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ABSTRAK 

Anak angkat tidak mempunyai status mahram kepada keluarga angkat. 

Antara kaedah  untuk menjadikan anak angkat mempunyai status 

mahram ialah kaedah susuan. Namun begitu antara syarat penyusuan 

untuk menjadi anak susuan ialah penyusuan bayi yang belum sampai 

usia dua tahun. Namun anak angkat mempunyai usia yang berbeza 

bahkan melebih dua tahun apabila mula dipelihara sebagai anak 

angkat. Artikel ini memfokuskan penyusuan dewasa sebagai alternatif 

dalam kes pengambilan anak angkat. Metodologi penulisan artikel  

ialah kajian perpustakaan dengan merujuk kepada kitab turath dalam 

fiqh dan hadis. 

 

Kata kunci: mahram, susuan, anak angkat, anak susuan. 

 

BREASTFEEDING CHILDREN EXCEED TWO YEARS: 

FOSTER CHILD STATUS BEING A FEEDING CHILD. 

 

ABSTRACT  

Foster child does not have a mahram status to the host family. Among 

the methods to be adopted  for mahram status ia feeding methods. 

However, among the  breastfeeding conditions is the age that not 

reached two years. However, foster children have diffrent age when 

first observed as a foster child. This article focuses on adult 

breadfeeding as an alternative in case of adoption. Methodolgy used is 

library research with reference to turath book in fiqh and hadith. 

 

Keywords: mahram, feeding, foster child, feeding child. 

 

PENDAHULUAN 

Pengambilan anak angkat dibenarkan dalam peruntukan undang-

undang. Manakala  Islam tidak menegah konsep anak angkat kerana ia 

tidaklah sama sebagaimana isu al-tabanni iaitu anak angkat dinisbah- 

kan kepada keluarga angkat. Namun begitu, hukum anak angkat akan 

kekal sebagai anak angkat yang tidak mempunyai status mahram 
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dengan keluarga angkat. Status ini adalah status bukan mahram. Status 

bukan mahram ini menimbulkan beberapa masalah yang berkait 

dengan dosa. Antaranya persentuhan tanpa lapik, aurat dan berdua-

duaan antara anak angkat dengan keluarga angkat yang berbeza 

jantina. Persentuhan tanpa lapik antara anak angkat lelaki yang sudah 

baligh dengan ibu angkatnya adalah salah dan berdosa. Begitu juga 

persentuhan tanpa lapik antara anak angkat perempuan yang sudah 

baligh dengan bapa angkatnya juga dikira sebagai dosa. Manakala 

masalah aurat mewajibkan penutupan aurat yang sempurna di hadapan 

anak angkat dengan keluarga angkat yang berbeza jantina walaupun 

mereka berada di dalam rumah sahaja. Islam juga menegah khalwat 

iaitu keadaan anak angkat yang tiada hubungan mahram dengan 

keluarga angkat yang berbeza jantina. Tiga perkara ini menimbulkan 

keresahan dalam hubungan antara anak angkat dan keluarga angkat. 

 

Bagi tujuan memelihara hubungan yang baik dan halal antara anak 

angkat dan keluarga angkat, antara penyelesaian yang boleh dilakukan 

ialah dengan kaedah penyusuan. Penyusuan akan menukarkan status 

anak angkat kepada anak susuan. Dengan status anak susuan maka 

status hukum sebagai bukan mahram akan menjadi mahram.  

 

Namun penyusuan mempunyai syarat-syaratnya. Antaranya umur bayi 

yang tidak melebih dua tahun. Manakala dalam amalan pengambilan 

anak angkat, ada yang mengambil anak angkat yang usianya sudah 

melebihi dua tahun. 

 

Tujuan Penyusuan 

Tujuan penyusuan kanak-kanak adalah bagi memberi perlindungan 

kepada bayi. Dengan penyusuan, kanak-kanak mendapat zat makanan 

yang mencukupi. Tujuan ini dapat difahami dalam hadis Nabi s.a.w. 

(al-Son’ani , 1995: (5) 1538): 

َضاِع إاِلَّ َما فَتََق األَْمَعاءَ  ُم ِمَن الرَّ  الَ يُـَحرِّ
Terjemahan: Sesungguhnya tidak mengharamkan 

dari penyusuan melainkan yang menetas akan 

perut. 

 

Juga sabda Nabi s.a.w. (al-Sajastani, 2007: (358) 2058): 

َضاَعةُ ِمَن الـَمَجاَعةِ  َما الرَّ  إِنَـّ
Terjemahan: Sesungguhnya penyusuan itu dengan 

kelaparan. 
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Dalam dua hadis ini, penyusuan bertujuan memberikan minuman dan 

zat makanan kepada kanak-kanak yang menyusu. Maka tujuan utama 

penyusuan adalah perlindungan termasuk minuman dan makanan 

kepada kanak-kanak. 

 

Tujuan Penyusuan Dewasa 

Tujuan utama penyusuan juga adalah agar hubungan kekeluargaan 

antara anak angkat dengan keluarga angkat tidak dibelenggu oleh dosa. 

Ini kerana hubungan anak angkat sahaja masih lagi menjadikan anak 

angkat sebagai bukan mahram kepada keluarga angkat. Jika anak 

angkat adalah lelaki, maka anak angkat ini adalah halal untuk bernikah 

dengan ibu angkatnya. Manakala pemeliharaan aurat perlu dijaga 

kerana mereka masih lagi bukan mahram. Oleh itu, bagi menjadikan 

sebagai mahram maka kaedah penyusuan wajar digunakan. 

 

Tujuan  penyusuan ini diamalkan sejak zaman Nabi s.a.w. Dalam 

riwayat hadis, Abu Huzayfah ibn ‘Utbah mengambil Salim sebagai 

anak angkat. Abu Huzayfah menganggap bahawa Salim adalah 

anaknya. Namun apabila wahyu al-Quran agar seseorang dinisbahkan 

kepada bapa kandungnya, maka Salim tidaklah lagi dianggap sebagai 

anak Abu Huzayfah. Maka ketika itu, Sahlah bintu Suhayl iaitu isteri 

kepada Abu Huzayfah datang menemui Nabi s.a.w. Sahlah 

menjelaskan bahawa mereka dulunya menganggap bahawa Salim anak 

mereka dan Salim masuk ke dalam rumah sedangkan Sahlah terbuka 

kepalanya dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka oleh 

kerana Salim bukanlah anak kandung mereka, maka menjadi 

kewajipan kepada Sahlah untuk menutup auratnya dengan sempurna di 

hadapan Salim. Keadaan ini menimbulkan kerumitan kerana mereka 

hanya mempunyai sebuah rumah sahaja. Sebagai jalan keluar, Nabi 

s.a.w. menyarankan agar Sahlah menyusukan Salim sebanyak lima kali 

penyusuan agar Salim menjadi mahramnya dengan sebab susunya (al-

nawawi, 1998: 10-26). 

 

Begitu juga amalan ‘Aishah r.ha. yang pernah menghantar Salim ibn 

‘Abdillah ibn ‘Umar kepada saudari kandungnya Ummu Kalthum binti 

Abi Bakr al-Siddiq r.ha. Maka ‘Aishah meminta agar Ummu Kalthum 

menyusukan Salim sebanyak sepuluh kali penyusuan hingga Salim 

dapat masuk berjumpa dengan ‘Aishah tanpa hijab (Ibn Anas, 1997: 

375).  
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Berdasarkan dua riwayat ini, adalah jelas bahawa antara tujuan utama 

penyusuan adalah agar hubungan mahram wujud antara anak angkat 

dengan keluarga angkat. Dalam kes Sahlah, beliau tidak menutup aurat 

dengan sempurna di hadapan Salim sedangkan Salim sentiasa berada 

di rumah tersebut. Hubungan antara Sahlah dan Salim ketika itu 

hanyalah sekadar hubungan anak angkat dengan ibu angkat sahaja 

namun mereka masih lagi dihukum sebagai bukan mahram. Maka jalan 

keluar adalah dengan menukar status anak angkat kepada anak susuan 

agar hubungan mahram wujud. Begitu juga amalan ‘Aishah r.ha. yang 

memohon agar Ummu Kalthum menyusukan Salim ibn ‘Abdillah. 

Dengan sempurna penyusuan maka Ummu Kalthum akan menjadi ibu 

susu kepada Salim manakala ‘Aishah akan menjadi ibu saudara susu 

kepada Salim. Ibu saudara susu juga adalah mahram.  

 

Dalam konteks keluarga angkat, tujuan mewujudkan hubungan 

mahram melalui kaedah penyusuan adalah penting. Dengan status 

susuan, maka isu aurat, batal wudhuk dan bersentuhan tanpa lapik akan 

dapat diatasi. Maqasid iaitu tujuan di sebalik penyusuan sebagaimana 

dalam hadis dan athar adalah agar wujud hubungan mahram antara 

mereka. 

 

Syarat-Syarat Penyusuan 

Bagi tujuan penyusuan yang menjadikan anak angkat sebagai anak 

susuan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi sebelum status 

susuan dihukum sebagai sah. Syarat-syarat tersebut ialah: 

i. Susu wanita 

ii. Jumlah penyusuan 

iii. Umur anak angkat yang diberi penyusuan 

iv. Kaedah penyusuan 

 

Susu Wanita 

Penyusuan yang menjadikan sebagai anak susuan adalah dengan 

penyusuan susu manusia yang perempuan. Oleh itu, hukum penyusuan 

tidak berlaku dalam kes penyusuan dengan susu kambing, susu lembu, 

susu tepung dan sebagainya. Maka anak angkat yang menyusu dengan 

susu kambing dan sebagainya tidaklah dihukum sebagai anak susuan 

(al-Zuhayli, 1997 (10): 7283). Dalam Kifayat al-Akhyar dinyatakan 

(Taqiyyudin, 1994 (2): 110-111): 
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ثم الرضاعة الـمحرمة لها أركان منها الـمرضعة ولها ثالث 

 شروط األول كونها امرأة فلبن البهيمة ال يتعلق به تحريم
Terrjemahan: Penyusuan yang mengharamkan 

baginya beberapa rukun. Antaranya penyusu dan 

baginya tiga syarat. Pertama keadaan penyusu 

adalah wanita. Maka susu haiwan tidak memberi 

kesan hukum keharaman. 

 

Dalam hal ini, tidak menjadi syarat bahawa wanita yang menyusukan 

sudah berkahwin atau mempunyai suami (al-Syirbini, t.t (5): 131). 

Bahkan wanita yang tidak mempunyai suami, wanita yang belum 

pernah berkahwin dan anak dara juga diharuskan untuk menjadi ibu 

susu dengan syarat mereka menyusukan anak angkat dengan susu 

mereka sendiri. Dengan ini, wanita yang belum berkahwin juga 

berpeluang memelihara anak angkat yang diubah statusnya sebagai 

anak susuan. Kaedah pengeluaran susu  itu wajar diteliti dengan 

kaedah perubatan moden dan sebagainya (Siti Fatimah, 2015: bil 9).  

 

Sebahagian para ulama juga meluaskan maksud susu kepada beberapa 

keadaan. Contohnya susu yang dibekukan dan susu yang dicampur 

dengan bahan yang lain. Ini bermakna bahawa hukum penyusuan 

berlaku walaupun dengan susu yang dibekukan. Imam Nawawi 

menyatakan (al-Syirbini, t.t (5): 132): 

 ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ، ولو خلط بمائع حرم إن غلب
Terjemahan: Jika susu dibekukan atau dicabut 

daripadanya akan mentega maka penyusuan 

dengan susu tersebut tetap mengharamkan 

hubungan, dan jika susu dicampur dengan cecair 

maka susu tersebut tetap mengharamkan jika susu 

lebih banyak”. 

  

Berdasarkan huraian tersebut, susu yang digunakan mestilah susu 

wanita sahaja. Ini agar wujud hubungan sebahagian daripada 

pembesaran kanak-kanak itu adalah dengan sebahagian susu wanita 

yang menyusukannya.  

 

Jumlah Penyusuan 

Jumlah penyusuan menjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ijtihad 

para ulama. Dalam kes penyusuan anak angkat, kebiasannya jumlah 

penyusuan menjadi isu yang besar bagi kalangan wanita. Ini kerana 
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terdapat wanita yang mengambil anak angkat kerana masalah tidak 

mempunyai zuriat sendiri. Dalam erti kata yang lain, wanita ini belum 

pernah mengandung dan belum pernah melahirkan anak. Keadaan ini 

menjadi masalah penghalang dalam proses pengeluaran susu badan. 

Dalam kes yang lain, terdapat juga wanita yang belum berkahwin 

mengambil anak angkat lelaki. Sebagai wanita yang belum pernah 

berkahwin dan belum pernah melahirkan anak, maka proses 

pengeluaran susu badan menjadi semakin sukar. 

 

Justeru itu, jumlah penyusuan amat penting. Jumlah penyusuan 

yang banyak akan melambatkan proses perubahan status anak angkat 

sebagai anak susuan. Maka dalam hal jumlah penyusuan ini, terdapat 

perbezaan ijtihad dalam kalangan para ulama. Terdapat empat  

pendapat dalam kalangan ijtihad para ulama iaitu (al-Nawawi, 1998 

(10): 25): 

i. Sepuluh kali penyusuan 

ii. Lima kali penyusuan iaitu pendapat Imam Syafii dan 

Imam Ahmad 

iii. Tiga kali penyusuan iaitu pendapat Imam Dawud al-Zahiri 

iv. Satu kali penyusuan iaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan 

Imam Malik 

   

Perbezaan pendapat jumlah penyusuan ini adalah kerana pegangan 

terhadap kefahaman nas syarak. Pendapat lima kali penyusuan 

berdasarkan kepada athar ‘Aishah r.ha. yang menyatakan bahawa 

penyusuan yang mengharamkan ialah lima kali penyusuan (ibn 

Qudamah, 2004 (11): 134. Manakala pendapat tiga kali penyusuan 

berdasarkan kepada hadis Nabi s.a.w. yang menyatakan bahawa sekali 

hisapan susu dan dua kali hisapan susu tidaklah mengharamkan (al-

Sajastani, 2007 (358), 2063). Ini bermakna status anak angkat tidak 

menjadi anak susuan jika sekadar dua kali penyusuan sahaja. Oleh itu, 

jumlah penyusuannya mestilah sekurang-kurangnya tiga kali 

penyusuan iaitu melebihi daripada apa yang disebut dalam hadis. Bagi 

pendapat yang menyatakan bahawa cukup sekadar sekali penyusuan, 

maka pendapat ini berpegang kepada nas al-Quran yang tidak 

menyebut bilangan penyusuan (Burhan  al-Din al-Marginani, , 2006 

(2):523). Imam Malik juga menyebut riwayat jumlah penyusuan 

sebanyak sepuluh kali dan lima kali dalam karyanya al-Muwatta. 

Namun beliau menyatakan bahawa amalan bukanlah berdasarkan 

jumlah tersebut (Ibn Anas: 378). 
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Sebenarnya perbezaan pendapat ini tidaklah besar. Ini kerana sesuatu 

penyusuan yang dikehendaki tidaklah dengan kadar yang lama. Maka 

apabila seseorang anak menyusu kemudian si anak berhenti seketika 

lalu menyambung semula menyusu maka ia dikira dua kali penyusuan 

(Taqiyuddin, 2: 111). Apapun, ia kembali kepada adat yang sesuai 

kerana syarak tidak menetapkan masanya (Ibn Qudamah, al-Mughni, 

11: 136). Justeru itu, maksud beberapa kali penyusuan ialah penyusuan 

yang berbeza waktunya. Contohnya anak angkat diberi susu pada jam 

8  pagi kemudian diberikan pula minum susu pada jam 11 pagi. Ini 

bermaksud dua kali penyusuan. Dalam Kifayat al-Akhyar dinyatakan 

(Taqiyy  al-Din, 2: 111): 

الرضعة ثم شرط الرضعات أن يكن متفرقات ، والرجوع في 

 والرضعتين إلى العرف

Terjemahan: kemudian syarat penyusuan bahawa ia 

dalam keadaan terpisah, dan penetapan pada sekali 

penyusuan dan dua kali penyusuan kembali kepada 

adat uruf. 

 

Umur Anak Angkat Yang Diberi Penyusuan 

Isu umur ini adalah isu yang besar dalam penyusuan anak angkat. Ini 

kerana terdapat anak angkat yang mula dipelihara ketika usianya sudah 

melebihi dua tahun.  

 

Menurut majoriti para ulama, umur yang dikira adalah umur kanak-

kanak yang dalam lingkungan usia dua tahun. Maka penyusuan 

seorang wanita terhadap kanak-kanak yang belum berusia dua tahun 

akan menukar status kepada anak susuan. Pendapat majoriti para ulama 

ini berdasarkan dalil-dalil berikut: 

1. Firman Allah: 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم }

 {الرضاعة ..

Terjemahan: Dan si ibu menyusukan anaknya 

dalam tempoh dua tahun bagi sesiapa yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. (Surah al-Baqarah 

(2) : 233). 

 
Nas al-Quran menyatakan tempoh masa penyusuan iaitu dalam 

tempoh umur dua tahun. Sudah tentu hikmah di sebalik umur dua 
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tahun adalah agar wujud ikatan susuan yang tidak lagi wujud jika si 

anak melebihi usianya dua tahun.  

 

2. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menyebut tempoh 

masa dua tahun. Antaranya sabda Nabi s.a.w. (Abu  ‘Isa al-

Tirmidhi, 2010 (242): No. 1152): 

َضاَعِة إاِلَّ َما فَتََق األَْمَعاَء فِي الثَّْدِي  َوَكاَن قَْبَل  ُم ِمَن الرَّ الَ  يُـَحرِّ

 الفطامِ 
Terjemahan: Tiada mengharamkan dalam 

penyusuan melainkan apa yang mencarik perut di 

buah dada wanita dan ia adalah sebelum berhenti 

menyusu. 

 

Dalam hadis ini, dijelaskan bahawa penyusuan yang 

mengharamkan ialah penyusuan dalam tempoh dua tahun 

daripada umur kanak-kanak. Maka jika melebihi dua tahun maka 

penyusuan tersebut tidak dikira sebagai penyusuan yang 

mengubah status. 

 

Ini adalah pendapat majoriti para ulama. Namun begitu, wujud sedikit 

perbezaan dalam kalangan para ulama dalam kadar usia dua tahun ini. 

Imam Syafii menetapkan dua tahun sahaja. Manakala Imam Malik 

membenarkan umur dua tahun sebulan. Imam Abu Hanifah 

berpendapat ia adalah umur sehingga dua tahun enam bulan (Burhan  

al-Din al-Marginani, 2:524). 

 

Manakala pendapat yang kedua adalah pendapat yang membenarkan 

penyusuan kanak-kanak dewasa. Maka umur kanak-kanak tidak 

dihadkan sekadar dua tahun bahkan boleh melebihi dua tahun. Dalil 

bagi pendapat ini adalah hadis penyusuan Sahlah kepada Salim yang 

sudah besar ketika diberi penyusuan. Sahlah memberitahu Nabi s.a.w. 

bahasa Salim sudah besar ketika itu. Sahlah berkata:“Bagaimana saya 

memberikan Salim akan penyusuan sedangkan dia adalah lelaki yang 

sudah besar”. Maka Nabi s.a.w. tersenyum lalu bersabda (al-Nawawi, 

Syarh Sahih Muslim, 10: 26; Abu  Dawud al-Sajastani, 357, no hadis 

2061): 

 َقْد َعِلْمُت أَنَُّه َرُجٌل َكِبيٌ 
Terjemahan: Saya tahu bahawa sesungguhnya 

Salim adalah lelaki yang sudah besar. 
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Dalam riwayat hadis ini, Nabi s.a.w. tidak menarik balik suruhannya 

kepada Sahlah agar beliau menyusukan Salim walaupun Sahlah 

memberitahu bahawa Salim sudah besar ketika itu. Bahkan Nabi s.a.w. 

tersenyum dan menyatakan bahawa Nabi juga tahu bahawa Salim 

sudah dewasa. Ini memberi kefahaman bahawa had umur kanak-kanak 

yang disusukan agar statusnya menjadi anak susuan tidaklah terhad 

kepada usia dua tahun sahaja. Inilah kefahaman isteri Nabi s.a.w. iaitu 

‘Aishah r.ha. 

 

Dalam isu umur ini, tidak dapat dinafikan bahawa kekuatan dalil 

berpihak kepada pendapat majoriti para ulama. Ini kerana beberapa 

hadis menetapkan bahawa usia kanak-kanak dalam had dua tahun 

sahaja. Namun begitu, maqasid daripada situasi Sahlah yang 

menghadapi masalah untuk tinggal bersama dengan anak angkatnya 

Salim sewajarnya tidak diabaikan. Situasi Sahlah r.ha. juga dihadapi 

oleh keluarga angkat dengan anak yang makin meningkat dewasa. 

Contohnya anak angkat yang diambil untuk dipelihara selepasnya 

usianya dua tahun. Katakan usianya empat tahun, lima tahun dan 

seterusnya. Dalam usia sebegini, hubungan anak angkat dengan 

keluarga angkat tidak terdedah kepada perkara haram kerana usia anak 

angkat yang belum mencapai usia baligh. Namun apabila usia kanak-

kanak ini sampai kepada tahap baligh sekitar dua belas tahun, maka isu 

aurat, bersentuhan dan berduaan akan muncul. Situasi ini adalah sama 

dengan situasi yang dihadapi oleh Sahlah r.ha. 

 

Justeru itu, mengambil pendekatan untuk menghindarkan dosa adalah 

kaedah yang lebih baik. Dalam hal ini, pengamalan hadis Sahlah wajar 

diamalkan. Bahkan ‘Aishah r.ha. beramal dengan riwayat tersebut. Ibn 

Taymiyyah menyatakan (Ibn Taymiyyah, 2006, 34: 173): 

وهذا الـحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي أن 

ة يأخذن به مع أن عائشة روت عنه قال الرضاعة من الـمجاع

لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان 

الـمقصود الثاني لم يـحرم إال ما كان قبل الفطام وهذا هو 

إرضاع عامة الناس . وأما األول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 

محرم . وقد يـجوز للحاجة ما ال يـجوز لغيرها ، وهذا قول 

 متوجه
Terjemahan: Dan ‘Aishah r.ha. beramal dengan 

hadis ini manakala para isteri Nabi yang lain 

menolak amalan dengan hadis ini, sedangkan 
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‘Aishah r.ha. meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. 

bersabda bahawa penyusuan itu dari hasil 

kekenyangan akan tetapi ‘Aishah r.ha. melihat 

perbezaan antara perkara yang dikehendaki dengan 

penyusuan atau makanan. Apabila maksud yang 

kedua (iaitu kekenyangan) maka tidak haram 

melainkan penyusuan yang berlaku sebelum usia 

dua tahun. Ini adalah penyusuan kebanyakan 

manusia. Dan jika maksud yang pertama (iaitu 

penyusuan) maka ia adalah harus jika berhajat 

kepada pertukaran statusnya sebagai mahram. Dan 

harus kerana hajat pada perkara yang tidak harus 

kerana bukan hajat. Ini adalah pendapat yang logik 

dan munasabah. 

 

Pendapat Ibn Taymiyyah adalah pendapat yang meraikan maslahat 

berasaskan maqasid syariah. Ibn Taymiyyah mengakui bahawa 

pendapat majoriti ulama adalah kuat dalam aspek dalil syarak, namun 

wujud keperluan hajat untuk menerima pendapat yang lemah. Majoriti 

ulama menetapkan usia kanak-kanak yang menyusu tidak melebih dua 

tahun, namun dalam kes anak angkat yang diambil ketika usianya 

melebihi dua tahun maka wujud keperluan hajat dalam kes sebegini. 

Keperluan hajat mempunyai kekuatan dalam prinsip Islam (al-Suyuti, 

1938: 89). Pendapat Ibn Taymiyyah turut disokong oleh Imam al-

Son’ani (Muhammad  al-Son’ani, 1995 (3): 1533). 

 

Kaedah Penyusuan 

Kaedah penyusuan yang asal adalah dengan kanak-kanak menghisap 

susu secara terus dari buah dada wanita. Namun begitu, penggunaan 

botol susu tertentu juga tidak bercanggah dengan maksud kaedah di 

atas. Ini kerana yang utama ialah kanak-kanak meminum susu wanita. 

Ibn Qudamah menyatakan: 

 والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور
Terjemahan: Menuangkan susu ke dalam hidung kanak-

kanak daripada bekas hukumnya seperti penyusuan. 

Demikian juga menuangkan susu ke dalam halqum 

kanak-kanak. 

 
Imam Nawawi pula menyatakan (al-Syirbini, 5: 132): 

 ويحرم إيجار وكذلك إسعاط
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Terjemahan: Dan menuangkan air ke dalam 

halqum adalah mengharamkan demikian juga 

menuangkan air ke dalam hidung. 

 

Manakala dalam Kifayat al-Akhyar dinyatakan bahawa Antara rukun 

penyusuan ialah tempat iaitu perut kanak-kanak yang masih hidup dan 

apa juga yang dalam erti perut. Maka ini tiga ikatan. Pertama ialah 

perut. Maka sampainya susu kepada perut mensabitkan keharaman 

samada kanak-kanak menyusu atau diperah atau dituang ke dalam 

halqum atau dituang ke dalam hidung (Taqiyy  al-Din , 2: 111): 

 

Kesan Perubahan Status Sebagai Anak Susuan 

Perubahan status anak angkat sahaja kepada anak susuan memberikan 

kesan hukum mahram antara anak angkat dan keluarga angkat. Dalam 

nas al-Quran dinyatakan bahawa seorang lelaki diharamkan untuk 

bernikah dengan wanita yang menyusukannya sebagaimana firman 

Allah: 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات }

 {م... األخ وبنات األخت وأمهات الالتي أرضعنك

Terjemahan: Diharamkan (berkahwin) dengan 

ibukamu, anak-anak kamu, saudara perempuan 

kamu, emak saudara kamu sebelah ibu dan bapa, 

anak saudara perempuan kamu (sebelah adik lelaki 

atau perempuan), ibu yang menyusu kamu (ibu 

susuan)…. (Surah al-Nisa (4) : 23). 

 

Dalam ayat ini, seorang lelaki tidak diharuskan untuk bernikah dengan 

wanita yang telah menyusukannya. Begitu juga dengan mana-mana 

perempuan yang juga telah menyusu daripada wanita ibu susunya. 

Dengan ini, anak angkat lelaki menjadi mahram kepada wanita yang 

menyusukannya. Manakala dalam riwayat hadis, Nabi s.a.w. 

menerangkan konsep asas keharaman dengan sebab susuan dengan 

bersabda (Ibn Anas, 377): 

َضاَعِة َما يَـْحُرُم ِمَن الِوالََدةِ   يَـْحُرُم ِمَن الرَّ
Terjemahan: Haram dengan sebab susuan akan apa 

yang haram dengan sebab kelahiran. 

 
Anak angkat yang mempunyai status anak susuan mempunyai 

kedudukan yang lebih rapat dengan ramai ahli keluarga. Perkara paling 

utama ialah hubungan antara anak angkat dengan ibu bapa angkat. Ini 
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kerana mereka berada dalam satu rumah. Tanpa hubungan mahram 

maka anak angkat yang sudah dewasa nanti akan terdedah kepada dosa 

apabila bersama sebahagian keluarga angkatnya. Dosa ini meliputi dosa 

bersentuhan, dosa pendedahan aurat dan dosa berduaan dalam rumah 

tanpa ada orang yang lain.  

 

Adalah jelas dalam nas al-Quran bahawa anak angkat lelaki adalah 

mahram kepada ibu susuannya. Begitu juga mahram kepada anak-anak 

ibu susuannya yang lain. Manakala anak angkat perempuan juga 

menjadi mahram kepada suami ibu susuannya. Ini kerana suami ibu 

susuannya adalah bapa susuannya. Dinyatakan dalam teks fiqah Hanafi 

(Burhan al-Din al-Marginani, 2: 525): 

ن ترضع الـمرأة صبية ولبن الـفحل يتعلق به الـتحريم وهو أ

فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ، ويصير 

 الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للـمرضعة
Terrjemahan: Keharaman berkait juga dengan susu 

suami iaitu seorang wanita menyusukan seorang 

anak perempuan maka haramlah anak perempuan 

ini ke atas suami wanita tersebut, bapa kepada 

suami wanita tersebut dan anak kepada suami 

wanita tersebut. Oleh itu, suami yang mana susu 

wanita tersebut keluar dengan sebabnya sebagai 

bapa susuan.  

 
Isu Anak Angkat  

Pengambilan anak angkat adalah langkah yang baik dan mulia. Ia satu 

usaha memberi perlindungan demi kebajikan kanak-kanak. Namun 

begitu, status anak angkat sahaja menyebabkan unsur-unsur keharaman 

dalam hubungan kekeluargaan terjadi tanpa disedari. Unsur keharaman 

yang paling utama ialah pendedahan aurat, sentuhan tanpa lapik dan 

berduaan di rumah tanpa ada ahli keluarga yang lain. 

 

Oleh itu, satu usaha perlu dilakukan agar unsur keharaman dalam 

hubungan anak angkat dengan keluarga angkat dapat dihapuskan. 

Antara langkah yang dapat dicadangkan ialah perubahan status anak 

angkat kepada anak angkat dan juga anak susuan. 

 

Namun begitu, masalah muncul apabila syarat penyusuan menetapkan 

bahawa usia kanak-kanak yang diberi penyusuan mestilah dalam 

lingkungan dua tahun. Jika melebihi usia dua tahun, maka hubungan 
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susuan tidak akan berlaku. Dalam hal ini, situasi yang dialami oleh 

Sahlah dengan anak angkatnya Salim boleh dijadikan sebagai asas 

ijtihad. Situasi yang sama dialami oleh keluarga angkat hari ini. Maka 

jika boleh diambil maqasid kekeluargaan yang mementingkan 

hubungan yang baik dan mesra antara ahli keluarga, maka sudah 

sewajarnya para ulama kontemporari berijtihad dalam meluaskan had 

umur penyusuan dalam kes anak angkat. 

 

Begitu juga masalah jumlah penyusuan yang mungkin menimbulkan 

sedikit masalah bagi wanita yang belum bernikah atau belum 

melahirkan anak. Jumlah penyusuan juga boleh diijtihadkan dan dipilih 

pendapat yang sesuai dengan kes anak angkat. Jumlah lima kali susuan 

tidaklah banyak tetapi mungkin agak sukar bagi wanita yang belum 

pernah melahirkan anak. 

 

Selain wanita yang mengambil anak angkat menyusukan, kaedah 

penyusuan kepada adik-beradik terdekat juga boleh dilakukan. Jika 

anak angkat perempuan, maka penyusuan boleh dibuat dengan adik 

perempuan atau kakak kepada bapa angkat. Dengan ini, status bapa 

angkat akan menjadi bapa saudara susu. Jika anak angkat lelaki, maka 

penyusuan boleh dibuat dengan adik perempuan atau kakak kepada ibu 

angkat. Dengan ini, status ibu angkat akan menjadi ibu saudara susu. 

Imam Nawawi menyatakan: 

 وإخوتها وأخواتها أخواله وخاالته
Terjemahan: Saudara lelaki kepada ibu susu dan saudari 

perempuan kepada ibu susu adalah bapa saudaranya dan 

ibu saudaranya. 

 

KESIMPULAN   

Perlu galakan agar anak angkat ditukar statusnya menjadi anak 

susuan. Perlu juga wujud garis panduan agar anak angkat dapat diubah 

statusnya menjadi anak susuan. Secara umumnya, masyarakat Islam 

tidak mengambil berat persoalan aurat antara anak angkat dengan 

keluarga angkat. Mereka menganggap ia tidak mengapa kerana anak 

angkat sudah dipelihara sejak kecil. Namun hakikatnya anak angkat 

tetap dikira sebagai bukan mahram. Justeru itu, antara tujuan 

penyusuan adalah agar wujud hubungan mahram. Dalam kes anak 

angkat, penyusuan antara kaedah berkesan agar wujud hubungan 

mahram antara anak angkat dan keluarga angkat. Oleh itu, pihak 

berkuasa yang menguruskan pengambilan anak angkat sewajarnya 



78 | Penyusuan Kanak-Kanak Melebihi Usia Dua Tahun: Status Anak Angkat        

        Menjadi Menjadi Anak Susuan 
 

memberi garis panduan agar status anak angkat diubah menjadi anak 

susuan. Garis panduan ini sewajarnya dibuat setelah mendapat 

persetujuan Muzakarah Fatwa Kebangsaan dalam isu-isu teknikal 

berkaitan jumlah penyusuan dan umur kanak-kanak yang boleh 

ditetapkan melebihi usia dua tahun. 
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