ketentuan 
pembagian waris menurut Hukum Waris Islam. Pada Putusan tersebut dinyatakan bahwa 
yang berhak memperoleh semua harta warisan adalah anak tiri pewaris. Sedangkan 
menurut perhitungan Hukum Waris Islam, anak tiri hanya berhak memperoleh warisan 
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dari orang tua kandungnya, dalam kasus ini adalah Janda pewaris, selain itu pewaris tidak 
meninggalkan anak dan ayah, sehingga saudara pun berhak untuk mewaris. Dalam kasus 
ini terdapat saudara seayah pewaris, sehingga seharusnya warisan tersebut dibagi diantara 
janda dan saudara seayah pewaris. 
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