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KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, washshalatu Wassalamu ‘ala Rasulillah, Sayyidina wa

Maulana Muhammad bin Abdillah, wa ‘ala alihi wa shahbihi wa mantabi’ahu ila

yaumil qiyamah.

Dalam usia saya yang sudah tergolong lanjut, dengan memperbanyak puji

dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang tiada

terhingga kepada kita, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini,

dengan judul : Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat

Minang Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, semoga karya saya yang

amat kecil dan penuh kekurangan dan kelemahan ini diridhai oleh Allah SWT.

Aamiin.

Dengan takdir mubram dan izin Allah SWT jualah saya menjadi putra

Minang, yang dilahirkan di Nagari Magek Kamang Bukittinggi, sehingga dari

kecil saya hidup dalam lingkungan masyarakat adat materilinial Minang yang

dikenal dengan falsafah “Adat basandi syar’a dan syar’a basandi Kitabullah Al-

Quran”.

Tahun 1974 dengan berbekal ijazah Sarjana Muda Syari’ah dari Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang di Bukittinggi saya

meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Jakarta, sebagai realisasi

falsafah adat “ Karatau madang dihulu, babuah babungo balun. Marantau bujang

dahulu, dirumah paguno balun “.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

tahun 2009 saya pulang kampung menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



ii

Agama Padang, lebih tiga tahun saya bertugas di Padang faktanya saya tidak

menemukan perkara kewarisan yang sampai banding ke Pengadilan Tinggi

Agama Padang, rupanya disebabkan antara lain ketentuan hukum adat yang

menggariskan bahwa “harta pusaka tinggi“ tidak tunduk pada Hukum Kewarisan

Islam, tapi tunduk pada “hukum kewarisan adat”, yang bertumpu pada ketentuan“

Biriak-biriak tabang kasamak, dari samak kahalaman. Dari niniak turun kamamak,

dari mamak kakamanakan”.

Disertasi ini merupakan usaha penulis untuk menghilangkan dualisme

hukum kewarisan dalam masyarakat Minangkabau, agar sepenuhnya tunduk pada

Hukum Kewarisan Islam, sehingga Pengadilan Agama yang menjadikan rujukan

masyarakat Minangkabau dalam pelaksanaan hukum kewarisan, sesuai dengan

asas hukum “ personalitas ke Islaman”.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak bisa selesai dengan tanpa

bantuan penuh dari semua pihak yang tidak mungkin penulis uraikan satu persatu

dalam tulisan ini, namun Allah SWT Maha Tahu, yang akan membalas jasa baik

mereka dengan sempurna, baik didunia maupun diakhirat nanti, hanya penulis

berdoa “Wa jazakum Allah Jazaan katsiran“, namun secara khusus penulis

mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru penulis, ibu bapak dan seluruh

keluarga penulis, serta seluruh sahabat penulis, yang antara lain :

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi kesempatan kepada

penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dengan meraih gelar akademik

Doktor pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,

yakni suatu universitas yang patut dihormati dan menjadi kebanggaan
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kita, karena prestasi dan kredibilitasnya yang tinggi dalam mencetak

cendikiawan dan pemikir musliam yang handal.

2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag., MPM, Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu

memberi bimbingan dan arahan serta semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan disertasi ini.

3. Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar, MA dan Prof. Dr. Sudirman

M. Johan, MA, Pembimbing I dan Pembimbing II penulis dalam

menyelesaikan penulisan disertasi ini, yang selalu memberi insperasi

ilmiyah, optimisme dan dibekali dengan banyak kitab dan buku dalam

penyelesaian penulisan disertasi ini.

4. Seluruh Guru Besar dan dosen penulis pada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu

rela memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, analisa ilmiyah,

informasi ilmiyah serta semangat kepada penulis, baik dalam mengikuti

kuliah maupun dalam penulisan disertasi ini.

5. Dr. Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru, dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru Drs. H. Mahyiddin Usman M.A., yang telah berkenan

memberi izin penulis untuk melanjutkan studi pada Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,

dan selalu memberi semangat untuk penyelesaian disertasi ini.
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6. Seluruh rekan, teman sejawat, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru, terutama Dr. Drs. H. Harun S, S.H., M.H.,

Drs. H. Bustamin HP. S.H,. M.H., Drs. H. Hardinal, S.H., M.H.,

Drs. H. Hasbi, S.H., M.H., Drs. H. Shalahuddin, Drs. H. Lazuardi, S.H.,

M.H., Drs. Muhammad Zen dan Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H., serta

seluruh Hakim Tinggi dan segenap keluarga besar Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru, yang selalu memberi dukungan moral dan inspirasi

serta informasi ilmiyah kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.

7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, yang sudah banyak membantu dan

memberi masukan ilmiyah kepada penulis dalam riset untuk memperkaya

muatan disertasi ini.

8. Pemerintah Daerah Sumatera Barat beserta jajarannya yang sudah

banyak membantu penulis dalam riset untuk penyelesaian disertasi ini.

9. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Barat,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.A., serta jajarannya, yang banyak membantu

penulis dalam riset di Sumatera Barat dalam penyelesaian penulisan

disertasi ini.

10. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Propinsi

Sumatera Barat beserta jajarannya, yang sudah banyak membantu penulis

dalam riset, dan banyak memberikan bahan tertulis untuk penyelesaian

penulisan disertasi ini, terutama Ninik Mamak Nagari Magek yang

tergabung dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), antara lain

Datuk Gindo Tan Ameh, Datuk Rajo Alam dan Datuk Nan Sati.



v

11. Teristimewa ayah penulis Hajji Jamain Siddik, Ibu penulis (Almh)

Nadiar binti Muhammad Arab, Isteri penulis Hajjah Azimar, anak-anak

penulis 1. Muhammad Aqil Ali, S.H., serta isteri dan anak-anaknya

(Muhammad Awwali Zaky Ali, Muhammad Albarrizaldy Ali,

Muhammad Amrurasyady Ali). 2. dr. Dian Marsudiwati Ali, MARS.,

serta suami dan anak-anaknya (Muhammad Aufa Hendriwan Ali,

Siti Hasya Fathimah Hendriwan Ali, Muhammad Akfa Hendriwan Ali).

3. Azizah Ali S.H.I., M.H., serta suami. 4. dr. Muhammad Qurtubi Ali,

serta isteri dan anaknya (Quinn Qonita Qurrata’aini Ali), yang semuanya

menjadi sumber inspirasi dan semangat penulis dalam penyelesaian

penulisan disertasi ini.

12. Seluruh pihak pelaksana administrasi dan akademik Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau,

yang banyak membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian

penulisan disertasi ini.

Akhirnya penulis mohon masukan yang baik dan berharga dari

seluruh pembaca dan pemerhati disertasi ini, semoga bermanfaat untuk

kemajuan ilmu dan hukum dikemudian hari, sebab secara teoritis hukum

itu selalu ketinggalan dari kemajuan peradaban manusia, sehingga

memerlukan penyempurnaan dan pembaharuan, maka akibatnya secara

faktual hukum formal seperti peraturan perundang-undangan sering

diubah dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan hukum

masyarakat yang semakin maju, tentu tidak terkecuali hukum adat

Minangkabau yang menurut historis telah ada sejak 5.000 (lima ribu)
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tahun yang lalu sehingga perlu direformasi agar sesuai dengan kehidupan

masyarakat Minangkabau sekarang yang sudah Islamiy, melainkan

hukum Allah SWT. yang sudah qayh’iy dan kekal abadi.

Pekanbaru, 10 Mei 2016

Penulis.

Alizar Jas

NIM. 31291105641


