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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu fakta sampai sekarang terdapat dualisme hukum kewarisan di

Minangkabau, yaitu hukum kewarisan adat Materilinial Minangkabau

terhadap harta pusaka tinggi, dan hukum kewarisan Islam terhadap harta

pusaka rendah.

2. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi menjadi kewenangan absolute

Pengadilan Negeri, dan penyelesaian sengketa harta pusaka rendah menjadi

absolute Pengadilan Agama.

3. Pola pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum Materilinial

Minangkabau berdasarkan “sako”, yaitu gelar-gelar adat yang berinti pada

“suku” garis keturunan Ibu dengan rumus “Dari ninik turun ke mamak dan

dari mamak turun ke kemenakan”, sedangkan pola kewarisan harta pusaka

rendah berdasarkan hukum al faraidh, yang bertumpu pada hubungan

perkawinan (suami-istri), hubungan nasab (keturunan) antara anak dan

orangtuanya.

4. Ada tiga ulama Sumatera Barat yang sejak lama berusaha menghilangkan

dualisme hukum kewarisan di Minangkabau, dengan cara tunduk sepenuhnya

kepada hukum kewarisan Islam dan meninggalkan hukum kewarisan adat,

beliau adalah:

1.1 Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy dengan dalil-dalil dan gaya

bahasa taktsiir (mengesankan) yang ringkasnya sebagai berikut:
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a. Adanya unsur perampasan, yaitu merampas harta yang telah menjadi

hak ahli waris yang ditetapkan dalam hukum faraidh, yaitu

kemenakan merampas hak warisan anak.

b. Memakan harta orang lain secara tidak sah yaitu kemenakan

memakan harta warisan anak secara tidak sah.

c. Memakan harta anak yatim, bila ahli waris menurut syara’ adalah

anak yatim.

d. Khianat terhadap amanat Allah SWT, karena meninggalkan hukum

faraidh.

e. Merelakan perbuatan maksiat dengan tetap memperlakukan pewarisan

harta pusaka secara adat, dan menghalalkan sesuatu yang haram atau

meragukan sesuatu yang terang haramnya.269

1.2 Dr. H. Abdul Karim Amrullah, dengan gaya bahasa sendiri mengatakan

sebagai berikut:

Yang harus dipraktekkan kaum muslimin di Minangkabau untuk kewarisan

harta pusaka ialah al faraidh menurut ajaran Islam dan bukannya pewarisan

menurut hukum waris adat, yang berasal dari leluhur Minangkabau Datuk

Perpatih Nan Sabatang, Datuk Ketemenggungan dan Cati Bilang Pandai yang

menganut agama Budha. Hukum Islam tidak bisa dicampur dengan hukum

dan doktrin yang lain.

Hukum waris adat menurut garis Ibu atau Materilinial yang diperaktekkan

oleh muslimin Minangkabau tidak adil, karena Ayah, Ibu dan anak-anak yang

berhubungan erat selama mereka hidup baik fisik maupun bathiniah tidak

mewarisi apapun bila salah seorang diantaranya meninggal dunia. Sebaliknya

269Dr. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, hal.275
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seorang kemenakan yang bertalian darah jauh yang lebih renggang dan tidak

begitu menderita dibandingkan dengan anak-anak atau orang tua yang wafat,

ditetapkan oleh hukum waris adat sebagai pewaris tunggal yang sah dari harta

Paman mereka.

Suatu ketentuan hukum adat Minangkabau yang menetapkan bahwa harta

seorang Ayah yang meninggal diserahkan kepada kemenakannya dan bukan

kepada anak-anaknya adalah bertentangan dengan hukum Islam.270

1.3 Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan gaya bahasa sendiri mengatakan

sebagai berikut:

Alhamdulillah kita ucapkan kembanglah Islam di Minangkabau,

terpakailah segala perintah-perintah Agama, mulai dari yang kecil

seumpama mengadzankan anak yang baru lahir, sampai kepada yang

besar seumpama Shalat, Puasa, Haji, Zakat dan lain-lain, cuma yang

tidak berjalan dua perkara saja pertama menutup aurat bagi perempuan,

kedua membahagi harta peninggalan mayit (hukum kewarisan Islam).271

5. Hukum kewarisan Islam mengikat secara mutlak kepada umat Islam dengan

tanpa kecuali, oleh sebab itu tidak patut masyarakat Minangkabau yang

seluruhnya beragama Islam masih tunduk pada hukum kewarisan adat

terhadap harta pusaka tinggi, sebab sudah membuat aturan hukum yang

menyimpang dari hukum kewarisan Islam, maka patut dibuat kaidah hukum,

supaya muslimin Minangkabau tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan

Islam, sebagai berikut:

270 H. Suardi Mahyuddin, S.H., Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung, hal.279-280.

271 Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Pertalian Adat dan Syara’ yang Terpakai di Alam
Minangkabau, September, 1927, hal.30
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ال  تتشرعوا  مع  وجود  الشریعة  االسالمیة                                           
Artinya “Janganlah membuat syari’at bersamaan sudah ada syari’at Islam”

6. Banyak dibuat rekayasa hukum untuk mempertahankan hukum kewarisan

adat di Minangkabau yang tidak sesuai dengan fakta hukum, seperti “harta

nenek moyang”, padahal orang yang sudah meninggal dunia secara langsung

hartanya pindah kepada ahli warisnya, “harta pusaka tinggi”, padahal harta

warisan tidak dapat dibagi-bagi dengan berbagai istilah, yang tujuannya,

untuk menghindari berlaku hukum kewarisan Islam terhadap harta pusaka

tinggi di Minangkabau, yang memang dirancang dan diinginkan oleh teori

receptie yang diciptakan oleh pakar hukum penjajah Belanda, oleh sebab itu

patut dibuat suatu kaidah sebagai berikut:

لیس  بحكم                                                             التخیل  في  االحكام  
Artinya; “Rekayasa hukum bukanlah hukum”.

7. Telah terjadi kesepakatan bersama masyarakat Minangkabau, baik berupa

pertemuan atau berbagai seminar untuk mempertahankan hukum kewarisan

adat terhadap harta pusaka tinggi, padahal tidak boleh membuat suatu

kesepakatan untuk meninggalkan syariat Islam (hukum kewarisan Islam),

maka patut dibuat suatu kaidah hukum sebagai berikut:

االتفاق  لترك  الشریعة  االسالمیة  مرد ود                                                    
Artinya; “Kesepakatan untuk meninggalkan syari’at Islam ditolak”.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Hilangkan dualisme hukum kewarisan di Ranah Minangkabau, dengan cara

melaksanakan Hukum Kewarisan Islam secara penuh, jangan membikin
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rumah dalam rumah, tegasnya hukum kewarisan adat Minangkabau ialah

hukum kewarisan Islam

2. Terapkan secara profesional dan berdasarkan hukum formal positif perinsip

“personalitas keislaman” dalam hukum kewarisan di Indonesia, maka

masyarakat Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam menyelesaikan

hukum kewarisan mereka ke Pengadilan Agama, baik yang ada sengketa atau

yang tidak ada sengketa, sehingga Hukum Kewarisan Islam benar-benar

terwujud dalam masyarakat Minangkabau.

3. Secara profesional Pengadilan Negeri tidak menerima lagi perkara kewarisan

masyarakat Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam, sesuai dengan

perinsip “personalitas keislaman” dalam hukum kewarisan secara

konstitusional di Indonesia, karena hukum kewarisan muslim Indonesia

bukanlah menjadi kewenangan absoulut peradilan umum.

4. Melakukan pemutihan tanah harta pusaka tinggi menjadi hak peribadi

masing-masing ahli waris menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam secara

massal di Ranah Minangkabau, yang dimulai dengan cara semua ahli waris

mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama di Ranah

Minangkabau lengkap dengan bagian mereka masing-masing dari pewaris

ibu mereka, yang selanjutnya digunakan untuk membuat sertipikat tanah hak

milik masing-masing ahli waris ke Kantor Pertanahan Nasional di Ranah

Minangkabau secara massal pula, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah di

Ranah Minangkabau.

5. Untuk melindungi agar tidak terjadi jual beli tanah atau pemindahan hak atas

tanah di Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum

adat Minangkabau maka setelah terjadi pemutihan hak atas tanah, selanjutnya
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agar diterapkan hak syuf’ah (hak prioritas) untuk pembeli, seperti diutamakan

orang yang masih mempunyai hubungan keluarga, sesuku, sekampung,

tetangga dan lain-lain, dan hal itu dapat diawasi oleh pimpinan adat

Minangkabau.

6. Diharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat

dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi

Sumatera Barat, serta Pemerintah daerah Sumatera Barat, agar ikut

menghimbau dan menganjurkan supaya Masyarakat Minangkabau secara

sukarela sepenuhnya tunduk pada Hukum Kewarisan Islam, dan Pengadilan

Agama yang menjadi rujukan hukum kewarisan mereka secara total, baik

yang tidak ada sengketa atau yang ada sengketa diantara sesama ahli waris,

jangan ada kesepakatan untuk meninggalkan hukum kewarisan Islam.


