
BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur’an seperti (QS, An-Naml : 16 dan An-Nisa :7-12).1 Secara teoritis, orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. Waqaf dan Shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.2 Selain mengatur tentang kewarisan, di dalam Islam masalah wasiat juga diatur. Walaupun demikian pengaturan mengenai kewarisan dan wasiat tidak semua disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sehingga dalam menghadapi fenomena yang terus berkembang, para Ulama menggali hukum dari kedua sumber tersebut sehingga menjadi sebuah produk baru                                                            1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 32.  2 Pagar, Himpunan Peraturan perundang-undangan di Indonesia (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 117.  1    



berupa fiqih. Fiqih yang dihasilkan sebagai sebuah interpretasi terhadap nash Al-Qur’an dan Hadits ini pun berkembang dan mengalami perbedaan-perbedaan antara fiqih satu dengan fiqih lainnya. Setelah fiqih kewarisan terbentuk tenyata problema-problema tersebut juga masih saja menghadang. Diantara problema yang ada di dalam fiqih mawarits atau hukum kewarisan Islam adalah masalah wasiat bagi anak angkat.  Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik.3 Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suartu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris.4 Sistem wasiat berjalan sejak jaman dulu, bukan hanya agama islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semua memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat. Diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).                                                             3 Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 2008, h. 58.   4 Ibid., hlm. 62.  



Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terkait tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.  Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.5 Sedangkan wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.6 Adapun dasar ditetapkannya wasiat dalam hukum perdata diatur di dalam buku ke II tentang benda bab ke 13, tepatnya dalam pasal 875 KUH Perdata, dan dalam hukum Islam dapat dibaca dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah, 2:180, yang berbunyi :  
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dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan 
cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa).” 

 Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam QS An-Nisa’ [4] : 7.7 
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-YA     Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bpa dan kerabatnya, 

dan bagi orag wanita ad hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, 
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”  Dilihat dari sisi harta yang ada pada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.  a. Hukum wasiat adalah wajib, apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaiatn dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seerti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.  b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.                                                             7 Eko Budiono, Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia, mimbar hukum N63, 2004, h. 101.  



c. Mubah (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah apabila ditujukan kepada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.  d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat  e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid diatas kuburan.8 Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris seperti anak angkat.  Pembicaraan tetang keadilan tidak pernah berhenti dari zaman dahulu sampai sekarang. Masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan perubahan hukum dan sosial (social engineering). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat, karena masayarakat itu selalu mengalami perkembangan.9 Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), konsep keadilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada                                                            8 Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 2008, h. 65-66.   9 Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, dalam 
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 dan 2  



gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk prilaku sosial. Dalam hukum kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.10 Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan Agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat.11 Seperti pada masalah yang diajukan di Pengadilan Agama dengan Keputusan Hakim atas perkara Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tentang keadilan pembagian waris antara Ibu kandung, 2 orang saudara seibu, 1 orang istri dan 1 orang anak angkat. Yang mana Keputusan Pengadilan tersebut sudah adil dan sesuai dengan Syariat Islam.   Dalam pengamatan penulis, bahwa masalah ini layak untuk dijadikan sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah tesis. Adapun judul yang penulis ajukan adalah “KETENTUAN-

KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN ANTARA AHLI WARIS DAN PENERIMA 

WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM” 

 

 

 

 

 

 

B. Definisi Istilah                                                             10 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam : Syafi’i, Hazairin dan KHI (Pontianak : Romeo Grafika, 2003), h.25.   11 Musthofa Hasa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, Pustaka Media, 2008, h. 134.  



Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya bias pemahaman, antara lain :  1. Definisi wasiat menurut Ulama :   12تربع حبق مضاف ملا بعد املوت  
“Pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal 
dunia”. 
 2. Definisi mirats menurut Ulama :   ما يرتكه الشخص من أموال وحقوق 
“Sesuatu yang ditinggalkan seseorang untuk ahli warisnya baik berupa harta atau apa saja 
yang berupa hak milik”13 
 3. Definisi keadilan menurut Ulama :   لعل هو كل مفروض من عقائد وشرائع يف أداء األمانات، وترك الظلم، واإلنصاف، وإعطاء احلق 
 
 “Keadilan adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan juga merupakan bagian dari 
aqidah (prinsip) dan syariat dalam melaksanakan amanah dan meninggalkan kedzaliman, 
berlaku jujur dalam segala hal dan memberikan hak kepada orang yang bersangkutan”.14 
 4. Definisi Wasiat Wajibah menurut Ulama :   م إذا مات الوالد أو الوالدة قبلوفاة اجلد أو اجلدة على أن ال تزيد هذه احلصة عن ثلث الرتكةالوصية الواجبة هي افرتاض وصية اجلد أو اجلدة لألحفاد بقدر حصة والدهم أو والد 
“Sesuatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang dari menerima harta warisan 
karena ayah atau ibu mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal dunia, 
dan pemberian ini tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.”15 
  

C. Permasalahan                                                             12 Imam Al-Nawawi, Minhaju at-Thalibin, (Cairo : Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003) h. 241   13 Abu Malik Kamaluddin bin Sayyid Salim, Shahih Fiqih As-Sunnah  (Cairo : Maktabah At – Taufiqiyah 2003), h. 424  14 Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthubi, Al-Jami` Li Ahkami Al-Qur`ani, (Cairo: Mu`assasah ar-Risalah 2006), h. 412  15 Musthafa al-Zilmi, Ahkamu al-Washiyyati Wa al-Mirats, (Cairo : Daru Wa’il Li al-Nasyri Wa al – Tauzi’ 2006), h. 177   



1. Identifikasi Masalah  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :  a. Bagaimana sistem pembagian warisan kepada ahli waris dalam hukum Islam b. Bagaimana konsep wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam  c. Bagaimana sistem pembagian warisan kepada penerima wasiat wajibah dalam hukum Islam d. Bagaimana pembagian warisan kepada penerima wasiat wajibah jika si penerima adalah anak angkat  e. Bagaimana konsep keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan anak angkat yang merupakan penerima wasiat wajibah 
2. Pembatasan Masalah  Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam masalah yaitu hanya berkisar pada :  a. Konsep pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam b. Tinjauan keadilan pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam 
3. Rumusan Masalah  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana ketentuan warisan untuk ahli waris dan penerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam? 



b. Bagaimana ketentuan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat? c. Bagaimana relevansi pembagian warisan secara adil antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah menurut hukum Islam?  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :  a. Untuk meninjau keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah  b. Untuk mengetahui relevansi hukum Islam dengan kitab-kitab fiqih tentang keadilan pembagian waris antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah c. Untuk mengetahui keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Islam, Pakar Hukum Islam dan Hukum Indonesia di Pekanbaru  
2. Manfaat Penelitian  Manfaat penelitian ini dilakukan adalah :  a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan khazanah intelektual dan mengembangkan disiplin ilmu berkenaan dengan keadilan dalam pembagian waris antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dengan kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya serta sudut pandang dari Hakim Pengadilan Agama Islam, Pakar Hukum Islam dan Hukum Indonesia di Kota Pekanbaru 



b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi para penegak hukum Islam di dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara dengan tanpa mencederai hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak ahli waris, anak angkat atau orang tua nagkat, ahli waris yang terhijab, dan krabat yang bukan penerima waris.  c. Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam         
BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW., hukum kewarisan islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; Pertama, Mengganti (QS Al-Naml [27] : 16) 
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G���^ ִG_��ִG :  Artinya : “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu 

pengetahuannya.”  
 
Kedua, Memberi (QS Al-Zumar [39] : 74)  
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-YA      Artinya : “Dan mereka berkata : segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada 

kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan)menempati 
surga dimana saja yang kami hendaki.” Maka (surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang 
yang beramal.” 
 
Ketiga, Mewarisi (QS Maryam [19] ; 6).16  
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!��9?�\ -�A     Artinya : “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’qub; dan jadikanlah dia, ya 

Tuhanku, seorang yang diridhoi”.  Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)17 pewaris,18 menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris19 dan berapa bagian masing-masing.20 Menurut Prof. M. Amin Suma, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa                                                            16Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesi, cet. 1, Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 281.  17Tirkah (harta peninggalan pewaris) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Lihat Pasal 171 huruf d Kompilasi hukum Islam.    18Pewaris (al-muwarris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meningal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.  19Ahli waris (al-waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.   20Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.  12 



bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.21  Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, diambil dari kata mafrudha yang terdapat dalam QS An-Nisa [4] :7 : 
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-YA     Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peningalan Ibu Bapak dan kerabatnya, dan 

bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”   

Mafrudha pada ayat diatas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya). Menurut Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husen, 
Faraidh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syari’at kepada yang berhak menerimanya,22. Sedangkan, pengertian Ilmu Faraidh menurut as-Syarbaini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian – bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.23                                                             21Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : Rajagrafindo persada, 2004), h. 108  22 Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husein, Kifayah al-Akhyar, (Surabaya ; Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz : 2), h. 3.  23 As-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Juz 3 h. 3.  



 Dari beberapa definisi diatas, maka secara singkat ilmu Faraidh atau ilmu warits, ialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ Ulama dan Ijtihad Ulama). Pembagian waris itu hukumnya wajib dilakukan sepeninggal muwarrits, karena merupakan salah satu kewajiban atas harta. Sedangkan memberikan wasiat hukumnya hanya sunnah. Demikian juga memberikan harta hibah hukumnya sunnah.24 
2. Rukun, Syarat dan Sebab Warisan 

a. Rukun Waris  Rukun waris yaitu : 1) Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah) Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:25 a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga,dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya. b. Hak-hak kebendaan.                                                            24 Muhammad Ali As-Shabuni, al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyah fi Dhaw’i al-Kitab wa al-Sunnah (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 29  25 Ibid., h.33. 



Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minu, dan lain-lain. c. Benda-benda yang berada ditangan orang lain.26 Misalnya; barang gadaian dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal. d. Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak Syuf’ah, yaitu hak beli yang diutamakn bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang di wasiatkan atau di wakafkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.27 Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya. a. Pewaris (Muwarrits) Yaitu, orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmi. Mati 
hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar                                                            26 M.Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.13. 27 Pasl 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. 



beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.28 Berdasarkan defenisi tersebut, maka syarat terjadinya waris-mewarisi adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut muwarrits, baik secara haqiqi  maupun hukmi. Mati 
hukmi terjadi misalnya si muwarrits hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati (tidak mungkin hidup).  b. Ahli Waris (Warits) Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.29 Berdasarkan defenisi tersebut, maka syarat ahli waris yaitu: - Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya. - Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris) - Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris - Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris. Ketiga rukun waris di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.30 

b. Syarat Mendapat Warisan                                                            28 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : Al-Ma’arif, Tth) h.36. 29 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 30 Muhammad Iqbal, Dinar Solution, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2008 ), h.185. 



Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkwinan dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:31 1. Orang yang mewariskan (muwarrits) sudah meninggal. Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:32 a. Mati yang bersifat haqiqi (mati yang sebenarnya),  b. Mati secara hukmi, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan danggap telah mati, dan c. Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi  dan bukan hukmi, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematin seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu. 2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian 
muwarrits. 3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. 4. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.33 

c. Sebab Mewarisi 

  Sebab-sebab mewarisi yaitu :34                                                            31 M. Ali Hasan, Op. Cit., h.15. 32 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, ( Bairut : Daar Al-Fikr, Tth) h.426.  33 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h.211 34. Sayyid Sabiq, Loc. Cit.  



1. Hubungan kekeluargaan  Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (yang kekeluargaan diebabkan oleh budak). Dalil tentang kekeluargaan yang haqiqi, yaitu firman Allah dalam QS Al-Anfal [8] : 75 
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<�3 =�]7�� �M!� 	 S"�� cM!� 
A�T�	�5 r�q⌧� W�����   Artinya : “Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (dari pada yang kerabat) did lam kitab Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Dalil tentang kekeluargaan yang hukmi, yitu hadits Nabi Saw :  ُهَما قَاَل )رواه ابن حبان . ( النَسِب َال يـَُباُع َوَال يـُْوَهبُ  اَْلَوَالُء حلَُْمٌة َكُلْحَمةِ : قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َو َسلَم : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ   Artinya : “Wala`(pembebasan budak) itu suatu pertalian hubungan seperti 
hubungan keturunan (nasab), I tidak boleh dijual dan diberikan!.”35 2. Hubungan perkawinan Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebit, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit. Dalilnya firman Allah SWT dalam QS An-Nisa’ [4] : 12                                                            35 Ibnu Hajar  Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 229.  
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q!�M�� V  Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-
istrimu.”  3. Hubungan agama (sesama muslim) Dalilnya hadits Nabi Muhammad SAW :  َُم قَاَل َال يَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َوَال اْلَكاِفُر َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي اهللااهللاُ َعَلْيِه َوَسل َصلى ِيبالن ُهَما َأن َعنـْ 36رواه البخارري ومسلم. اْلُمْسِلمَ   Artinya : “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak 

mewarisi orang Islam”. 
 Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan. Umat Islam mendapat warisan dari orang yang meninggal dunia melalui dua jalur : a. Ahli warisnya atau rahimnya tidak ada. Oleh sebab itu, harta tersebut diserahkan ke bitul mal. Akan tetapi, apabila baitul mal itu belum teratur baik, maka harus diserahkan kepada seorang (Muslim) yang adil, ahli dan bijaksana, supaya disalurkan untuk kemaslahatan umum. b. Ahli warisnya hanya salah seorang dari suami atau istri, sedangkan rahimnya juga tidak ada. Sisa dari bagian suami atau istri, diserahkan ke baitul mal.37 Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau                                                            36 Ibnu Hajar l-Atsqalani, Fathul Baari, (Cairo : Daar Al-Rayyan Li Turats, 1991), h. 280  37 M. Ali Hasan, Loc. Cit., h.29-30. 



amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum 

dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.38 4. Hubungan wala’ (sebab memerdekakan budak) Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya.39 Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.  
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam Asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu :  1. Asas Ijbari  Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.  2.   Asas Bilateral Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak – kerabat, yaitu pihak kerabat, garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.  3.   Asas Individual  Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.                                                             38 Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. 39 Al-Qalyubi dan Al-‘Umairah, Hasyiatani ‘ala Minhajit Thalibin, (Beirut : Daar al-Fikr, Juz 3, Tth), h.15 



4. Asas Keadilan Berimbang Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.40 5.   Asas Semata Akibat Kematian Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.41 6. Asas Integrity (Ketulusan) Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.  7. Asas Ta’abbudi (Penghambaan Diri) Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.  8. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan) Maksud huququl maliyah adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeuargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.  9. Asas Huququn Thaba’iyah (Hak-hak Dasar)  Pengertian huqiuqun thaba’iyah adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseotrang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal                                                            40Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.5.   41Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke 2 (Jakarta : Kencana, 2005), h.16.   



dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.  10. Asas Membagi Habis Harta Warisan Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.42         
4. Sumber Hukum Kewarisan Islam Sumber hukum kewarisan Islam terdiri dari sebagai berikut :  1. Sumber Al-Qur’an :  a. QS An-Nisa [4] : 7 : 
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Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan.  Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur’an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat An-Nisa [4] di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.43   b. QS An-Nisa [4] : 8 : 
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!k2�%)SL -@A      Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 

miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang baik.  Yang dimaksud dengan ulul qurba’ dalam ayat ini adalah kaum kerabat yang mempunyai hak pembagian harta warisan, yang telah ditetapkan oleh Syara’. Apabila mereka tersebut ada pada waktu membagi warisan, maka seharusnya mereka diberi                                                            43 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 279.  



sekadarnya, demikian pula anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Hal ini perlu, guna menjaga agar jangan terjadi rasa iri di hati mereka. Dan selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan agar ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ketika akan memberi, artinya janganlah memberi sambil mengomelinya.44 c. QS An-Nisa [4] : 9  
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�x�0��ִ^ -FA     Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang tua mengenai anak-anak yang akan ditinggalkan, hendaklah para orang tua merasa khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak mereka setelah mereka meninggal dunia.  d. QS An-Nisa [4] : 10 : 
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QR����H��ִ^�� �U�%�)ִ^ -?=A     Artinya : “Seungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, 

sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke 
dalam api yang menyala-menyala (neraka).  e. QS An-Nisa [4] : 11 : 
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!�☺G9	ִ� -??A      Artinya : ”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu : bagian seporang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang 
saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang Ibu Bapak, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meningal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 
oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-
pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.    f. QS An-Nisa [4] : 12 : 
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	 �M!��� eG��� FeG��ִ� -?©A     Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. Jika kemu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu timnggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah 
dibayar utang-utangmu. 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 
hutangnyadengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan 
yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Penyantun. 
 



Ayat 11 dan 12 Surat An-Nisa diatas sebab turunnya masing-masing jelas mendongkrak tradisi kaum Yahudi, hukum Romawi, hukum adaty bangsa Arab pra Islam bahkan hukum manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Jika ayat ke 7 surat An-Nisa menjamin kepastian hak waris perempuan, maka ayat ke 11 surat An-Nisa menentukan bagian kongkrit yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, atau mendapatkan seperdelapan (1/8) bila suami meninggalkan anak disamping istri.45      g. QS An-Nisa [4] : 13 :  
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 !� �eG�sִ)
 !� -?CA     Artinya : “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketetapan-ketetapan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke 
dalam surga yang mengalir didalmnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 
dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. 
 
 QS An-Nisa [4] : 14 : 

iL�� A)0 cM!� _��M��^�\�� 
J�ִ)�0�� _�ִG����                                                            45 Muhammad Amin Suma, Loc. Cit., h. 121.  



�2�9(`�0 �'\!I ��!��]ִ( 
!ִw��2 _��M�� @¬�⌧� @�4�w¡L 
-?A     Artinya : “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar 

ketentuan-ketentuanNya niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia 
kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.  
 h. QS An-Nisa [4] : 33 : 
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-CCA     Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 

dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. 
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. 
 
  i. QS An-Nisa [4] : 176 :  
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A�T�	�5 r�q⌧� WeG��� -?Y�A     Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah 

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, 
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan 
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 
bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. 
Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha 
mengetahui segala sesuatu”.  Sahabat Jabir adalah orang yang menanyakan prihal warisan kalalah. Kalalah adalah jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki atau ayah, dia hanya meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkannya adalah seorang saudara perempuan, saudaranya itu mendapat ½ harta. Jika yang ditinggalkannya adalah dua orang saudara perempuan, masing-masing mendapat 1/3 warisan. Sedangkan jika yang ditinggalkan itu adalah tiga atau lebih saudara perempuan, menurut jumhur ulama mereka mewarisi seluruh harta.   Apabila diantara saudara-saudara kandung atau saudara seayah itu ada yang laki-laki, otomatis mereka mewarisi seluruh harta sebagaimana jika yang ditinggalkan adalah seorang saudara laki-laki.bagian setiap saudara laki-laki adalah dua kali bagian setiap saudara perempuan. Jika misalnya seseorang meninggalkan tiga orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, maka bagian masing-masing perempuan adalah 1/5, sedangkan bagian yang laki-laki adalah 2/5.   



 Kasus kalalah ini berlaku untuk seseorang yang meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkan saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan bagiannya adalah 1/6 harta.46 j. QS Al-Anfal [8] : 75 :  
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A�T�	�5 r�q⌧� W����� -Y�A     Artinya : “Dan orang-orang yang beriman seduah itu, kemudian berhijrah dan 

berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang 
yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.  
 
 2. Hadits Nabi Muhammad Saw., diantaranya : a. Hadits dari Ibnu Abbas  اٍسأَْقِسُموا اْلَماَل بـَْنيَ أَْهِل اْلَفرَاِئِض َعَلي ِكَتاِب : قَاَل َرُسْوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَاَل َعِن اْبِن َعب 47)رواه مسلم . ( اِهللا َفَما تـَرََكِت اْلَفرَاِئُض َفِألَْوَىل َرُجٍل ذََكرٍ    Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”. (HR Muslim). b. Hadits dari Usamah bin Zaid                                                             46 Imtihan Asy-Syafi’i, Tafsir Ayat-Ayat Wanita, (Solo : Aqwam, 2009), h. 53-54.  47 Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Cairo : Mktabah Taufiqiyah, 2006), h. 214. 



ْسِلُم اْلَكاِفَر َوَالاْلَكاِفُر َال يَِرُث اْلمُ : َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد رضي اهللا عنه َأن النِيب َصلي اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل  48) رواه البخاري و مسلم . ( اْلُمْسِلمُ   Dari Usamah bin Zaid r.a., bahwa Nabi Saw bersabda : “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim”. (HR. Bukhari-Muslim). 3. Ijma’ (Kesepakatan Ulama) 
Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.49 4. Ijtihad Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd dan ‘aul. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabiin, dan ulama.50   Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih. Misalnya :51 a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian.                                                            48 Ibid, h. 220. 49 Ahmad Rofik, Loc. Cit., h. 300. 50 Ibid.  51 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung  : Al-Ma’arif, Tth), h. 33.  



Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara muqassamah dengan kakek.  b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbathkan dari ijtihad dari para Ulama Mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah. 
5. Hukum Kewarisan Islam Menyempurnakan Hukum Kewarisan Sebelumnya Pada masa jahiliyah pembagian harta warisan, orang-orang jahiliyah dalam membagi warisan berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Anak – anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dianggap tidak pantas menerima warisan. Bahakan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itupun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari ayahnya kepada anaknya.52  Adapun dasar yang menjadi sebab mempusakai pada zaman jahiliyah ada tiga yaitu :  1. Al-Qarabah atau Pertalian Kerabat  Yang termasuk al-qarabah dalam kewarisan zaman jahiliyah, yaitu : a. Anak laki-laki  b. Saudara Laki-laki c. Paman  d. Anak laki-laki paman                                                            52M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Jakarta : Buln Bintang, 1996, h. 3.   



2. Al-Hilf wa al-Mu’aqadah atau Janji Setia  Janji setia ditempuh dengan melakukan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Seseorang menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang lain, untuk saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Tujuannya untuk kerja sama, saling menasihati, dan yang terpenting adalah saling memperoleh rasa aman.  
3. At-Tabanni atau Adopsi (Pengangkatan Anak) 

At-Tabanni atau pengangkatan anak atau sering disebut dengan adopsi dalam tradisi jahiliyah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Praktis bhubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.   Islam telah menyempurnakan kewarisan zaman jahiliyah sebagai berikut :  a. Dalam Islam semua anak yang belum dewasa (bahkan anak dalam kandungan), anak perempuan atau kaum perempuan semuanya berhak mendapat bagian harta warisan. Hal ini ditegaskan Allah dalam QS An-Nisa [4] : 7 :  
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XSL -YA      Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapak dan 

kerabatnya, dan bagi anak perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan 



Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan.   b. Istri orang yang meninggal dunia tidak boleh (haram) diwariskan hal ini terdapat dalamm QS An-Nisa [4] : 19 :  

!ִw¡0�zy]0 (.0�֠cM!� :��PL��� 
 � \T��µ ���	�  "�� :��)eC%�& 

��M!�O�KP !� !¶v�%⌧� :   Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan terpaksa.   c. Sebab-sebab mewarisi yang ada pada zaman jahiliyah, telah dihapus, dan disempurnakan oleh hukum islam. Sebab-sebab mewarisi dalam hukum kewarisan islam, yaitu :  - Al-Qarabah (Pertalian Darah) - Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan) - Al-Wala’ (Memerdekakan Hamba Sahaya)  d. Dalam Islam anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal ini terdapat dalam QS Al-Azhab [33] : 4 dan 5 :  
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��)v�� b��`w0  T���OO !� -A      Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 



ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).   
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�P\�sX⌧¦ !�☺G��+\ -�A      Artinya : “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. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi ( yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.   Juga terdapat dalam QS Al-Ahzab [33] : 40 :  
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A�T�	�5 r�q⌧� !�☺G�� -=A      Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara 
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.  
 Ketiga ayat tersebut tegas-tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuan untuk menyamakan anak angkat sebagai anak kandung, tidak dibenarkan. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak tersebut untuk tujuan membantu, 



dan memenuhi kebutuhannya, bukan untuk memutuskan hubungan kekerabatannya dan mewarisi, maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.53 Sesudah pengikut Nabi hijrah ke Madinah, ada diantara keluarga yang tidak ikut hijrah dan ada yang tinggal di Makkah. Apabila ada diantara orang yang hijrah ini yang meninggal dunia, maka harta warisan jatuh kepada keluarganya yang ikut saja dan keluarga yang tinggal di Makkah tidak mendapat warisan. Kemudian, apabila ternyata tidak ada keluarganya yang ikut hijrah sebagai ahli waris, maka warisan itu jatuh kepada saudaranya kaum Anshar yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah Saw., yaitu persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.54 Hal ini terdapat dalam QS Al-Anfal [8] : 72 : 
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Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan 
tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu 
sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi 
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, 
sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu 
dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali 
terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.    Ayat tersebut oleh sebagian mufassirin, ditafsiri bahwa yang dimaksud dengan perwalian (melindungi) pada ayat diatas adalah adanya saling mewarisi akibat hijrah, dan ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Anshar. Demikian penafsiran Ibnu Abbas, al-Hasan, Mujahid dan Qatadah yang dikutip Fatchur Rahman.55   Setelah itu pelaksanaan pembagian harta warisan bertambah sempurna sesudah turun ayat-ayat yang berkenaan dengan warisan.  

6. Hukum Membagi Harta Warisan Menurut Ketentuan Hukum Islam   Bagi umat Islam membagi harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah wajib. Bahkan dalam Surat An-Nisa [4] : 13 dan 14, Allah akan menempatkan ke dalam surga kepada orang yang menaati perintahnya dan akan memasukkan ke dalam neraka orang yang melanggar ketentuan-ketentuanNya. Ayat tersebut yaitu :  
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Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang 
taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang 
mengalir di dalmnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan 
yang besar.  
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Artinya : Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-
ketentuanNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 
dalamya; dan baginya siksa yang menghinakan.    Begitu juga Rasulullah Saw. Memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut Al-Qur’an, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :56 
“Bagilah harta warisan antara ahli waris-ahli waris sesuai dengan kitabullah (Al-
Qur’an).”(HR Muslim dan Abu Daud).   
7. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Warisan Hak hak yang berhubungan dengan warisan, yaitu :  1. Biaya perawatan yang masih terhutang.  Yang dimaksud dengan biaya perawatan yang masih terutang, yaitu biaya perawatan selama pewaris dirawat di rumah sakit atau biaya pengobatan yang masih terutang. 2. Biaya penyelenggaraan jenazah  Yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan jenazah yaitu, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jenazah dari meninggalnya sampai pemakaman. Biaya itu meliputi; biaya pemandian, pengafanan, biaya mengusung, biaya penguburan. Para fuqaha telah sepakat,57 bahwa biaya perawatan orang yang meninggal dunia dapat diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan.                                                            56 Fatchur Rahman, Loc. Cit., h. 34.  57 Fatchur Rahman, Loc. Cit. h. 43. 



Kewajaran membelanjakan harta ini, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Furqan [25] : 67 :  
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Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, 
dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang 
demikian.   3. Membayar utang-utang si pewaris  Menurut M. Hasan Ali, hutang itu ada dua, yaitu utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah, seperti zakat, pergi haji (niat pergi haji selama masih hidup), membayar kafarat, dan nazar.58 Dari dua macam utang tersebut, yang mana yang harus didahulukan membayarnya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :  a. Pendapat Ibnu Hazm mengatakan, bahwa utang kepada Allah yang harus didahulukan sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa [4] : 11 : “Sesudah diambil untuk 

wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar utangnya”. b. Menurut Ulama Hanafiyah, utang kepada Allah telah gugur akibat kematian seseorang, karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (utang). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali ada niat berbuat baik atau kalau ada wasiat yang meninggal itu, agar utangnya dilunasi. Sekiranya ada wasiat, maka pelunasannya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan.                                                             58 M. Hasan Ali, Loc. Cit., h. 18.  



c. Menurut Ulama Malikiah, bahwa utang kepada manusia harus didahulukan dari pada utang-utang kepada Allah. Sebab manusia memerlukan supaya piutangnya kepada orang yang meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah Swt yang maha cukup tidak pelunasan dengan segera.  d. Menurut Ulama Syafi’iyah, mendahulukan utang kepada Allah Swt, baru utang kepada sesama manusia.  e. Menurut Ulama Hanabilah, bahwa utang kepada Allah dan utang kepada manusia dipandang sama, kedua-duanya harus dibayar. Kalau dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya, sesuai dengan besar kecilnya utang kepada Allah dan kepada manusia.59  
8. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris 

adalah : 

  1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai 2. Menyelesaikan utang, baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang 3. Menyelesaikan wasiat pewaris 4. Membagai harta warisan diantara ahli waris yang berhak   
9. Macam-Macam Ahli Waris                                                            59 Ibid., h. 19 



Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan).kedua, ahli waris 
sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.60 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari :  1. Hubungan Darah, terdiri dari :  a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.  b. Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.  2. Hubungan Perkawinan, terdiri dari duda dan janda.  Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya; anak, ayah, ibu janda atau duda.61 Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki yaitu :  a. Ayah b. Kakek (dari garis ayah) c. Anak laki-laki d. Cucu laki-laki garis laki-laki e. Saudara laki-laki sekandung f. Saudara laki-laki seayah g. Saudara laki-laki seibu h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung                                                            60 Ahmad Rofik, Op.Cit., h. 303.  61 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam  



k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah l. Anak laki-laki paman sekandung m. Anak laki-laki paman seayah Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah. Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu : a. Ibu b. Nenek dari garis ibu c. Nenek dari garis ayah d. Anak perempuan e. Cucu perempuan garis laki-laki f. Saudara perempuan sekandung g. Saudara perempuan seayah h. Saudara perempuan seibu Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.   
 

10. Sistem Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1. Dzawil Furudh (Ashab Furudh) 



Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yaitu ½; ¼; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6. a. Furudh ½. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :  - Anak perempuan bila ia hanya seorang saja - Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja - Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak b. Furudh ¼. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :  - Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak  - Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak c. Furudh 1/8. Ahli waris yang mendapat furudh ini adalah :  - Istri, bila pewaris meninggalkan anak d. Furudh 1/6. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :  - Ayah, bila pewaris anak - Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak - Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara - Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak  - Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan e. Furudh 1/3. Ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah :  - Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara - Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang f. Furudh 2/3. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :  



- Anak perempuan bila ia lebih dari 2 orang - Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.62  2. Ahli Waris ‘Ashabah (yang mendapat semua harta harta) 
‘Ashabah di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapar warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh).  Apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah. Para ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :63 a. Anak laki-laki b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki. c. Bapak. d. Kakek (datuk) dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak. e. Saudara laki-laki sekandung. f. Saudara laki-laki sebapak g. Anak saudara laki-laki kandung.                                                            62 Amir Syarifuddin, Loc. Cit., h. 44-45. 63 M.Ali Hasan, Loc. Cit., h.46-47. 



h. Anak saudara laki-laki sebapak. i. Paman yang sekandung dengan bapak. j. Paman yang sebapak dengan bapak. k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. `Ashabah ada tiga macam, yaitu `ashabah karena dirinya sendiri (`ashabah bi al- Nafsi), `ashabah karena yang lain (`ashabah bi al- Ghair) dan `ashabah bersama yang lain (`ashabah ma`a al-Ghair). Penulis akan menjelaskan ketiga `ashabah tersebut sebagai berikut : a. `Ashabah bi al-Nafsi adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerimaannya adalah penerima `ashabah dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima `ashabah bi al-Nafsi adalah yang paling dekat dalam menerima warisan, sebagaimana susunan `ashabah di atas. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Allah berfirman dalam QS An-Nisa` [4]: 11: 
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anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan.      b. `Ashabah bi al-Ghairi adalah `ashabah dengan sebab orang lain. 



Perempuan juga dapat menjadi `ashabah dengan ketentuan sebagai berikut:64 1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi `ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi `ashabah. 3. Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi `ashabah. 4. Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi `ashabah. c. `Ashabah ma`a al-Ghairi adalah `ashabah bersama orang lain. `Ashabah ini hanya dua macam, yaitu:65 1. Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi `ashabah 

ma`a al-Ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut. 2. Saudara perempuan sebapak. Apabila ahli warisnya saudara sebapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi `ashabah ma`a al-Ghair.                                                            64 Ibid., h. 47-48. 65 Ibid., h. 48-49. 



Perlu diingat, bahwa saudara sekandung, atau sebapak dapat menjadi `ashabah 

ma`a al-Ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi `ashbah bi al-Ghair (saudara sebapak menjadi `ashabah karena ada saudara laki-laki). 3.  Ahli Waris Dzawil Arham   Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentua nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashhab al-Furudh dan ashhab al-

Ushubah tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan (bin bint). Ahli waris dzawil arham ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Namun, karena kemungkinan adanya dzawil arham merupakan sesuatu yang bisa terjadi, maka disini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi keberadaan dzawil arham, ditempuh melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa saja dzawil arham yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.66  Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:67                                                            66 Ahmad Rofik, Op.cit., h. 304-305 67 Ibid., h. 305. 



a. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan. b. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya terhalang untuk mewarisi. 
Hijab dalam pengertian lazim dalam fiqh Islam adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan seseorang tidak memperoleh sama sekali (hijab hirman) atau berakibat mengurangi bagian perolehan harta warisan (hijab nuqshan).68 Dalil tentang adanya hijab dalam warisan, misalnya terdapat dalam ayat Al-Qur`an berikut: 
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-??A    Artinya : (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui saiapa diantara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS An-Nisa` [4]: 11) 
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sunni), (Yogyakarta:Aswaja Presindo, 2013), h. 53. 



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. (QS An-Nisa` [4]: 12)  Ahli waris yang dihijab oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut:69 a. Kakek (datuk) tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat warisan selama ada ibu. b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak laki-laki. c. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. d. Saudara sebapak (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Saudara laki-laki kandung. e. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama, ada : 1. Anak (laki-laki atau perempuan).                                                            69 M.Ali Hasan, Loc. Cit., h. 50-53 



2. Cucu (laki-laki atau perempuan). 3. Bapak. 4. Kakek. f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki kandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki kandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 



7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. h. Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. i. Paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 



7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 9. Paman yang sekandung dengan bapak. j. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 9. Paman yang sekandung dengan bapak. 10. Paman yang sebapak dengan bapak. k. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada: 



1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari nak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 9. Paman yang sekandung dengan bapak. 10. Paman yang sebapak dengan bapak. l. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada: 1. Anak laki-laki. 2. Dua orang anak perempuan atau lebih. Ahli waris yang tidak pernah terhijab hirman adalah:70 a. Anak laki-laki. b. Anak perempuan.                                                            70 A. Sukris Sarmafi, Op. Cit., h. 56. 



c. Ayah. d. Ibu. e. Suami. f. Isteri. Para ahli waris yang terhijab nuqshan, adalah:71 a. Suami, saham ½ dapat menjadi ¼ karena far`u waris. b. Isteri, saham ¼ dapat menjadi 1/8 karena far`u waris. c. Ibu, saham 1/3 dapat menjadi 1/6 karena far`u waris. d. Cucu perempuan pancar laki-laki, saham ½ menjadi 1/6 ada far`u waris yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki (jika ada terhijab hirman). e. Saudara perempuan seayah, saham ½ dapat menjadi 1/6 karena adanya saudara perempuan. Ulama membedakan anatara mahrum (orang yang haram menerima harta warisan) dengan mahjub (orang yang terhalang menerima harta warisan). Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:72 a. Al-Mahrum tidak layak mendapat harta warisan sama sekali, seperti orang yang membunuh pewaris, sedangkan mahjub merupaka orang yang mendapat harta warisan, hanya saja ia terhalang oleh seseorang (ahli waris) yang lebih utama (dekat) untuk mendapat harta warisan.                                                            71 Ibid. 72Sayid Sabiq, Loc. Cit., h. 441.  



b. Al-Mahrum tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris lain, ia tidak menghalangi sama sekali ahli waris lain, bahkan ia dianggap tidak ada, misalnya seseorang meninggal dunia, ahli warisnya yaitu anak kandung yang beda agama (kafir), dan saudara beragama Islam (Muslim), maka yang berhak mewarisi adalah saudaranya, dan anaknya tidak bisa menjadi ahli waris. Sedangkan Al-Mahjub itu dapat mempengaruhi orang lain, seperti seeseorang meninggal dunia, ahli warisnya dua saudara atau lebih bersama ayahnya dan ibunya, maka secara hukum, saudara tidak mendapat harta warisan, karena terhalang oleh ayah. Atau bila ayah tidak ada, maka sudara menghijab nuqshan ibu, ibu yang semula mendapat 1/3 maka menjadi 1/6.  
11. Pengertian Wasiat Wasiat terambil dari kata al-Washiyyah (jamaknya washaya), secara harfiah antara lain berarti : pesan, perintah dan nasehat. Ulama fikih mendefenisikan wasiat dengan “Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.73 Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.74 Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.75 Sebagaimana halnya hibah, bahwa dalam hal wasiat ini juga merupakan perbuatan sepihak, dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima.76                                                            73 Muhamma Amin Suma, Loc. Cit., h. 128. 74 Sayid Sabiq, Loc. Cit., h. 414 75 Pasal 171 huruf f 76 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 122 



 
12. Hukum Wasiat Menurut Imam Mazhab  Perbedaan pendapat Ulama Madzahib tentang hukum Wasiat. Adapun pendapat-pendpat mereka adalah :  1. Imam Hanafi mengatakan hukum wasiat terbagi kepada empat : Wajib, Sunnah, Mubah dan Makruh.  - Adapun wasiat yang hukumnya Wajib adalah apabila pewasiat meninggalkan kewajiban berupa hutang dan wadi’ah (barang titipan),  maka wasiat yang seperti ini wajib hukumnya ditunaikan.  - Adapaun wasiat yang hukumnya Sunnah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Seperti wasiat dengan Kafarat, Fidyah, Zakat, dan lain-lain. - Adapun wasiat yang hukumnya Makruh adalah berwasiat kepada orang-orang yang fasik dan pelaku maksiat - Adapun wasiat yang hukumnya Mubah adalah memberikan wasiat kepada keluarga, kerabat, dan lain-lain.77  2. Menurut Imam Maliki, hukum wasiat terbagi kepada lima :  - Adapaun wasiat hukumnya Wajib adalah apabila yang berwasiat memiliki hutang dan wadi’ah agar tidak meninggalkan hak-hak manusia - Wasiat hukumnya Haram adalah apabila yang diwasiatkan itu adalah barang yang bersifat haram - Wasiat hukumnya Sunnah adalah memberikan wasiat kepada keluarga, kerabat, dan lain-lain                                                            77 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Madzahibi Al-Arba’ah, (Cairo : Daar Al-Hadits, 2006), h. 247  



- Wasiat hukumnya Makruh adalah apabila pewasiat memiliki harta yang sedikit dan dia meninggalkn ahli waris  - Wasiat hukumnya Mubah adalah apabila yang diwasiat itu sesuatu yang dibolehkan  3. Menurut Imam Syafi’i hukum Wasiat terbagi kepada lima :  - Wasiat hukumnya Wajib adalah apabila orang yang berwasiat memiliki hutang atau wadi’ah agar tidak menghilangkan hak-hak manusia - Wasiat hukumnya Haram adalah apabila barang yang diberikan tersebut dapat merusak si penerima wasiat  - Wasiat hukumnya Makruh adalah apabila memberikan wasiat lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan  - Wasiat hukumnya Sunnah adalah apabila memberikan wasiat kepada faqir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya.  - Wasiat hukumnya Mubah adalah memberikan wasiat kepada orang-orang kaya78 4. Adapun menurut Imam Hambali, hukum wasiat terbagi kepada lima, yaitu:  - Wasiat hukumnya Wajib adalah apabila orang yang berwasiat memiliki hutang atau wadi’ah agar tidak menghilangkan hak-hak manusia - Wasiat hukumnya Sunnah adalah apabila memberikan wasiat kepada kerabat, keluarga yang membutuhkan - Wasiat hukumnya Makruh apabila orng yang memberikan wasiat meninggalkan harta yang sedikit dan dia memiliki ahli waris  - Wasiat hukumnya haram apabila memberikan wasiat lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.  - Wasiat hukumnya Mubah adalah apabila memberikan wasiat kepada orang kaya79                                                            78  Ibid, h. 248 



13. Hukum Melakukan Wasiat  Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan wasiat, diantaranya sebagai berikut: 1. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap Muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam adalah haram.80 2. Menurut al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husein, bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat itu hukumnya wajib kepada kaum kerabat, berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Ma`idah [5]: 106, kemudian ayat tersebut di nasakh (dihapus keberlakuannya) dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi mustahab (boleh), tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau tidak melebihi bagian dari ahli waris.81 3. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya fardhu `ain berdasarkan QS An-Nisa` [4]: 11. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar utang orang yang meninggal itu. 4. Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jabir, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan. Mereka berdalil kepada QS Al-Baqarah [2]: 180:                                                                                                                                                                                            79 Ibid, h. 249 80 Abdul Ghafur Anshari, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 179-180 81Al-Imam Takiuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, Kifayah al-Akhyar (Surabaya: Maktabah Iqbal Ibrahim,, Tth, Juz 2) h. 31.  
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 !� -?@=A    Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) 

maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 5. Menurut Jumhur ulama dan fuqaha Syi`ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu `ain dan wajib, mereka berargumentasi : a.  Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya. b. Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya (ijma` 

sukuti). c.  Wasiat merupakan pemberian yang tidak wajib diserahterimakan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.82  
14. Dasar Hukum Disyari`atkannya Wasiat Dasar hukum wasiat, yaitu : 1. Al-Qur`an, yaitu terdapat dalam beberapa surat berikut : a. QS Al-Ma`idah [5]:6: 
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kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,jika 
kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan 
kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan 
nama Allah jika kamu ragu-ragu:”(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan 
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak 
(pula)kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah 
termasuk orang-orang yang berdosa”. 

 b. QS Al-Baqarah [2]: 180: 
������ ���	
���� ����� ����ִ� 

���ִ���� ����ִ☺
 !� "�� 
⌧$%�& �'��%ִ( )*+��,��
 !� 

-.0ִ�� 1��2��  
34�5%
֠78!��� 

9!�%)ִ☺
 !!�5 : !;�ִ� <�& 
34=�>7�☺
 !� -?@=A    



Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan 
karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa. c.   QS An-Nisa` [4]: 11: 
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!�☺G9	ִ� -??A    Artinya : (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 2. As-Sunnah, misalnya yaitu :   a. Hadits Ibnu Umar r.a.  ََم قَاَل  نِ ابْ  نِ عى اهللاُ َعَلْيِه َو َسلُسْوَل َصلالر ُهَما َأن َما َحق اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌئ : ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ َلتَـْنيِ ِإال وَ   Artinya : Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw bersabda : “Bukanlah hak seorang 83)رواه البخاري. (َوِصيُتُه َمْكتـُْوبٌَة ِعْنَدهُ  يـُْوَصي ِفْيِه ، يَِبْيُت لَيـْ

Muslim yang mempunyaii sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) 
selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya.” (HR. Bukhari)  b. Hadits Jabir r.a.  َمى اهللاُ َعَلْيِه َو َسلُسْوُل َصلٍة َو : َعْن َجاِبٍر َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل الرٍة َماَت َعَلى َسِبْيٍل َو ُسنَمْن َماَت َعَلى َوِصي  Artinya : Dari Jabir r.a., Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa meninggal dan  )رواه ابن ماجه(َماَت َعَلى تَِقي َو َشَهاَدٍة َو َماَت ُمْغُفْورًا َلُه 
berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan takwa dan                                                            83 Imam An-Nawawi, Riyadhus As-Sholihin, (Cairo : Dar Al-Iman, 2010) h. 218 



persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni dosa-dosanya”. (HR.Ibnu Majah).84  c. Hadits Sa`ad Ibnu Abi Waqqas r.a. :   َاءَ ج  الن صَ  ِيب لَ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل يُـ  م ع ا مبَِ نَ أَ  وَ  ِينْ دُ و ضِ رْ اْألَ بِ  تَ وْ ميَُ  نْ أَ  هُ رِ كْ يُ  وَ هُ  ، وَ  ةَ ك  الَ ا ، قَ هَ نْـ مِ  رَ اجَ هَ  ِيتْ ال  : رواه ( .ةٌ نَ  ابْـ ال إِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَـ  هُ لَ  نْ كُ يَ  ملَْ  ، وَ  نَ وْ رُ آخَ  كَ بِ  ر ضَ يُ  وَ  اسٌ نَ  كَ بِ  عَ فِ تَ نْ يَـ ، فَـ  كَ عَ فَـ رْ يَـ  نْ أَ  ى اهللاُ سَ عَ  ، وَ  كَ تِ أَ رَ امْ   ِيف َىل ا إِ هَ عُ فَـ رْ تَـ  ِيتْ ال  ةُ مَ لقْ  ال ىت ، حَ  ةٌ قَ دَ ا صَ هَ نـ إِ ، فَ  ةٍ قَ فَ نَـ  نْ مِ  تَ قْ فَ نْـ ا أَ مَ هْ مَ  كَ ن إِ  ، وَ  مْ هِ يْ دِ يْ  أَ ِيف  اسَ الن  نَ وْ فُ ف كَ تَ يَـ  ةً الَ عَ  مْ هُ عَ دَ تَ  نْ أَ  نْ مِ  رٌ يْـ خَ  اءَ يَ نَـ غْ أَ  كَ تَ ثَـ رَ  وَ  عَ دَ تَ  نْ أَ  كَ ن ، إِ  رٌ يْـ ثِ كَ   ثُ لُ الثـ  ، وَ  ثُ لُ الثـ فَ :  الَ ، قَ  ثُ لُ لثـ اَ :  تُ لْ قُـ  ، َال :  الَ ، قَ  رُ طْ الش فَ :  تُ لْ  ، قُـ َال :  الَ ؟ قَ  هُ ل كُ   اِيلْ مبَِ  يْ صِ وْ ، أُ  اهللاِ  لَ وْ سُ ا رَ يَ :  تُ لْ ، قُـ  اءَ رَ فْ عَ  نَ بْ اِ  اهللاُ  مُ حَ رْ يَـ   Artinya : “Nabi datang menjengukku ketika di Makkah, beliau tampaknya kurang  )البخاري و مسلم
senang meninggal di bumi yang ditinggalkan, dan beliau bersabda: “semoga Allah 
mengasihimu wahai Umar Ibn Afra”. Aku bertanya: “wahai Rasulullah saw. Aku akan 
berwasiat dengan seluruh hartaku. ”Beliau menjawab: “jangan”. “Separuh” tanyaku. 
“jangan”, jawab beliau. Aku bertanya “sepertiga”? kata belaiu: “sepertiga, sepertiga 
adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya 
(kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan 
kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu menginfakkan 
sesuatu adalah merupakan sadaqah hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada 
mulut istrimu” dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang dapat 
memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak 
ada lain kecuali seorang anak perempuan”.  85   3. Ijma`  Ulama telah sepakat tentang bolehnya wasiat, karena wasiat telah dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw. hingga sekarang. 4. Dalil `Aqli (logika) Secara `aqli atau logika, seseorang Muslim yang taat kepada Allah Swt pasti berkeinginan agar akhir hayatnya diakhiri dengan amal-amal shalih, salah satu amalan shalih tersebut adalah berwasiat.                                                            84Ali bin Sulthan Muhammad al-Qari, Mirqatu al-Mafatih syarhu Misykatu al-Mashabih, (Cairo: Dar al-Fikri, 2002) h. 240  85An- Nawawi, Syarhu an-Nawawi `ala Muslim, (Cairo: Dar at-Thalai`, 2006) h. 248 



 
15. Hikmah Wasiat  Hikmah wasiat, yaitu sebagai berikut:86 1. Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah Swt. 2. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat 3. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasan ekonomi kepada penerima wasiat.      

16. Rukun Wasiat Rukun (unsur) wasiat, yaitu :87 1. Pewasiat (al-Mushi).  Syarat pewasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, mukallaf, dan tidak dipaksa orang lain.88 Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat pewasiat telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan89 Alasan yang mendasar mengapa rukun pertama mensyaratkn dengan syarat di atas bertujuan agar terhindar dari tipu daya dan kekeliruan dalam berwasiat. Firman Allah dalam QS An-Nisa’ [4] : 5 :  
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�M!� �5�	�  !�☺]�G�֠                                                            86Sayid  Sabiq, Loc. Cit., h. 416 87Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, Loc. Cit., h. 31-32  88A. Sukris Sarmadi, Loc. Cit., h. 128  89Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
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����� U����֠ !k2�l¯¥SL -�A     Artinya : “Dan janganlh kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta ( mereka yang ada dalam kekuasaanmu ) yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.   Selain itu, tidak boleh seseorang berwasiat agar hartanya digunakan untuk maksiat, seperti membangun tempat perjudian atau prostitusi. Wasiat seperti itu (untuk maksiat) menurut al-Qadhi Husain, adalah haram dan tidak sah.90  2. Penerima wasiat.   Syarat penerima wasiat, yaitu:91 a. Dia bukan ahli waris yang memberikan wasiat. b. Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun mati secara perkiraan. c. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.92 Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw :  َِة اْلو َم يـَُقْوُل ِيفْ َحجاُهللا َعَلْيِه َو َسل ْعُت َرُسْوَل اِهللا َصلى ِإن اَهللا َقْد : َداِع َعْن َأِيبْ أَُماَمَة َرِضَي اُهللا َعْنُه مسَِ   .Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Op. Cit., h.32 91Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari`ah dalam Hukum Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 354.  92Pasal 195 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam 90                                                             93)رواه البخاري(َحق َحقُه َفالَ َوِصيَة ِلَواِرٍث أَْعطَى ُكل ِذْي 



“Sesungguhnya Allah meberikan keapada setiap yang berhak apa yang menjadi 
haknya, maka tidak ada wsiat kepad ahli waris”. 
 3. Harta yang diwasiatkan, yaitu: Syarat harta yang diwasiatkan, yaitu:  a. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai baik berupa barang ataupun manfaat, seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah mewasiatkan harta seperti bangkai dan yang tidak bernilai bagi yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.94Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan/warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.95 Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.96 Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.97 b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.98 c. Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggl dunia.99 d. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatn suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.100                                                                                                                                                                                            93 Ibnu Hajar Al-Atsqlani, Fathul Baari, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), h. 439 94Abd. Shomad, Loc. Cit., h. 355  95Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.  96Pasal 195 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam  97Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam.  98Abd. Shamad, Op. Cit., h. 357  99Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.  100Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam  



e. Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerimaan wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.101 4. Redaksi (Shighat) Wasiat Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Ahmad Rofik, bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi (sighat) yang jelas atau sharih dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samara (ghairu sharih). Ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wsiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban (qabul) penerimaan secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis.102 Rukun (unsure) yang tiga yaitu (Pewasiat, penerima wasiat , dan harta yag diwasiatkan) keberadaannya telah disepakati ulama, sedangkan rukun (unsure) yang ke empat, yaitu sighat terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut mazhab Hanafi, dalam wasiat hanya diperlukan pernyataan pemberi wasiat dari pemelik harta yang akan wafat. Karena menurut mereka wasiat adalah akad yang pihak yang berwasiat, sedangkan bagi pihak yang menerima wasiat, akad ini tidak bersifat mengikat. Mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan ( yang diterima ) melalui wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia.103  
17. Batalnya Wasiat Wasiat menjadi batal apabila:104                                                            101Pasal 200 Kompilasi Humkum Islam  102Ahmad Rofik, Loc. Cit., h. 366  103. Muhammad Amin Suma, Loc., Cit., h.129.   104 Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. 



1. Calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencuba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. d. Diperslahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. 2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut samapai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetap tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. 3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.     



B. Tinjauan Penelitian yang Relevan  Penelitian yang membahas tentang wasiat wajibah telah banyak dilakukan baik berupa Tesis maupun Disertasi. Namun, sejauh pengamatan penulis belum ada membahas tentang  tinjauan keadilan dalam pembagian warisan antara ahli waris dan penerima wasiat wajibahdimana di masyarakat luas hal ini menjadi persoalan yang begitu riskan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:  1. Tesis yang ditulis oleh Fitri Susanti. S2 Magister Kenotariatan UGM dengan judul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Ag/2009)105 yang menjelaskan kedudukan anak angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Ag/2009. Kesimpulan yang diambil adalah hak waris istri menjadi 7 bagian sementara anak angkat menerima wasiat wajibah sebesar 6 bagian. Keputusan ini sudah adil karena hak waris istri lebih besar dari wasiat wajibah yang diterima oleh anak angkat, dan keputusan ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bahwa wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian yang diterima ahli waris. 2. Tesis yang ditulis oleh Pasnelyza Karani dengan judul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata” membahas tentang kedudukan ahli waris dalam pembagian waris dengan sistem ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam.106                                                            105 Fitri Susanti, Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 338 K/Ag/2009), Tesis, Magister Kenotariatan UGM. 106 Pasnelyza Karani. Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum 
Kewarisan KUH Perdata. 2010. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 



3. Tesis yang ditulis oleh Uzlah Wahidah dengan judul “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)” membahas tentang konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.107 4. Tesis yang ditulis oleh Jiiy Ji’ronah Muayyanah dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” membahas tentang kedudukan anak angkat sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya                                                            107 Uzlah Wahidah. Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan 
Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember). 2014. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.   



bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar 1/8 atau 1/10 saja.108 Penelitian-penelitian diatas belum ada meninjau keadilan pembagian waris antar ahli waris dan penerima wasiat wajibah. Objek penelitian disini diarahkan kepada relevansi keadilan pembagian waris antar ahli waris dengan penerima wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dan kitab-kitab fiqih lainnya sebagai referensi, ahli-ahli hukum Indonesia serta Ketua-Ketua Adat Indonesia.   
C. Konsep Operasional  Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur’an, yaitu surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu Assunnah dan Ijtihad. Al-Qur’an rinci sekali menentukan bagian ahli waris tertentu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris Dzul Faraid. Penamaan dzul faraid untuk ahli waris tertentu tersebut dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam.109  Meskipun Al-Qur’an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat diantara fuqaha (ahli hukum fiqih). perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam Al-Qur’an. Dalam hal kedudukan seorang anak angkat. Al-Qur’an tidak merinci bagian anak angkat atas warisan orang tua angkatnya. Masalah kedudukan seorang anak angkat ini, dalam perkembangannya menimbulkan                                                            108 Jiiy Ji’ronah Muayyanah. 2010. Tesis. Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat 
Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.   109 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya.  



persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.  Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak kandung dan seorang anak angkat, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak kandung, sedangkan anak angkat tidak mendapatkan warisan sebab tidak ada hubungan nasab dengan si pewaris, walaupun si pewaris sudang menganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya. Karena keadaan yang sangat tidak adil itu, maka Undang-Undang mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan wasiat wajibah.  Dalam wasiat wajibah jumlah paling banyak yang dapat diterima oleh si penerima wasiat wajibah adalah sepertiga dari keseluruhan harta warisan. hal ini juga sesuai dengan ketentuan mengenai wasiat dalam hukum kewarisan Islam. jadi dalam keadaan apapun penerima wasiat wajibah paling banyak menerima sepertiga dari keseluruhan warisan.  Hukum kewarisan KUH Perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan ahli waris menjadi dua macam, mahli yaitu :110 1. Ahli waris menuriut Undang-Undang (Ab Intestaat Erfrecht).  Ahli waris menurut Undang-Undang, yang merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah, yang dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu :  a. Golongan pertama yang terdiri dari :  1) Suami /istri yang hidup terlama 2) Anak 3) Keturunan anak b.  Golongan kedua yang terdiri dari :  1)  Ayah dan Ibu                                                            110  Ali, Zainudin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 



2)   Saudara 3)  Keturunan c.  Golongan kletiga yang terdiri dari :  1)  Kakek dan nenek, baik dari pihak maupun ibu  2) Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas d.  Golongan keempat yang terdiri dari :  1) Paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu 2)  Keturunan paman dan bibi sampai derajat kesamaan  3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si meninggal 2.  Ahli waris menurut wasiat (Testamentair Erfrecht)  Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan (erfstelling) si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup. Selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak dapat mewaris, jika ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak dapat mewaris dan seterusnya. Dalam hal ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris dalam bahasa Belanda disebut Plaatsvervuling, yaitu cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum kewarisan KUH Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.  



   Dengan adanya ketentuan secara tegas tentang Plaatsvervulling dalam undang-undang maka hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan penggantian tempat ahli waris (Plaatsvervulling) dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.   


