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B A B I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau sering juga disebut dengan orang Minang

yang dikenal dengan masyarakat adat materilinial chaat,1 yakni masyarakat yang

menganut garis keturunan ibu, anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun

perempuan menurut hukum adat sepenuhnya tunduk pada garis keturunan ibunya,

bukan garis keturunan bapaknya, mulai dari suku anak itu yang mengikuti suku

ibunya, misalnya ibu punya suku Koto dan bapak punya suku Tanjung maka anak

punya suku Koto sesuai dengan garis suku ibunya, begitulah seterusnya bila anak

itu punya keturunan lagi anak-anaknya mengikuti garis keturunan ibunya, sampai

pada kehidupan anak itu sehari-hari hidup dalam rumah dan keluarga ibunya,

sebab bila terjadi pernikahan suamilah yang tinggal di rumah isterinya, bukan

isteri yang dibawa oleh suami tinggal bersama di rumah suaminya dan hidup

dalam lingkungan suaminya itu, faktanya ada yang sebaliknya terjadi yaitu isteri

dan anak-anak tinggal dan hidup di rumah suami dan dalam lingkungan keluarga

suami yang dibolehkan menurut aturan adat, seperti suami tidak punya saudara

perempuan yang menyebabkan rumah pusaka suami jadi kosong, yang lazim

disebut menurut hukum adat dengan istilah “pudua”, atau “punah”, artinya tidak

punya keturunan anak perempuan, tapi hanya punya keturunan anak laki-laki saja,

atau orang Minang yang hidup diperantauan, dan sebab-sebab lainnya.

Masyarakat Minang semuanya punya suku, tidak ada orang Minang yang

tidak punya suku, pada dasarnya tidak harus disebutkan diakhir nama orang

Minang itu sebagaimana yang lazim disebutkan sebagai identitas diri pada suku

1 DR. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1984), hlm : 182.
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bangsa lainnya, seperti masyarakat daerah Sumatara Utara yang pada dasarnya

menurut ketentuan hukum adat menganut azaz patrilinial chaat2 yang berarti

mengambil garis keturunan dari pihak bapak, yang lazimnya mencantumkan

nama suku diujung namanya, dan tentu berbeda pula dengan masyarakat yang

menganut azaz hukum bilateral3 yang menarik garis keturunan dari ibu dan bapak

secara tidak terpisahkan, seperti masyarakat Jawa dan lain-lain.

Setiap suku diranah Minang punya pimpinan yang disebut dengan

“datuk”, dibawah datuk ada lagi “mamak” yang kekuasaannya terbatas pada

anggota keluarga sekelompok anggota suku, seperti seisi “rumah gadang”, yakni

rumah bergonjong yang merupakan rumah adat, tempat beberapa kepala keluarga

hidup bersama yang terdiri dari beberapa kamar keluarga, dan sekarang menurut

pengamatan penulis sudah jarang ditemukan rumah gadang bergonjong itu

diranah Minang, mungkin karena tidak ekonomis karena membutuhkan biaya

yang relatif tinggi, atau sebab lainnya seperti keluarga itu merasa lebih nyaman

hidup dalam keluarga inti yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak yang tidak

bercampur baur dengan keluarga lainnya, yang indikasinya telah terjadi reformasi

adat itu diranah Minang, malah faktanya rumah bergonjong itu berpindah pada

bangunan-bangunan pemerintah, seperti kantor gubernur, kantor bupati, bandara

dan lain-lain.

Gelar-gelar adat seperti, datuk, penghulu, ninik mamak dan lain-lain

merupakan gelar yang tidak berwujud itu disebut dengan istilah “sako”, setiap

sako merupakan milik suku tertentu, dan setiap sako berakibat hukum terhadap

benda tanah adat yang disebut dengan “pusako”, artinya berupa tanah (benda

berwujud), yang kedua kata itu sering dirangkai sebutannya dengan istilah “sako

2 Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum, Drs. H. Abdul Wahid S.H., M.A, Hukum
Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: 2001), hlm: 41.

3 Ibid, hlm:41.
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jo pusako”, artinya istilah adat yang menjadi ciri khas suatu suku yang berakibat

langsung pada pemilikan tanah adat, istilah tanah adat ini milik suku dengan

datuknya.

Hukum adat Minang menyebut suami dengan “Orang sumando”, yaitu

suami dari perempuan Minang yang lazimnya berbeda suku dengannya, atau

orang diluar suku Minang yang kedudukannya diberi tempat tersendiri dan

dengan penghormatan tersendiri pula.4

4 Bertumpu pada istilah adat “dijapuik dijangkau, dinikahkan di surau nan bagonjong satu,
dihadapan saksi nan baduo, nan dipati jo doa, dimasuakkan karumah nan gadang, kabiliak nan dalam,
kakunci nan taguah, kok kaciak dibari namo, lah gadang dibari gala”, yang pengertiannya dengan
ringkas sebagai berikut :
- Dijapuik dijangkau, artinya suami yang disebut dengan orang sumando itu dipinang secara adat

oleh pihak keluarga perempuan, dan setelah menikah nantinya juga diajak secara adat tinggal
bersama isterinya di rumah dan lingkungan keluarga perempuan itu oleh keluarga perempuan
yaitu isteri, dan selanjutnya di rumah isteri itulah suami isteri dan anak keturunannya tinggal
seterusnya, dan penjemputan suami itu ialah ke rumah keluarga suami yang dilepas pula secara
adat oleh pihak keluarga suami.

- dinikahkan di surau nan bagonjong satu dihadapan saksi nan baduo, sarato dipati jo doa,
artinya suami isteri itu harus dinikahkan secara syari’at Islam yang dahulunya lazim
dilaksanakan di Masjid atau Mushalla yang masa lalu punya satu kubah saja, yang memenuhi
syarat rukun nikah seperti wali nikah dan sekurang-kurangnya dua oarang saksi sampai diakhiri
dengan doa khusus buat kedua pengantin, hal seperti inilah nantinya yang disebut dengan “adat
basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang pada saatnya nanti akan penulis ulas
seperlunya, karena antara adat dan syara’ diranah Minang bagaikan roh dengan tubuh, bagaikan
daging dengan tulang, jakni dua foktor yang tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan.

- dimasuakkan karumah nan gadang, artinya pihak suami tinggal hidup bersama di rumah istri,
yang dahulunya berupa rumah adat yang bergonjong khas ala adat Minangkabau yang lazim
disebut dengan rumah gadang (rumah besar yang biasanya didiami oleh beberapa kapala
keluarga), yang berarti pihak isteri telah punya rumah dan tempat tinggal tersendiri sehingga
tidak perlu lagi memikirkan rumah tempat tinggal kecuali suami isteri itu ingin lebih nyaman
dan  berkembang lagi sehingga membuat rumah sendiri.

- kabiliak nan dalam, artinya suami isteri itu diberi kamar khusus tersendiri di rumah gadang itu,
terutama bila isteri itu mempunyai saudara perempuan lain yang tentunya harus diberi pula
kamar tersediri pula, yang berarti dalam satu rumah gadang itu bisa terdapat beberapa kepala
keluarga.

- kakunci nan taguah, artinya biliak atau kamar itu diberi kunci yang teguh dan kuat yang
kuncinya hanya dipegang oleh suami isteri itu saja, karena mungkin banyak barang rahasia yang
disimpan oleh suami isteri itu dalam kamarnya itu.

- kok kaciak dibari namo, lah gadang dibari gala, artinya pihak suami yang disebut orang
sumando itu tentu waktu kecilnya sudah diberi nama oleh orang tuanya misalnya Ahmad, namun
setelah dia menikah diberi gelar adat oleh datuk kepala sukunya dengan gelar adat seperti  Sutan,
sidi dan lain-lain, termasuk bila pihak suami itu berasal dari daerah luar ranah Minang namun
gelar itu tidak dapat dipusakakan kepada keluarganya didaerah asalnya sebab gelar itu hanya
terbatas untuk dirinya semata, hal itulah yng disebut dengan istilah adat “sahabih lagu sahabih
nyanyi”,  yang perlu digaris bawahi bahwa seorang suami itu harus dipanggil dengan gelar adat
oleh pihak keluarga isteri dan masyarakat adat lainnya, bila tidak demikian maka pihak keluarga
isteri itu disebut dengan istilah tidak beradat, yang merupakan ungkapan yang sangat tidak enak
didengar oleh orang Minang, bahkan bisa berakibat pihak suami dilarang pulang ke rumah
isterinya oleh pihak keluarga suami itu, karena dianggap tidak sopan dan tidak saling
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Tetapi hukum adat Minang memberi kedudukan hukum yang kuat bagi

suami, terdapat kelemahannya yang menyebut kedudukan suami itu “bagaikan

abu diateh batu”, dan ada pula yang menyebut dengan istilah “bagaikan abu

diateh tunggua”, “tunggua” ialah tunggul kayu atau pongkol kayu yang kuat

melekat ditanah setelah batang kayu itu ditebang, artinya suami yang disebut

orang sumando itu diumpamakan bagaikan abu atau debu, sedangkan keluarga

isteri diumpamakan bagaikan batu atau tunggul kayu yang kuat akarnya ditanah,

yang berarti kedudukan suami sangat lemah sekali, hanya bagaikan abu yang

terbang dengan mudahnya bila ditiup angin, sedangkan kedudukan keluarga isteri

sebagai mamak rumah bagaikan batu yang kuat yang tak tergoyahkan, yang

berarti suami dapat diusir begitu saja oleh keluarga isteri dari rumah gadang

kediaman bersama,dengan semena-mena, bila terjadi konflik atau kecemburuan

sosial dalam keluarga, yang menurut penulis hal itu hendaknya dapat direformasi

dengan kaidah yang lebih baik, atau istilah yang kurang pas itu dapat dihilangkan

saja dalam khazanah hukum adat Minang karena banyak negatifnya.

Ketentuan hukum adat mengenai kedudukan suami dalam kehidupan

suami isteri diranah Minang menjadi penting karena erat kaitannya dengan hukum

kewarisan adat maupun hukum kewarisan Islam, kewarisan suami yang berkaitan

dengan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah adat itu tidak ada sama sekali

menurut hukum adat, walaupun dalam hukum kewarisan Islam antara suami

isteri, ibu bapak dan anak-anak mereka harus saling mewarisi, tidak terhijab

(terhalang) yang satu dengan yang lainnya, karena suami penyebab terjadinya

hubungan nasab keluarga inti, yang dalam rumah tangga adalah suatu ketentuan

menghargai, yang tentunya berakibat pada kerukunan kehidupan rumah tangga itu akan
terganggu, karena untuk membawa balik suami itu pulang lagi ke rumah isterinya seperti sedia
kala haruslah melalui acara hukum adat lagi, dengan melakukan jemput ulang kembali.
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Allah swt, tentu sangat kuat  kedudukannya menurut hukum Islam dan hukum

positif.

Ungkapan sebagian orang Minang yang anak cucunya dari keturunan

anak laki-laki dengan sebutan “cucu di rumah urang”, pada hakikatnya menurut

suku dan garis keturunan ibu anak-anak itu tidak lain adalah pihak isteri, yang

disebut dengan istilah minantu, artinya tidak sama dengan cucunya yang

dilahirkan oleh anak perempuan yang dianggapnya lebih dekat denganya sebab

menurut adat kedudukan nya satu suku dengannya. Sedangkan cucu dari

keturunan anak laki-laki tidak satu suku dengannya, termasuk orang lain yang

jauh hubungan kekeluargaannya, padahal menurut hukum Islam keturunan dari

anak laki-laki adalah nasabnya sendiri, yang merupakan darah dagingnya sendiri,

tentu tidak dapat dianggap sebagai orang lain, aturan adat yang disebut “adat

basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah yaitu Al-Quran,” yang tentunya secara

psyikhologis mempengaruhi terhadap hukum kewarian adat harta pusaka tinggi,

dengan cara seluruh anak keturunan dari anak laki-laki tidak berhak mendapat

warisan dari harta pusaka tinggi, begitu pula ibu dari anak-anak itu yang

kedudukan hukumnya adalah isteri putra Minang sendiri. Apalagi bila isteri putra

Minang itu bukan berasal dari daerah Minangkabau yang mempunyai anak

keturunan yang tinggal bersama suaminya di rumah dan yang berlokasi di atas

tanah pusaka tinggi, bila suatu saat putra Minang itu meninggal menurut hukum

adat rumah dan tanahnya itu bukanlah merupakan harta warisan suami dan ayah

rumah dan menurut hukum adat tanahnya itu menjadi milik kemenakan, yang

berakibat negatif atau tidak mustahil anak-anak dan isteri putra Minang yang

sudah meninggal harus angkat kaki dari rumah dan tanah harta pusaka tinggi yang

telah mereka tempati, bila saudara atau kemenakan putra Minang yang sudah
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meninggal, yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak mengizinkan mereka

tinggal di rumah dan tanah tersebut.5

Kaum laki-laki Minang itu bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-

anaknya sesuai dengan ketentuan hukum syara’, baik kebutuhan materil atau non

materil dan disisi lain kaum laki-laki Minang berkewajiban terhadap kemenakan

dengan cara membimbing kemenakan, dengan cara memegang tangan kemenakan

agar dia tidak jatuh, dan kemenakan itu berjalan ditanah, mamak berkewajiban

memajukan kemenakannya dengan cara membantu mereka secara materil dan non

materil sesuai dengan kemampuan mamak itu.

Disisi lain falsafat “anak dipangku” berarti anak tidak menginjak tanah,

hak anak dari putra Minang itu tidak sampai pada tanah harta pusaka tinggi, tapi

hanya hak mereka terbatas sepanjang pangkuan dan jangkauan ayah mereka, yang

disebut dalam hukum adat dengan harta pusaka rendah, lain halnya dengan

kemenakan (ahli waris hukum adat Minang), kaki mereka kuat untuk menginjak

dan berjalan ditanah, yang berarti mereka adalah ahli waris mamak untuk

menguasai tanah harta pusaka tinggi dengan bimbingan mamak, yang diibaratkan

dengan cara memegang atau membimbing tangan kemenakan, yang ekses

negatifnya keturunan anak laki-laki Minang yang berasal dari orang diluar

Minangkabau, secara normatif hukum adat  selamanya tidak dapat menjadi orang

Minang untuk mendapatkan “sako dan pusako”, sehingga difahami bahwa

hukum kewarisan adat Minang itu bersifat diskriminatif dan masalah pembauran

antar suku bangsa.6

5 Fakta, konsekuensi hukum adat materilinial.
6 Ada falsafat adat Minang yang sering didengar, yang berupa bait pantun yang tentu baik

tujuannya, yaitu :
“Kaluak paku, kacang balimbiang. Anak dipangku kamanakan dibimbiang”
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Kaum laki-laki Minang bartanggung jawab terhadap isteri dan anak-

anaknya sesuai dengan ketentuan hukum syara’, baik kebutuhan materiil atau non

materiil, dan disisi lain kaum laki-laki Minang berkewajiban terhadap kemenakan

dengan cara membimbing kemenakan, yaitu dengan cara memegang tangan

kemenakan agar dia tidak jatuh dan tegap berjalan ditanah, yang berarti mamak

berkewajiban memajukan kemenakannya dengan cara membantu mereka secara

materiil dan non materiil sesuai dengan kemampuan mamak itu.

Disisi lain falsafat “anak dipangku” berarti anak tidak menginjak tanah,

hak anak dari putra Minang itu tidak sampai pada tanah harta pusaka tinggi, tapi

hanya hak mereka terbatas sepanjang pangkuan dan jangkauan ayah mereka, yang

disebut dalam hukum adat dengan “harta pusaka rendah”, lain halnya dengan

kemenakan (ahli waris hukum adat Minang), kaki mereka kuat untuk menginjak

dan berjalan ditanah, yang berarti mereka adalah ahli waris mamak untuk

menguasai tanah harta pusaka tinggi dengan bimbingan mamak, yang diibaratkan

dengan cara memegang atau membimbing tangan kemenakan, yang ekses

negatifnya keturunan anak laki-laki Minang yang ibu mereka berasal dari orang

luar Minangkabau, secara normatif hukum adat selamanya tidak dapat menjadi

orang Minang untuk mendapat “sako dan pusako”, sehingga difahami bahwa

hukum kewarisan adat Minang itu bersifat diskriminatif dan menolak pembauran

antar suku bangsa.7

Penulis temukan fakta dari tokoh adat Nagari magek Kamang

Bukittinggi, yakni tiga orang “datuk kepala suku”, masing-masing A. Datuk Tan

Ameh, E, Datuk Rajo Alam dan B. Datuk Nan Sati, bahwa Wali Nagari (Kepala

Desa) Magek yang berkuasa sekarang isterinya berasal dari Jawa, yang sudah

7 lain halnya bila istilah “harta pusaka tinggi” dihilangkan dalam kamus kewarisan adat
Minang, walaupun secara moral diskriminatif hukum adat itu tidak mungkin terjadi.
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lama tinggal di Nagari Magek tersebut, dan sekarang anak cucu Wali Nagari

tersebut sudah merasa menjadi Orang Minangkabau sendiri karena bapak mereka

memang orang Minangkabau, dan mereka minta diberi hak-hak yang sama

dengan orang Minang lainnya. Tokoh adat setempat yang tergabung dalam

organisasi KAN (Kerapat Adat Nagari) sudah mengadakan rapat untuk mencari

penyelesaian masalah, agar tidak terjadi diskriminatif dalam adat Minangkabau

terhadap mereka, dan saat penelitian itu belum ada hasil keputusannya dan tidak

mustahil hal ini akan berlanjut dengan status harta pusaka tinggi, karena mereka

memerlukan tanah dan rumah untuk tempat tinggal, hal ini menarik untuk

diketahui keputusan akhirnya, sebab mereka sudah menjadi orang Nagari Magek,

dan tentu banyak kejadian yang sama akan menyusul akan terjadi, sebab dalam

kehidupan masyarakat dizaman moderen ini pernikahan antar suku bahkan antar

negara lumrah dan banyak yang sudah terjadi.8

Kelemahan hukum kewarisan adat Minangkabau itu tidak perlu ditutup-

tutupi, sebaiknya dikemukakan secara terbuka dan transparan berdasarkan kajian

ilmiyah yang jujur, karena menurut penulis hukum adat itu bisa dirobah dan

dimodefikasi sedemikian rupa kearah yang lebih baik agar sesuai dengan hukum

Islam, karena tidak mustahil disadari atau tidak masih ada sisa-sisa adat jahiliyah

yang masih tercampur kedalam adat Minangkabau.

Sampai sekarang hukum adat Minang itu sangat kuat mempengaruhi

kehidupan masyarakat Minang, yang disebut dengan ungkapan “adat lamo pusako

usang” yang artinya adat itu keberadaannya sejak lama dari nenek moyang

terdahulu, bahkan semenjak Islam belum masuk keranah Minang, yang umumnya

hukum adat itu tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakatnya, yang

8 Hasil wawancara dalam riset akhir Desember 2015 di Nagari Magek.
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selanjutnya akan dipusakakan ke generasi berikutnya, bahkan sudah sejak lama

organisasi hukum adat LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau), melestarikan kehidupan adat Minangkabau, organisasi tersebut

terdapat pada setiap Desa atau Kenagarian.9

Hukum adat Minang tidak hanya terbatas didaerah Sumatera Barat,

namun setidak-tidaknya terdapat juga sebagian dari daerah Kerinci Propinsi Jambi

daerah Kerinci, dan sebagian daerah Propinsi Riau, Teluk Kuantan, Kampar,

karena dahulu ada Propinsi Sumatera Tengah yang wilayah hukumnya meliputi

Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Berdasarkan fenomena sosial budaya komunitas minangkabau dalam era

kontemporer, penulis berusaha mengkaji secara seksama yang dikemas dalam

disertasi Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minang dalam

Perspektif Hukum Kewarisan Islam, dengan landasan filosofis adat basandi

syara’ dan syara’ basandi Kitabullah Al-Quran, wahyu Allah swt.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Ruang lingkup adat bersandi Syara’ sangat luas yang meliputi semua segi

kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk berupa benda yang tidak berwujud

“sako” yang berupa gelar datuk, suku dan lainnya. maupun yang berwujud seperti

tanah pusaka, dan lain-lain, yang disebut dengan “pusako”, semuanya diatur dalam

hukum adat yang sudah turun temurun sejak dari nenek moyang terdahulu

sebagaimana uraian diatas, begitu juga yang berkaitan dengan ketentuan hukum

perkawinan, seperti tidak dibolehkan menikah satu suku dan lain-lain, hal-hal yang

berkaitan dengan hukum kewarisan adat, ketentuan “harta pusaka tinggi” dan “harta

9 “ Nagari”, yang berarti LKAAM itu terdapat pada tingkat Nagari, tingkat Kecamatan,
tingkat kabupaten dan Kota dan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat.
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pusaka rendah”, dan tidak mungkin seluruh aspek hukum  adat itu dibahas dalam

disertasi ini, oleh sebab itu penulis membatasi pembahasan permasalahan sekitar

ketentuan hukum adat Minang mengenai harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum

kewarisan Islam, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Masyarakat Minang mendasarkan ketentuan adat dengan kaidah “Adat Basandi

Syara’, Syara’ basandi Kitabullah Al-Quran”, kaidah ini menjelaskan bahwa

adat Minang sejalan dengan hukum Islam, akan tetapi faktanya hukum

kewarisan harta pusaka tinggi yang berupa tanah adat diwarisi secara turun

temurun dari nenek moyang tunduk pada ketentuan hukum adat, bila terjadi

sengketa diantara para ahli waris maka perkaranya diajukan ke Pengadilan

Negeri, artinya mereka bukan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama

(Mahkamah Syar’iyyah), padahal penerapan hukum syara’ yang berupa

Hukum Kewarisan Islam yang lazim disebut dengan Hukum Faraidh

menjadi kewenangan absoulut Pengadilan Agama.

2. Faktanya ada perkara kewarisan harta pusaka tinggi yang diajukan ke

Pengadilan Agama, dengan penggugat dan tergugat sesama ahli waris, yang

bertumpu pada pemilikan tanah kolektif, yang bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Agama.10

Dengan uraian diatas dapat difahami bahwa tujuan utama penulisan

disertasi ini menurut penulis ialah didasari untuk merobah pola pikir masyarakat

Minangkabau atau dengan perkataan lain merobah mind set orang Minang secara

keseluruhan terhadap pemahaman hukum kewarisan adat yang berlaku terhadap

10 Perkaranya yang terbaru di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, yang berakhir dengan
perkaranya tidak dapat diterima (NO = Niet Onvanklijk Verklaard), dengan Nomor Perkara:
15/Pdt.G/2013/PA.Lbs, diputus tanggal 04 Maret 2013.
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harta pusaka tinggi sejak dahulu kala, yang menurut falsafah sebagian orang

Minang dikatakan sejak gunung merapi sebesar telur bebek.11

Berdasarkan uraian diatas maka inti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

2. Bagaimana pola pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum kewarisan

adat Minangkabau.

3. Bagaimana sistem harta pusaka rendah dalam hukum kewarisan Islam.

4. Bagaimana kewarisan harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum kewarisan

Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan disertasi ini secara ringkas sebagai berikut:

a. Merobah pola pikir masyarakat adat Minangkabau mau tunduk secara penuh

dan total (kaffah) pada hukum kewarisan Islam, dengan cara meninggalkan

hukum kewarisan adat dan menghapus istilah harta pusaka tinggi dalam kamus

hukum kewarisan adat Minang buat selama-lamanya, agar hilang dualisme

hukum kewarisan diranah Minangkabau.

b. Berusaha secara perinsip agar masyarakat Minangkabau menyelesaikan

masalah kewarisan mereka ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama

11 Merobah pola pikir suatu masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan bila tidak
dikelola dengan baik bisa berakibat yang negatif, apalagi masalah hukum adat yang sudah berurat
berakar dalam suatu masyarakat, yang sudah dilakukan turun temurun dan mapan dalam masyarakat
itu, tidak terkecuali masyarakat Minangkabau, namun bila suatu pekerjaan itu dilandasi dengan niat
yang baik dan dalil-dalil syar’i yang kuat, tidak mustahil masyarakat Minangkabau mau dan
bersepakat lagi untuk tunduk sepenuhnya dan total pada hukum kewarisan Islam, sesuai dengan
kaidah adat yang berbunyi “adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah Al-Quran”,
Sebagaimana dahulu bangsa Arab sebelum turun ayat-ayat kewarisan dalam Al-Quran, mereka
mempunyai hukum adat dalam kewarisan bahwa kaum wanita dan anak-anak tidak berhak sama
sekali mendapat warisan dengan alasam mereka tidak bisa berperang membela negara, namun setelah
turun ayat-ayat kewarisan Islam maka dengan kesadaran sendiri dan sukarela mereka tunduk secara
penuh pada hukum kewarisan Islam dan meninggalkan hukum kewarisan nenek moyang mereka.
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam, (Depok Jawa Barat : PT. Palapa Alta
Utama, Maret 2013),  hlm: 20-23.
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sebagai peradilan negara yang berasas syari’at Islam yang sudah diatur dengan

Undang-undang, hukum kewarisan Islam menjadi salah satu kewenangan

absoulutnya secara konstitusional dalam hukum positif Indonesia.

c. Berupaya melakukan pemutihan status tanah harta pusaka tinggi di

Minangkabau menjadi hak milik masing-masing ahli waris, mnurut ketentuan

Hukum Kewarisan Islam, sepanjang tanah tersebut secara fakta sudah dukuasai

oleh ahli waris menurut ketentuan hukum adat minangkabau, seperti tanah

perumahan, sawah, kebun dan lain-lain.

D. Tinjauan Kepustakaan

Disertasi ini sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiyah tentu banyak

menggunakan daftar pustaka buku atau tulisan-tulisan ilmiyah lainnya, berupa

makalah, hasil seminar, artikel, dan tulisan ilmiyah lainnya, yang dimuat di media

cetak, elektronik dan lainnya, yang berkaitan dengan adat Minangkabau dan yang

berkaitan dengan harta pusaka tinggi dalam hukum kewarisan adat, dan hukum

kewarisan Islam, dan tulisan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dengan

judul “Al-Daa’i Al-Masmuu’ fii raddin ‘alaa tawriitsi al-akhawaat wa awlaadi

al-akhawaat ma’a wujuudi al-ushul wa al-furu’u” (Pendakwah yang

seharusnya didengar untuk menolak kewarisan hanya saudara-saudara

perempuan dan anak-anak mereka saja, padahal ada anak-anak dan orang

tua pewaris).

Karya mengenai hukum kewarisan di Minangkabau yang ditulis Amir

Syarifuddin, dengan judul: “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam

Lingkungan Adat Minangkabau”, Penerbit PT Gunung Agung Jakarta tahun

1984
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Kedua tulisan diatas penulis gunakan sebagai sumber referensi, dan

banyak lagi menggunakan referensi tertulis sebagai sumber data, dan banyak

menggunakan metodologi penelitian, namun diakhir tulisan ini penulis akan

mencantumkan referensi tertulis dibawah judul “Daftar Pustaka”.

E. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis penulisan disertasi ini penulis memilahnya

dalam pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan hukum kewarisan, khususnya

dititik beratkan pada hukum kewarisan adat Minangkabau yang masih dualisme

antara hukum kewarisan adat yang berlaku pada harta pusaka tinggi, dan hukum

kewarisan Islam yang berlaku pada harta pusaka rendah, yang berakibat langsung

pada lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara, yaitu peradilan

Umum untuk perkara harta pusaka tinggi dan peradilan Agama untuk harta

pusaka rendah, berdasarkan pemikiran tersebut penulis merancang kerangka

teoritisnya sebagai berikut:

1. Faktanya sejak dahulu Ulama Minangkabau tidak semuanya sepakat bahwa

kewarisan harta pusaka tinggi diselesaikan menurut hukum adat, dan artinya

dikecualikan dari ketentuan hukum Faraidh. Ulama Besar Syaikh Ahmad

Khatib Al-Minangkabawi, Ulama Besar yang berasal dari Minangkabau yang

pernah menjadi Imam, Khatib dan guru besar di Masjidil Haram Mekah,

sekaligus menjadi Mufti Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal

abad ke-20.12

12 http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Khatib_Al-Minangkabawi#Riwayat.[10 juli 2014].
Banyak murid-murid beliau di Indonesia, seperti Abd. Karim Amrullah (Haji Rasul) ayah Buya
Hamka, Syaikh Muhammad Jamil Jambek Bukittinggi, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli Candung
Bukittinggi, Syaikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, Syaikh Abbas Qadhi Ladang Lawas,
Bukittinggi, Syaikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syaikh Khatib Ali Padang, Syaikh
Ibrahim Musa Parabak, Syaikh Mushthafa Husaen Purba Baru, Mandailing, Syaikh Hasan Ma’shum
Medan, KH Hasyim Asy’ari Jawa Timur, KH Ahmad Dahlan Yogyakarta dan lain-lain.
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Beliau tidak setuju hukum kewarisan harta pusaka tinggi itu diatur

menurut hukum adat, dan menggolongkannya termasuk harta syubhat dan haram

dimakan, dan beliau tidak mau pulang lagi keranah Minang selama harta pusaka

tinggi tidak tunduk pada hukum kewarisan Islam, bahkan sampai wafat beliau

tidak mau pulang keranah Minang lagi13.

Syaikh Ahmad Khatib A-Minangkabawi14 telah menulis Kitab khusus

untuk menolak hukum kewarisan adat Minang mengenai harta pusaka tinggi yang

tunduk pada hukum adat, dengan judul:

االخوات مع و جود االصول و الفروعواوالدفي رد على توریث االخواتالداعي المسموع

(Al-Daa’i Al-Masmu‘u Fii Raddin ‘Alaa tawriitsi Al-Akhawaat Wa Awlaadi

Al-Akhawaat Ma’a Wujuudi Al-Ushuul Wa Al-Furu’u )

Artinya: “Pendakwah yang (seharusnya ) didengar untuk menolak
kewarisan (hanya) untuk saudara-saudara perempuan dan
keturunan saudara-saudara  perempuan (saja), padahal ada ahli
waris asal (ibu bapak) dan cabang (anak-anak)”.

Alasan-alasan hukum Syekh Ahmad Khatib untuk mengukuhkan

pendapat beliau sebagaimana yang dinukil oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:

1. Adanya unsur perampasan, yaitu merampas harta yang telah menjadi hak

ahli waris yang ditetapkan dalam hukum faraaidh. Dengan kematian

seseorang maka hartanya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya yang

berhak menurut syara’ sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Bila harta

peninggalan seseorang diserahkan kepada atau diambil oleh kemenakannya,

maka tindakan tersebut berarti merampas hak anak atau ahli waris lain yang

telah ditetapkan. Merampas adalah hal yang dilarang agama.

13 http://rezakifadly.blogspot.com/2012/harta-warisan-di-minangkabau.html. [28 Februari
2012].

14 Beliau lahir di Koto gadang Iv (empat) Koto, Bukittinggi, pada tanggal 06 Dzulhijjah 1276
H (1860 M), dan wafat pada tanggal 08 Jumadil Awwal 1334 H (1916 M) di Mekah Arab Saudi,
dalam usia 56 tahun. Beliau adalah Imam Masjidil Haram Mekah dan Mufti Mazhab Syafi’i.
(Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Khatib_Al-Minangkabawi#Riwayat).
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2. Memakan harta orang lain secara tidak sah. Harta warisan adalah hak ahli

waris yang telah ditetapkan oleh syara’. Bila harta tersebut diwarisi oleh pihak

yang tidak berhak, maka orang itu berarti memakan hak orang lain secara tidak

sah. Perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah adalah perbuatan dosa

yang diancam dengan sanksi yang berat.

3. Memakan harta anak yatim. Hal ini terjadi bila dikalangan ahli waris

menurut syara’ ada anak yatim. Tindakan kemenakan yang tidak berhak

untuk mengambil harta warisan yang sedianya untuk anak yatim itu, berarti

memakan harta anak yatim secara aniaya. Memakan harta anak yatim secara

aniaya termasuk dosa besar.

4. Khianat terhadap amanat Allah. Dalam pembagian warisan Allah

memberikan amanah untuk menyampaikan harta peninggalan pewaris itu kepada

anak dan ahli waris yang ditetapkan oleh syara’. Dengan tidak disampaikannya

harta tersebut kepada ahli waris yang berhak adalah perbuatan khianat kepada

amanat Allah. Mengkhianati amanat Allah adalah suatu perbuatan dosa dan

termasuk salah satu tanda munafik.

5. Merelakan perbuatan maksiat dengan tetap memperlakukan pewarisan

harta pusaka secara adat, menghalalkan sesuatu yang haram atau

meragukan sesuatu yang terang haramnya.

Disamping itu alasan dari pihak yang meringankan masalah harta pusaka

dan menganggapnya sebagai suatu kenyataan, ditolak oleh ulama ini, antara lain:

1. Bahwa harta pusaka itu adalah harta yang diterima secara berurutan dari

mamak dan ninik seterusnya keatas, oleh karenanya harta dari mamak itu

diturunkan kepada kemenakan. Keterangan ini dibantah dengan alasan bahwa

mamak itu menerima dari mamaknya secara merampas dari ahli waris yang sah



16

menurut syara’. Perbuatan tersebut adalah suatu dosa. Kemenakan tidak

boleh mengikuti mamak dalam memperbuat dosa, sebagaimana tidak

boleh mengikuti mamak memakan makanan yang haram.

2. Bahwa hati seseorang telah dicondongkan oleh Allah kepada kemenakan, oleh

karenannya ia tidak sampai hati untuk memberikannya kepada anak yang tidak

dikasihinya. Alasan ini ditolak, bahwa kasih hati itu adalah perhiasan

syetan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak syari’at yang

diturunkan Allah. Ketentuan Allah yang harus diikuti, bukan kasih hati.

3. Bahwa kemenakan memelihara mamak dalam keadaan susah atau senang dan

membayarkan hutang-hutangnya, sedangkan anak tidak mau berbuat demikian.

Oleh sebab itu sebagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakan dan tidak

kepada anak. Alasan ini ditolak dengan keterangan bahwa kemenakan

memelihara mamak dalam keadaan susah dan membayar hutangnya,

karena kemenakan mengetahui akan mendapat pusaka dari mamak.

Anak tidak mau berbuat demikian karena mengetahui tidak akan

mendapat apa-apa dari ayahnya dan mengetahui pula bahwa selama ini ia

tidak mendapat perhatian dari ayahnya.

4. Bahwa adat tidak boleh ditinggalkan karena adat itu bersendi kepada syara’,

oleh karenanya harus dipakai supaya jangan binasa keduanya. Alasan ini

dibantah bahwa adat tidak boleh dipakai bila berbeda dengan syara’.

Menjalankan syara’ tidak boleh setengah-setengah, karena bila sebagian

diterima, maka harus mengikutinya dalam segala segi kehidupan.15

15 DR. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm: 275-277.
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Semua harta benda yang diperoleh menurut hukum waris kepada

kemenakan, menurut pendapat  Syekh Ahmad Khatib harus dianggap sebagai

harta rampasan.16

2. Para ulama Minang yang tidak sependapat dengan Syaikh Ahmad Khatib Al-

Minangkabawi itu, antara lain murid beliau sendiri, seperti Syaikh H. Abd.

Karim Amrullah (ayah Buya Hamka), sebagaimana ditulis oleh Bapak Azmi

Dt. Bagindo sebagai berikut:

”Beliau berpendapat bahwa harta pusaka (tinggi) itu sama keadaannya
dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh
Umar bin Khattab atas harta yang didapatnya di Khaibar, yang telah
dibekukan tasarrufnya (penggunaannya) dan hasilnya dimanfaatkan untuk
kepentingan umum. Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut
walaupun masih ada perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta
tersebut tidak dapat diwriskan. Karena tidak dapat diwariskan maka terhindarlah
harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum
Faraid, artinya tidak salah kalau padanya tidak berlaku hukum Faraid.

Pendapat beliau ini diikuti oleh ulama lain, diantaranya Syekh Sulaiman
Ar-Rasuli (Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam
Dalam Adat Minangkabau, halaman 278).

Kemudian Buya Hamka berpendapat tentang harta pusaka sebagai berikut:
- Yang pertama, “Bahwa Islam masuk ke Minangkabau tidak mengganggu

susunan adat Minangkabau dengan pusaka tinggi. Begitu hebat perperangan
Paderi, hendak merubah daki-daki adat jahiliyyah di Minangkabau, namun
Haji Miskin, H. Rachman Piobang, Tuanku Lintau, tidaklah
menyinggung atau ingin merombak susunan harta pusaka tinggi itu. Bahkan
pahlawan Paderi radikal, Tuanku nan Renceh, yang sampai membunuh
Mak Uncunya (adik perempuan ibunya) karena tidak mau mengerjakan
sembahyang- bukanlah karena – bahwa beliau menyinggung-nyinggung
susunan adat itu. Kuburan Tuanku Nan Renceh di Kamang terdapat didalam
Tanah Pusako Tinggi” (IDAM hlm 102).

- Yang kedua, “Ayah saya DR. Syaikh Abdulkarim Amrullah – berfatwa
bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai wakaf juga, atau sebagai harta
musabalah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab, pada hartanya
sendiri di Khaibar, boleh diambil isinya tetapi tidak boleh ditasarrufkan
tanahnya. Beliau mengemukakan kaidah ushul yang terkenal yaitu: Al
‘Adatu Muhakkamatu, wal ‘Urfu Qaadhin. Artinya: Adat adalah
diperkokoh (jadi dasar hukum), dan Uruf (tradisi) adalah berlaku”. (IDAM
hlm 103).

16 http://www.inibangsaku.com/sejarah-syekh-ahmad-khatib-al-minangkabawi.
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- Yang ketiga, Satu hal yanng tidak disinggung-singgung, sebab telah begitu
keadaan yang telah didapati sejak semula, yaitu harta pusaka yang turun
temurun jalan keibuan. Adat dan syara’ di Minangkabau bukanlah seperti
air dengan minyak, melainkan berpadu satu, sebagai air dengan minyak
dalam susu. Sebab Islam bukanlah tempelan-tempelan dalam adat
Minangkabau, tetapi satu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan
hidup orang Minangkabau. (Hamka, Ayahku hlm.9).

- Yang keempat, “Pusaka Tinggi” inilah dijual tidak dimakan bali di gadai
tidak dimakan sando (sandera). “Inilah Tiang Agung Minangkabau” selama
ini. Jarang kejadian pusako tinggi menjadi pusako rendah, entah kalau adat
tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya (Hamka, dalam Naim,
1968: 29).

Keputusan Seminar

I. Keputusan pada Seminar atau Musyawaratan Alim Ulama, Ninik mamak
dan cadiak pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di
Bukittinggi maka seminar menetapkn:

1. Terhadap “Harta Pencarian” berlaku hukum Faraidh, sedangkan terhadap
“Harta Pusaka “berlaku hukum adat.

2. Berhubung IKAHI Sumbar ikut serta mengambil keputusan dalam seminar
ini, maka seminar menyerukan kepada semua hakim-hakim di Sumbar dan
Riau supaya memperhatikan ketetapan Seminar ini (Naim 1968:241).

II. Kemudian pada Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang,
yang dihadiri oleh para cendikiawan dan para ulama Minangkabau, ditetapkan
bahwa terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraidh, dan terhadap harta
pusaka tinggi berlaku hukum adat.

Selanjutnya, tentang hukum waris diputuskan sebagai berikut:

a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus
dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris di luar dan di dalam peradilan.

b. Anak kemenakan dan mamak kepala waris yang termasuk kedalam badan
hukum itu masing-masingnya bukanlah pemilik dari harta badan hukum
tersebut. (Naim, 1968:243).

Kemudian Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa pewarisan menurut adat
bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan
pewarisan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dengan demikian terlihat
perbedaan dalam system. Perbedaan tersebut akan lebih nyata dalam keterangan
dibawah ini:

Pertama:

Harta pusaka melekat pada rumah tempat keluarga itu tinggal dan merupakan
dana  tetap bagi kehidupan keluarga yang tinggal di rumah itu. Harta itu
dikuasai oleh perempuan tertua di rumah itu dan hasilnya dipergunakan untuk
manfaat seisi rumah. Pengawasan penggunaan harta itu berada ditangan
mamak rumah. Bila mamak rumah mati maka peranan pengawasan beralih
kepada kemenakan yang laki-laki. Bila perempuan tertua di rumah itu mati maka
peranan penguasaan dan pengurusan beralih kepada perempuan yang lebih muda.
Dalam hal ini tidak ada peralihan harta.

Penerusan peranan dalam system kewarisan adat adalah ibarat silih
bergantinya kepengurusan suatu badan atau yayasan yang mengelola suatu
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bentuk harta. Kematian pengurus itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap
status harta, karena yang mati hanya sekedar pengurus.

Hal tersebut diatas berbeda sama sekali dengan bentuk pewarisan dalam
hukum Islam. Dalam hukum Islam pewarisan berarti peralihan hak milik dari
yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dalam bentuk
harta yang bergerak harta itu berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain.
Sedangkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak yang beralih dalam status
pemilikan atas harta tersebut.

Kedua

Yang menjadi ciri khas dari harta pusaka ialah bahwa harta itu bukan milik
perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu
adalah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara
mencancang melatah. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak
cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum dapat
memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya. (Amir Syarifuddin,
Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau 269-270).

Maka dengan demikianlah, jelaslah bahwa telah ada kesepakatan para alim
ulama, niniak mamak, cadiak pandai tentang status harta pusaka itu sebagai
warih bajawek, pusako batolong dari niniak turun kamamak dari mamak turun
kakamanakan. Dan kemudin diturunkan pula kebawah menurut jalur ibu dalam
kaum atau suku yang bersangkutan. Indak buliah dihilang dilanyokkan, kok
dibubuik layua dianjak mati, dijua indak dimakan bali digadai indak dimakan
sando.

Kemudian seperti sering saya kemukakan, bahwa harta pusaka itu adalah
sebagai bukti, “asal usul” bahwa seseorang itu dapat dikatakan keturunan
Minang (Etnis Minangkabau) apabila mempunyai harta pusaka tinggi. Dalam
adat dikatokan, “nan ba pandam ba pakuburan nan basasok bajarami, kok
dakek dapek dikakok kok jauah dapek diantakan”. Seseorang nan indak punyo
atau indak lai mempunyai harta pusaka berarti indak lai basasok bajarami, tidak
bapandam ba pakuburan, maka orang atau keluarga yang telah habis harta
pusakanya tidaklah lagi lengkap Minangnya. Indak lai baurek tunggang, tidak
bapucuak bulek, atau dengan kato lain kateh indak bapucuak kabawah indak
baurek, orang itu dapat dikatakan “punah “, punah dalam hal harta pusaka
menurut aturan adat, jika dia meninggal dia dikatakan mati ayam mati
tungau. Malah ada pendapat ahli adat, mengatokan bahwa apabila satu kaum
sudah abih harato pusakonya maka indak paralu lai ma angkek seorang
penghulu, karena adat itu diateh pusako, cancang balandasan lompek
basitumpu.

Harta pusaka itu adalah sebagai alat pemersatu dalam jurai, kaum, dan bagi
masyarakat Minang pada umumnya, sekaligus untuk mengetahui, nan sa asa
sakaturunan menurut jalur adat.

Harta tersebut juga sebagai harta cadangan, jika ada dunsanak kemenakan
yang kehidupannya agak susah diparantauan boleh babaliak kakampuang
uruihlah harato itu. Oleh sebab itu dapat kita bayangkan jika harta pusaka di
Minangkabau diperjual belikan maka masyarakat Minangkabau akan sama
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nasibnya dengan masyarakat daerah-daerah lainnya, akan tersingkir dari nagari
asalnya sendiri.

Harta itu adalah amanah, yang boleh diambil hasilnya dan tidak untuak
dimiliki, maka harta itu jangan sampai hilang atau lenyap ditangan kita. Karena
harta itu bukanlah milik pribadi, tetapi adalah milik bersama, maka bersama-
sama pula memeliharanya.

Namun demikian jika ada yang berpendapat dengan mengatakan bahwa
harta pusaka itu haram, itu adalah haknya.Tetapi bagaimana dengan
pendapat para ulama Minangkabau diatas, apa itu tidak dapat boleh dikatakan
sebagai “IJMAK” para ulama Minangkabau ?

Dan selanjutnya, jika pendapat tersebut sudah sangat diyakini bahwa
harta pusaka tersebut adalah haram menurut agama. Mulailah terlebih
dahulu dari diri sendiri atas harta pusako nan saparuik, nan sakaum atau
sapayuang sapasukuan dan nan sanagari. Adat kan salingka nagari, pusako
salingka kaum, tidak ada yang akan melarang jika yang berhak telah sepakat
untuk membuat apa saja atas harta pusaka tersebut. Dan kepada yang masih
meyakini atas pendapat para ulama Minangkabau tersebut diatas, tentu juga
itu merupakan hak, tidak ada pulalah yang boleh memaksakan kehendak. Ini
tentu bukan taklid buta, karena kita yakin para ulama Minang tersebut tentu
telah melalui penelitian atau “IJTIHAD” pula.17

Penulis belum memberi tanggapan yang rinci dalam kesempatan ini

mengenai hal ini, tentunya penulis  akan membahasnya lebih mendalam pada

pembahasan tersendiri nantinya, dan akan menanggapinya secara kritis ilmiyah,

karena seolah-olah terjadi kesepakatan atau ijmak ulama Minangkabau yang

dijadikan dasar hukum kaum adat itu perlu dikaji lebih dalam, lebih cermat dan

teliti lagi, karena faktanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sudah jelas-

jalas tidak setuju dengan ketentuan hukum adat Minang tentang kewarisan harta

pusaka tinggi itu, walaupun kemudian ulama terkanal lainnya yang merupakan

murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga yang berasal dari

Minangkabau, seperti Syekh H. Abdul Karim Amrullah dan ulama lainnya yang

menurut Amir Syarifuddin Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga mengikuti pendapat

Syekh Abdul Karim Anrullah itu berbeda pendapat dengan gurunya, yang intinya

berpendapat bahwa hukum kewarisan adat Minang mengenai harta pusaka tinggi

17 Azmi Dt. Bagindo. https://bundokanduang.wordpress.com/2009/07/21/tentang-harato-
pusako-tinggi#more-823. 21 Juli 2009.
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boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu sebagai waqaf juga, atau

sebagai harta musabalah yang pernah dilakukan Umar bin Khattab terhadap

hartanya di Khaibar, perlu dikaji lagi, yang menurut pendapat hipotesa penulis,

fatwa para ulama itu tepat pada masa itu mengingat keadaan Indonesia masih

dalam jajahan Belanda, namun zaman telah berobah bisa saja fatwa ulama

berobah sesuai dengan masanya.

3. Faktanya sekarang banyak keritik masyarakat Minangkabau mengenai hukum

kewarisan adat Minang tentang harta pusaka tinggi itu, yang tentunya menjadi

perhatian kita untuk mencarikan  solusinya, keritikan itu antara lain sebagai

berikut:

Pertama: Khaidir. Agustus 19 2009

..............Maka dengan demikianlah, jelaslah bahwa telah ada kesepakatan
para alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai tentang status harta pusaka
itu sebagai warih bajawek, pusako batolong dari niniak turun kamamak dari
mamak turun kakamanakan. Dan kemudian diturunkan pula kebawah
menurut jalur Ibu dalam kaum atau suku yang bersangkutan. Indak buliah
dihilang dilanyokkan, kok dibubuik layua dianjak mati, dijua indak dimakan
bali digadai indak dimakan sando................dan lain-lain.............

Maaf yang sebesar-besarnya,,,,,saya hanya ingin bertanya........bukankah
pernyataan diatas menjelaskan bahwa alim ulama, niniak mamak dan
cadiak pandai sedang mengakali hukum Islam khususnya pembagian
harta warisan...............??????

Berarti hukum adat Minangkabau Cuma kesepakatan alim ulama,
niniak mamak dan cadiak pandai saja...........

Sebagai umat Islam, harusnya saat hukum adat dan hukum Islam
bertentangan.....maka yang dilaksanakan adalah hukum
Islamnya.........bukan hukum adatnya (karena adat Cuma buatan
manusia).18

Catatan penulis dalam komentar diatas sebagai berikut:

1. “Mengakali hukum Islam khususnya pembagian harta warisan”. Mengakali

tentu dalam arti negatif, seperti anak kecil memegang duit uang kertas atau

18 Ibid, hlm: 5-9.
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cincin emas, maka orang dewasa “mengakali”, artinya menggunakan akalnya

mencari cara agar anak kecil itu bisa dibujuk dengan benda lain yang tidak

berharga seperti daun kayu atau robekan kertas untuk mengganti duit atau emas

yang ada ditangan anak kecil itu, dengan cara mengatakan umpamanya bahwa

daun kayu atau robekan kertas lebih baik dari duit atau emas yang digenggam

oleh anak kecil itu, sehingga anak itu mau menukar pegangannya dengan apa

yang diinginkan oleh orang yang “mengakalinya”, sebab semua orang tahu

bahwa duit atau emas yang dipegang anak itu tentu lebih baik dari daun kayu

yang tidak berharga itu namun karena bujuk rayu maka anak itu akhirnya bisa

ditipu karena ia belum bisa membedakan benda berharga dengan benda yang

tidak berharga, oleh sebab itu keritikan tajam diatas berkaitan dengan hukum

Islam yakni hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan hukum kewarisan

adat, tentu kita lebih hati-hati lagi agar sesuai dengan hukum Allah Maha

Pencipta manusia dan harta kekayaannya itu serta alam semesta.

2. “Sebagai umat Islam harusnya saat hukum adat dan hukum Islam bertentangan

yang dilaksanakan adalah hukum Islamnya, bukan hukum adatnya karena adat

Cuma buatan manusia”.

Memang benar hukum kewarisan Islam sudah ada dalam Al-Quran dan

Al-Hadis yang sifatnya universal dan menyeluruh untuk semua umat Islam

dengan tanpa kecuali, termasuk masyarakat Minangkabau, faktanya sampai

sekarang kenapa orang Minang di daerah Minangkabau tidak mau tunduk

kedalam hukum Islam menganai kewarisan harta pusaka tinggi, padahal hukum

adat itu hanya buatan manusia saja, sangat tergantung pada kemauan manusia itu

untuk mau merobah pola pikirnya atau mind setnya dengan cara ada kesepakatan

kaum adat itu mau tunduk kedalam hukum kewarisan Islam secara sukarela,
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sehingga dipakai kaidah hukum adat yang berbunyi “Adat basandi syara’, syara’

basandi Kitabullah Al-Quran” dan “Syara’ mangato adat mamakai” serta kaidah

“Syara’ babuhua mati dan adat babuhua sentak” yang berarti adat bisa dirubah

agar sesuai dengan hukum Islam, padahal faktanya masyarakat Minang yang

berada diluar daerah Minangkabau artinya yang berada diperantauan sudah

seluruhnya tunduk kedalam hukum kewarisan Islam, dengan alasan harta mereka

adalah termasuk kriteria harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak

ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi didaerah asalnya Minangkabau, yang

demikian itu merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Minangkabau sudah

tunduk kedalam hukum kewarisan Islam, hanya tinggal didaerah asal mereka

tidak bisa diterapkan karena ingin memperlakukan hukum kewarisan adat dengan

dalih harta pusaka tinggi, yang menurut para ulama Minangkabau pada dasarnya

tentu ingin memperlakukan hukum kewarisan Islam pada semua harta si pewaris

dengan tanpa kecuali, tinggal kemauan kaum adat agar ada kesepakatan  diantara

mereka supaya satu kata mereformasi hukum kewarisan adat itu menjadi hukum

kewarisan Islam.

Kedua: Heri Pelangi, Januari 23, 2014

Maaf saya yang bodoh ini bertanya: Apa dasar dalil yang dipakai oleh
nenek moyang kita tentang pembagian HPT (harta pusako tinggi)ini,
karena didalam Al-Quran telah diterangkan dengan sejelas-jelasnya dan
sekecil-kecilnya, yaitu pada surat An-Nisa’ ayat 11,12,13,14 dan ayat
176. Didalam ayat-ayat tersebut tidak ada yang menerangkan tentang
harta pusaaka tinggi ini tentang warisan yang 100% (seratus persen)
jatuh keperempuan atau warisan dari mamak turun kakamanakan,
kalau memang ada dalilnya syukurlah tapi kalau tidak ada tanggunglah
doso (dosa) !!! Karena hukum itu akan dipakai terus menerus oleh anak
cucu kita. Satu lagi yang saya tanyakan apakah kita ini lebih memilih
adat Minang daripada agama Islam ??

- Heri Pelangi, Januari 23, 2014

Pemikiran yang anda sampaikan itu juga yang diucapkan oleh nenek
moyang kita dulunya, cobalah renungkan apakah pemikiran itu sudah
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sesuai dengan syari’at Islam yang hukumnya berasal dari Allah swt,
ataukah pemikiran itu hanya berdasarkan adat yang berada di
Minangkabau. Dan kalau kita melihat kedaerah lain, mereka juga punya
argumen tersendiri untuk membenarkan adat mereka atas hukum
Islam. Jadi menurut anda dan mereka-mereka apakah hukum Islam
yang berasal dari Allah itu salah dan tidak adil ?? Bukalah kembali Al-
Quran, pelajari isinya, tolong carikan dalil-dalilnya kalau memang anda
juga mengaku sebagai seorang Islam.
PADUSI dan NESYA,,,,,Apakah hukum jahiliyyah yang mereka
kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah
bagi orang-orang yang yakin. QS. Al-Maaidah ayat 50,





Artinya: “Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki ? (Hukum)

siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-
orang yang meyakini (agamanya) ?”.

QS. Al-Maidah ayat 104,













Artinya:“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti )

apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul. Mereka
menjawab. “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek
moyang kami (mengerjakannya). Apakah (mereka akan
mengikuti ) juga nenek moyang mereka walaupun nenek
moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk ?.”

Ketiga: Yen Langit, Maret 27, 2014

Saya sangat setuju dengan saudara Heri Pelangi, sampai saat ini saya
pribadi belum menemukan data yang tepat tentang keputusan para
ulama serta ninik mamak dalam memutuskan masalah harta pusaka
tinggi (HPT). Apakah mereka dalam menetapkan aturan tentang harta
pusaka tinggi (HPT) itu merujuk kepada Quran dan Hadits atau hanya
dari pendapat mereka sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu
dan pengetahuan. Seharusnya para pengambil keputusan melampirkan
ataupun menjelaskan dasar-dasar serta rujukan yang mereka pegang
sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan tentang hukum adat
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yang akan ditetapkan. Sebab kebijakan itu nantinya akan dijalankan
oleh anak cucu mereka.19

Menurut penulis keritikan Heri Pelangi dan Yen Langit diatas logika

hukumnya rasional:

1. Hukum kewarisan Islam sudah ada, tercantum dalam Al-Quran yang intinya

terdapat dalam surat An-Nisa’, ayat 11,12,13,14 dan ayat 176, maka sepanjang

suatu masalah sudah ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits tentu

seharusnya seluruh ummat Islam tanpa kecuali tunduk kedalam hukum Islam,

adat Minang mengatur sendiri hukum kewarisan adat yang sangat berbeda

dengan hukum kewarisan Islam, yang berarti bikin rumah dalam rumah, padahal

hukum kewarisan adat mengenai harta pusaka tinggi itu akan berlanjut untuk

generasi masyarakat Minang dengan tanpa batas, tentulah dosa menyimpang

dari hukum Islam itu harus dipertanggung jawabkan disisi Allah swt nantinya

maka tentulah kita dan generasi terdahulu yang melanggengkan hukum

kewarisan adat ikut bertanggung jawab dan ikut menanggung dosanya.

2. Masyarakat Minang dapat memilih hukum kewarisan adat atau hukum

kewarisan Islam, mungkin sudah tiba saatnya masyarakat Minang terutama

kaum adat merobah pola pikir untuk tunduk kedalam hukum kewarisan Islam,

dengan resiko meninggalkan hukum kewarisan adat harta pusaka tinggi, atau

mungkin dapat menghilangkan istilah pusako tinggi itu sendiri dalam literatur

adat Minang sehingga dapat menghilangkan kerancuan pola pikir yang terkesan

bahwa harta pusaka tinggi itu seolah-olah masih milik nenek moyang yang

sudah wafat itu, artinya bukan milik anak cucu mereka yang masih hidup yang

berkedudukan sebagai ahli waris mereka, karena secara logika hukum harta itu

19 https:bundokanduang.wordpress.com/2009/07/21/tentang-harato-pusako-tinggi/#more-
823.
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adalah milik orang yang masih hidup, sedangkan harta orang yang sudah wafat

secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya yang masih hidup, sebab

kehidupan dan kematian itu sepenuhnya menjadi ketentuan mutlak dari Allah

swt yang disebut dengan takdir, sehingga nenek moyang terdahulu yang sudah

berjasa mewariskan harta pusaka tinggi kepada ahli warisnya mendapat balasan

yang setimpal dari Allah swt sebagai amal saleh mereka.

3. Heri Pelangi selanjutnya mempertanyakan, apakah hukum kewarisan Islam yang

langsung datang dari Allah itu salah dan tidak adil ?  Kalau boleh dijawab tentu

kita sepakat tidak ada hukum Allah yang salah dan tidak adil, oleh sebab itu kita

dianjurkan lagi mempelajari dan mendalami Al-Quran, dan dilain pihak juga

dibandingkannya adat Minang dengan adat daerah lain yang intinya menyatukan

adat dengan Islam menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tidak bisa

dipisahkan lagi walaupun bisa dibedakan, perbandingan adat Minang dengan

adat daerah lain dapat menggugah pemikiran masyarakat Minang agar dapat

mereformasi hukum adat Minang kedalam hukum Islam, terutama mengenai

hukum kewarisan, yang sudah ada kaidahnya dalam adat Minang, seperti

ungkapan “adat basandi syara’ dan syara’ basandi Kitabullah Al-Quran” dan

ungkapan “Syara’ mangato adat mamakai” yang intinya bahwa hukum adat itu

adalah sebagai realisasi dari hukum Islam.

4. Heri Pelangi mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 50 dan 104

sebagaimana ditulis diatas yang menjelaskan bahwa Hukum Allah swt itu

berfungsi antara lain untuk merobah adat jahiliyyah, yakni hukum yang tidak

sesuai dengan hukum Islam yang merugikan manusia itu sendiri, atau hanya

sekedar mempertahankan kebiasaan nenek moyang masa dahulu kala dengan

tanpa ada niat baik dan keberanian merobahnya kearah yang lebih baik dan lebih
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menguntungkan manusia itu sendiri, yakni hukum Islam, sebab Allah swt yang

menciptakan manusia tentu Allah swt juga yang paling tahu mengenai ketentuan

hukum yang lebih baik untuk menusia itu sendiri, termasuk hukum kewarisan.

5. Yen Pelangi sangat setuju dengan keritikan Heri Pelangi yang intinya

menginginkan diberlakukan secara utuh hukum kewarisan Islam terhadap semua

harta kekayaan manusia baik berbentuk harta pusaka tinggi maupun harta

pusaka rendah dengan  tanpa pengecualian di Minangkabau, sebab tidak ada

dalil yang kuat hukum kawarisan adat mengenai harta pusaka tinggi itu selain

alasan kesepakatan dengan sebagian ulama saja, yang sepengetahuan penulis

alasannya berupa pepatah adat yang berbunyi “biriak-biriak tabang kasamak,

dari samak kahalaman, dari niak turun kamamak, dari mamak

kakamanakan”, yang tidak diketahui siapa yang punya pepatah tersebut dan

abad keberapa diucapkan, sehingga difahami bahwa dalil adat diatas tidak kuat

bahkan tidak diketahui asal usulnya (majhuul), tidak boleh dijadikan dalil.

Biriak-biriak dalam bahasa Minang adalah sejenis burung kecil yang biasa

terbang dalam semak belukar, dan mamak adalah saudara laki-laki ibu atau

kerabat ibu menurut adat.

Dengan uraian diatas sudah cukup jelas kerangka teoritis pembahasan

penulisan disertasi ini, yang selanjutnya tentu akan dikembangkan sedemikian

rupa berdasarkan riset dan wawancara langsung dengan para pihak terkait, seperti

kaum adat, ulama, pemerintah Sumatera Barat, serta leteratur buku yang relefan

dengan judul ini.

Penulisan disertasi ini tujuannya baik, tidak hanya dunyawi semata tapi

tujuan ukhrawi, yang tersimpul dalam suatu ungkapan ilmiyah dengan istilah al-

maqaashid al-syar’iyyah, yang intinya bahwa semua hukum itu harus dikaitkan
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dengan ketentuan hukum syara’, hukum Allah swt dalam kehidupan didunia

(hifzhu al-diin), termasuk hukum kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum

faraidh, penulis membahas dan menganalisa secara ilmiyah mengenai hukum

kewarisan adat Minang tentang harta pusaka tinggi yang sudah berlangsung sejak

dahulu kala agar sesuai dengan al-maqaashid al-syar’iyyah, masyarakat Minang

terkenal dengan kuat Islamnya sehingga dapat disimpulkan bukan masyarakat

Minang bila seseorang itu bukan seorang muslim.

Dasar hukum sebgian ulama Minang mempertahankan hukum adat

adalah berdasarkan:

Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

محكمة           العادة

Artinya: “Adat menjadi dasar hukum”

Kaidah inilah yang sebetulnya difahami oleh masyaraakat luas dengan

pemahaman yang umum tanpa batas sehingga pengertiannya manjadi samar dan

rancu, padahal memahami kaidah tersebut haruslah dengan rambu-rambu syara’,

tidak boleh difahami secara bebas, sehingga adat dapat dijadikan dasar hukum,

sebab pemahaman seperti itu dapat berinplikasi negatif terhadap hukum syara’,

karena hal itu sudah nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan

nash Al-Quran, oleh sebab itu pemahaman kaidah diatas harus ada rambu-

rambunya yaitu ketentuan hukum Islam.

Memahami kaidah diatas ‘Imad Ali Jum’ah dalam Kitabnya Al-

Qawaa’id Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah menguraikan kaidah tersebut sebagai

berikut:
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a. Pengertian kaidah

Pertama: Pengertian Adat

تكرار  الشیئ  و معاودتھ حتى یتقرر فى النفوس و یكون مقبوال  عندھا :العادة  بمعنى  العرف  و  ھي

Artinya: “Adat dengan makna (pengertian) al-‘urf ialah (perbuatan) yang
berulang-ulang dan sudah terbiasa, sehingga telah tetap (terhunjam)
dalam jiwa (masyarakat) dan dapat diterima dalam jiwa itu”.

Menurut Qurthubi, pengertian adat ialah :

تھ العقول  بالقبول             العرف و المعروف واحد   و ھو ما اطمئنت  الیھ  النفوس  و  تلق

Artinya : “Al-’uruf dan Al-Ma’ruuf (adat) sama artinya, yaitu : sesuatu yang

dapat tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal”.20

Selanjutnya adat itu terbagi dua, yaitu adat yang “shaheh”, adat yang

sah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan adat yang “faasid”, yaitu

adat yang rusak yang bertentangan dengan hukum Islam.”21

Berdasarkan kaidah diatas jelaslah bahwa adat yang sesuai dengan

hukum Islam itu ialah adat dengan pengertian" al-‘urf” atau “al-Ma’ruuf” yang

terdapat dalam Al-Quran, jadi tidak sembarangan adat, dengan ukuran perbuatan

itu telah berulang-ulang dilakukan masyarakat sehingga sudah menjadi kebiasaan,

serta dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat.

b. Kedua: Adat umum atau adat khusus jadi dasar hukum syara’

ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما الثبات حكم شرعي   :و بالتالي فمعنى القاعدة

Artinya: “Rangkaian pengertian kaidah ialah: Sesungguhnya adat baik yang
bersifat umum atau khusus dapat dijadikan dasar hukum untuk
menetapkan hukum syara’”.

20 Prof. Dr. Said Aqil Husin Al-Munawwar MA.
21 Ibid.
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Pemahamannya ialah bahwa kaidah tersebut berlaku untuk adat secara

umum atau adat khusus untuk dijadikan dasar menetapkan hukum syara’.

c. Ketiga: Syarat dapat menjadikan hukum adat menjadi dasar menetapkan

hukum syara’

و ذلك اذا لم یرد نص بذالك الحكم   فاذا ورد النص وجب العمل بھ و ال یجوز ترك النص و 

العمل بالعادة                                                    

Artinya: “Dan demikian, bila tidak terdapat nash mengenai suatu hukum itu,
namun bila terdapat nash wajib beramal dengan nash, dan tidak
boleh meninggalkan nash dan beramal dengan adat”.22

Kriteria diatas perlu diperhatikan untuk menetapkan hukum adat menjadi

dasar hukum Islam, yaitu bila tidak terdapat ketentuan hukum Islam mengenai

suatu hukum, bila sudah ada nashnya wajib memberlakukan hukum Islam dan

tidak boleh berpaling pada hukum adat, hukum kewarisan Islam sudah terang ada

nashnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi saw, karena itu masyarakat adat Minang

tidak legal menentukan hukum kewarisan adat harta pusaka tinggi dengan

berbagai alasan, lebih baik tunduk pada hukum kewarisan Islam yang sudah

berlaku secara universal itu.

Kesepakatan kaum adat dengan para ulama dapat melaksanakan hukum

kewarisan Islam dan Pengadilan Agama tempat bertahkim.

d. Dasar-dasar kaidah

Pertama: Al-quran

- Surah Al-Nisa’ ayat 19



Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan baik (ma’ruuf)”.

- Surah Al-Baqarah ayat 228

22 Al-qawaai’id Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah. Hlm. 69.
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Artinya: “Dan mereka (para isteri) mempunyai hak seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang patut (ma’ruuf)”.

- Surah Al-Nisa’ ayat 6





Artinya: “Dan barangsiapa miskin maka bolehlah dia memakan harta itu (harta

anak yatim) menurut cara yang patut (ma’ruuf)”.

- Surah Al-A’araaf ayat 199







Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta

jangan pedulikan orang-orang bodoh”.

Kedua: Hadis

23.بالمعروفخذى  ما  یكفیك  و  ولدك  

Artinya: “Ambillah olehmu (isteri) sekedar cukup untukmu dan anakmu dengan

cara yang patut “. (H.R Bukhari ).

Hadis diatas berkaitan dengan kasus isteri yang  suaminya  memberi

nafkah kepadanya serta anaknya yang tidak cukup padahal suaminya termasuk

oang yang mampu, sehingga Nabi saw membolehkan perempuan itu mengambil

nafkah dari harta suaminya itu dengan diam-diam secara ma’ruuf (patut), tentulah

dengan ukuran ‘urf atau adat kebiasaanya.

Ketiga: Ijm’a

23 Muḥammad bin Ismâ’il Abû ‘Abdillâḧ al-Ja’fî al-Bukhârî, (194-256 H), Shaḥîḥ al-Bukhârî
(al-Jâmi’ al-Musnad al-Shaḥîḥ al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâḧ Saw wa Sunaniḧ wa Ayyâmiḧ),
Pen-taḥqîq: Muḥammad Zaḧîr Nâshir al-Nâshir, Beirut: Dâr Thawq al-Najâḥ, 1422 H, Juz 3, hlm. 79.
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ما راه المسلمون حسنا فھو عند هللا حسن    و ھذا االثر و ان كان موقوفا اال انھ لھ :مسعودقول عبد هللا بن 

حكم المرفرع  ال مدخل للراي فیھ                                                                                 

Artinya: “Perkataan Abdullah bin Mas’ud: “Sesuatu yang dilihat oleh kaum
muslimin baik tentulah disisi Allah baik”.  Atsar ini sekalipun mauquuf
namun punya kekuatan marfu’u karena tidak masuk kedalamnya
pendapat pribadi (ra’yu).

Dengan uraian ‘Imad Ali Jum’ah itu jelas bahwa sumber atau dasar

kaidah mengenai adat dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam, yaitu

Al-Quran, Hadis dan Ijm’a, oleh sebab itu tidak boleh hukum adat itu berlawanan

dengan hukum Islam karena tidak mungkin hukum adat itu berbenturan dengan

dasar hukumnya sendiri yaitu hukum Islam, sebab menurut teori hukum,  harus

sesuai dan sejalan hukum  dengan sumbernya.

e. Beberapa contoh kaidah dan pengembangan kaidah

a. Semua lafaz yang sudah baku, dimaknai atau ditafsirkan sesuai dengan

ketentuan adat suatu masyarakat dan pengenalan mereka.

b. Orang yang menyerahkan kain kepada tukang jahit atau tukang cuci, atau

seseorang yang naik sampan yang sudah biasa orang yang punya sampan itu

menarik upah, begitu juga tukang jahit dan tukang cuci sudah dikenal

menarik upah maka mereka berhak mendapat upah menurut ‘uruf (adat).

c. Segala sesuatu yang berlaku menurut ‘uruf (adat) dipandang melekat pada

benda yang dijual maka benda itu termasuk dijual juga walaupun tidak

disebutkan secara jelas, seperti kebun yang luas yang ada rumah

didalamnya maka rumah itu termasuk dalam akad jual beli walaupun tidak

disebutkan dengan tegas.

f. Syarat-syarat boleh memakai adat
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1. Bahwa adat itu sudah menjadi tradisi yang tidak dipermasalahkan lagi,

atau sudah menjadi kebiasaan walaupun kadang-kadaang dilanggar,

sehingga muncul kaidah:

انما  تعتبر  العادة  اذا  اطردت  او  غلبت                   

Artinya: “Sesungguhnya diperhatikan adat bila sudah menjadi tradisi atan

menjadi kebiasaan”.

2. Bahwa adat itu bersamaan waktunya dengan suatu kejadian yang ingin

kita ketahui hukumnya atau malah adat itu lebih dahulu adanya dari suatu

peristiwa itu, dan tidak diperhatikan adat atau ‘uruf yang muncul sesudah

terjadi suatu peristiwa, seperti seorang yang berwakaf (waaqif)

mensyaratkan harta wakafnya digunakan untuk penuntut ilmu (thalabah

al-‘ilmi), sedangkan menurut ‘uruf (adat) engkau fahami maksud kalimat

“penuntut ilmu” itu ialah “’alaa thalabat al-‘ilmi al-diiniy” (penuntut

ilmu agama), maka tidak boleh memahami kalimat itu dengan “‘alaa

thalabah ayyi ‘ilmin” (penuntut ilmu apa saja”.

3. Bahwa tidak ada adat itu bertentangan dengan “nashshu al-syaar’i”

(hukum Allah swt), dan tidak bertentangan pula dengan syarat dalam akad.

g. Kaidah-kaidah yang muncul dari kaidah “Al-‘aadatu muhakkamatun”

a. Kaidah

كالمشروط  شرطا                 عرفاالمعروف  

Artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal menurut adat bagaikan suatu syarat dalam

perjanjian”.

Sesuatu yang sudah berlaku menurut adat tidak harus dimuat sebagai

syarat dalam akad, maka menginap dihotel, mamdi ditempat permandian, makan

di rumah makan, naik mobil yang sudah diketahui memungut sewa (seperti taxi),
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berakibat pada pembayaraan upah karena adat menentukan demikian sekalipun

tidak disebutkan dalam akad, begitu juga bila seseorang bekerja untuk orang lain

dengan tanpa kesepakatan mengenai upah, maka diperhatikan ketentuan adat.

b. Kaidah

التعیین  بالعرف  كالتعیین  بالنص                               

Artinya: “Ketentuan ‘uruf (adat) bagaikan ketentuan nash (syara’)”.

Sesuatu yang memerlukan kejelasan menurut adat sama dengan

kejelasan menurut nash yang jelas, seperti berwakil dalam jual beli secara mutlak

dimaknai menurut jual beli dengan harga pasaran (tsaman al-mitsli), dan

menitipkan barang dimaknai agar penerima titipan menjaga barang itu

ditempatnya yang layak menurut adat, sekalipun hal itu tidak disyaratkan oleh

sipenitip barang.

c. Kaidah

المعروف  بین  التجار  كالمشروط  بینھم                                          

Artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal diantara para pedagang berlaku sebagai

syarat antara mereka”.

Kalau seseorang membeli barang dipasar dengan harga tertentu dengan

tanpa penjelasan harga sekarang atau yang akan datang, maka sudah dikenal

diantara sesama pedagang bahwa penjual mengambil harga masa tertentu.

d. Kaidah

استعمال  الناس  حجة  یجب  العمل  بھا                                                             

Artinya: “Peraktek masyarakat menjadi alasan hukum (hujjah), wajib

memberlakukannya”.
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- Segala sesuatu yang boleh diproduksi maka sah memproduksinya secara

mutlak.

- Jika seorang pemamdu menunjukkan suatu barang dan tidak terjadi jual beli,

kemudia pemilik barang itu berhasil menjualnya sendiri, pemandu tidak berhak

mendapat upah, dan jika barang itu berhasil dijual oleh pemamdu yang lain

maka pemamdu yang pertama tidak mendapat upah tapi pemandu kedua yang

berhak mendapat upah, karena pemandu menurut adat tidak berhak mendapat

upah hanya dengan semata-mata menawarkan barang pada pembeli tapi

dengan terjadinya jual beli.

e. Kaidah

الممتنع  عادة  كالممتنع  حقیقة                                                                 

Artinya: “Sesuatu yang tidak mungkin menurut adat berarti tidak mungkin

menurut hakikat”.

Pengertian dan contoh-contoh kaidah

Sesuatu yang tidak mungkin (al-imtin’a) pengertiannya adakalanya:

- Hakiki, yaitu:

امتناع  الشیئ  ضرورة  لمخالفتھ  للعقل                                                  

Artinya: “Tidak mungkin sesuatu secara pasti karena berlawanan dengan akal”.

Misalnya, pengakuan seseorang yang lebih tua umurnya mengaku

anak dari orang yang lebih muda darinya.

- ‘Adiy, yaitu:

امتناع  الشیئ  بحكم  العادة  فقط                                      

Artinya: “Tidak mungkin sesuatu hanya (dapat dinilai) dengan hukum adat

saja”.
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Misalnya, bila seseorang yang sudah dikenal sangat miskin

mendakwa seseorang kaya raya terkenal, bahwa simiskin itu memberi piutang

pada sikaya secara sekali gus, padahal dia tidak mendapat harta warisan atau rezki

dengan cara lain, tidak didengar dakwaannya, karena sesuatu yang tidak mungkin

menurut adat tentulah tidak mungkin juga menurut fakta yang sebenarnya.

Hukumnya:

Kedua kasus itu sama saja, yaitu tidak boleh didengar dakwaannya

(oleh hakim) dan tidak perlu acara pembuktian lebih lanjut.24

Dengan uraian diatas jelas difahami bahwa pengertian kaidah al-‘aadatu

muhakkamah dibatasi dengan bingkai sepanjang sesuai dengan syari’at Islam,

tidak boleh bertentangan dengan syari’at Ialm sebagai sumber kaidah, oleh sebab

itu tidak tepat menggunakan kaidah itu untuk menetapkan hukum kewarisan adat

Minang mengenai harta pusaka tinggi telah sesuai dengan hukum kewarisan

Islam, sebab Islam dengan nash qath’i yang sharih telah menetapkan hukum

kewarisan sendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan adat Minang walaupun

hanya diberlakukan terhadap harta pusaka tinggi, artinya tidak diberlakukan

terhadap harta pusaka rendah karena terhadap harta pusaka rendah tersebut

sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, sebagaimana hasil kesepakatan

kaum adat dengan para ulama Minang terdahulu.25

24 ‘Imad Ali Jum’ah dalam Kitabnya Al-Qawaa’id Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah. Ibid hal.69-
70.

25 Perjanjian Bukit Marapalam tahun 1837 M.
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1. Memahami dan mencermati seluk beluk hukum kewarisan adat Minang

Menurut historis, adat Minang sudah ada sebelum Islam masuk kedaerah

Minang, yang berarti hukum kewarisan adat Minang itu juga sudah ada dan telah

dilaksanakan oleh masyarakat Minang sebelum Islam datang, dengan masuk

Islam kedaerah Minang hukum kewarisan adat itu tetap berlaku, sampai datang

penjajahan Belanda hukum adat itu malah diperkokoh lagi dengan teori receptie,

yang dimotori oleh ahli hukum Belanda yang terkenal yaitu Snouk Hurgronye,

Ter haar dan lain-lain, intinya mengajarkan bahwa hukum agama tidak berlaku

bagi suatu masyarakat kecuali telah diakui keberadaannya oleh hukum adat, atau

dengan kata lain bahwa yang berlaku adalah hukum adat bukan hukum agama.

Berdasarkan teori ini sejak dahulu sampai sekarang hukum kewarisan

adat itu tetap berlaku karena dipatuhi oleh masyarakatnya Minangkabau,

akibatnya bila terjadi sengketa mengenai kewarisan adat maka peradilan umum

yang berhak mengadilinya, artinya bukan peradilan agama (Mahkamah

Syar’iyyah), bahkan sampai sekarang sengketa harta pusaka tinggi itu tetap

menjadi kewenangan peradilan umum, walaupun Hazairin menyebut teori

receptie itu adalah teori syetan, bahkan beliau membuat teori baru yang dikenal

dengan teori receptie a contrario, yang menjelaskan bahwa yang berlaku di

Indonesia adalah hukum agama, bukan hukum adat, hukum adat bisa berlaku bila

tidak bertentangan dengan agama, yang didaerah Minang tentulah hukum syari’at

Islam, termasuk hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat mestinya

melebur menjadi hukum kewarisan Islam yang sering disebut dengan hukum

faraaidh.26

26 Teori Hazairin yang ahli hukum adat itu berseberangan dengan teori Snouk Hurgronye
bagaikan siang dengan malam atau antara bumi dengan langit, yang tidak pernah ketemu titik
temunya, oleh sebab itu menurut hemat penulis hasil kesepakatan antara kaum adat dengan ulama di
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Selanjutnya marilah kita tinjau ketentuan hukum kewarisan adat itu

sebagai berikut:

Pertama  Pewaris dan ahli waris

Pewaris ialah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan

yang meninggalkan harta (tirkah), yang selanjutnya berpindah kepimilikannya

(tirkahnya) kepada ahli warisnya yang masih hidup, menurut hukum adat

perpindahan secara otomatis setelah pewaris maninggal, acuan utamanya ialah

“kesamaan suku”.

Ahli waris ialah orang yang masih hidup yang berhak mendapat tirkah

pewaris menurut hukum adat, yang intinya dari ninik turun kemamak dan dari

mamak turun kekemenakan yang bertumpu pada saudara perempuan atau anak-

anak saudara perempuan pewaris, yang sama sukunya dengan pewaris.27

Bila seorang pewaris meninggal, katakanlah si A, yang ibunya si B

dengan suku Koto umpamanya, dan ayahnya si C dengan suku Tanjung

umpamanya, maka berarti pewaris punya suku Koto sesuai dengan suku ibunya,

Bukit Marapalam tempo dulu itu adalah hasil maksimal agar masyarakat tidak dirugikan dengan
terpecah belah sedemikian rupa yang memang penjajah Belanda waktu itu memang ingin
menciptakan suasana tidak setabil agar penjajahan dapat berlangsung lebih lama, maka dibuatlah
aturan dalam seminar tersebut bahwa harta pusaka tinggi tunduk pada hukum kewarisan adat dan
harta pusaka rendah tunduk pada hukum kewarisan Islam, dengan demikian tidak ada yang merasa
dirugikan, hal itu terjadi karena kearifan ulama berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :
درا المفاسد  مقدم  على  جلب  المصالح                                                                             
Artinya : “ Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan”.
Namun diyakini sebatulnya para ulama itu dari dulu tentu dihatinya sangat setuju dan mendorong agar
hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Minang.

27 Semua orang Minang punya suku, tidak ada orang Minang yang tidak punya suku baik ada
yang menyebutkan suku diujung namanya atau yang tidak menyebutkan secara jelas, suku orang
Minang diambil dari suku ibunya sebagaimana ditentukan oleh hukum adat, sehingga dikenal orang
Minang itu dalam hukum adat menganut azaz materilinial, kehilangan suku identik dengan kehilangan
harta pusaka tinggi didaerah Minang, oleh sebab itu orang Minang yang lahir diperantauanpun
diajarkan oleh orang tuanya atau kerabatnya tantang sukunya, datuknya dan lain-lain, mengingat
sewaktu-waktu anak itu pulang kekampungnya dia tidak kehilangan hak-haknya secara adat, namun
faktanya sekarang banyak juga orang Minang yang lahir diperantauan yang tidak tahu lagi suku dan
kampung halamannya, hal ini mungkin terjadi antara lain karena mereka tidak mendapat informasi
mengenai tanah leluhurnya dari orang tua mereka sebelum orang tua mereka meninggal dunia
diperantauan, atau sebab lainnya.
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maka ahli warisnya ialah suku Koto yang merupakan keluarga ibunya menurut

adat, sama sekali tidak ada hubungan kewarisan pewaris si A dengan keluarga

bapaknya si C yang berbeda suku dengan pewaris itu menurut adat.

Dalam contoh kasus diatas maka ahli waris pewaris si A ialah sandara-

sandara kandungnya atau saudara-saudara seibu saja, katakanlah pewaris si A

punya saudara kandung dua orang, seorang laki-laki si  D dan seorang perempuan

si E, dan punya saudara seibu dua orang pula, seorang laki-laki si F dan seorang

perempuan si G, jika tirkah berupa harta pusaka tinggi  sebanyak empat lokasi

sawah yang sama umpamanya, maka masing-masing saudara pewaris si A itu

mendapat satu lokasi sawah baik laki-laki maupun perempuan, serta tidak

dibedakan antara saudara kandung atau saudara seibu saja, yang penting satu suku

dengan pewaris, namun biasanya saudara laki-laki tidak mau mengambil haknya

itu sepanjang dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena ada rasa malu pada

masyarakat adat yang menganggapnya kurang punya harga diri, kecuali dalam

keadaan mendesak seperti dia punya tanggungan biaya keluarga yang banyak

terhadap anak isterinya maka boleh dia mengambil hak warisnya itu, yang

kemudian hasil garapan sawah tersebut diambil oleh anak-anak dan isterinya

sepanjang dia masih hidup, atau paling lama selama isteri dan anak-anaknya itu

masih hidup, namun bila mereka sudah meninggal kemudian hari maka sawah

warisannya itu secara otomatis kembali lagi pada saudara-saudara bapaknya

tersebut.

Sedangkan bapak kandungnya yaitu si C yang punya suku lain yaitu suku

Tanjung sama sekali bukanlah ahli waris menurut adat  Minang.
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Perlu diingat bahwa sawah warisan adat itu dalam kasus diatas hanya

merupakan hak memetik hasilnya, bukanlah menjadi hak milik yang dapat dijual

belikan.

Jika pewaris dalam kasus diatas tidak punya saudara kandung dan tidak

punya pula saudara perempuan seibu, walaupun punya saudara seayah, maka ahli

warisnya berpindah kepada saudara-saudara garis keturunan seibu yang lebih

dekat menurut adat, umpamanya yang senenek, serumah gadang, sedatuk dan

lain-lain menurut hirarki adat suku ibunya, walaupun menurut ukuran hukum

kewarisan Islam tidak ada lagi hubungan hukum kewarisan, atau dengan kata lain

sudah orang lain (ajnabiy).

Hirarki kekerabatan menurut adat Minang bertingkat sedemikian rupa,

bila pewaris laki-laki maka hirarki ahli warisnya  sebagai berikut:

- Saudara kandung atau saudara seibu, yakni yang seibu dengan pewaris,

merekalah ahli waris terdekat yang tidak gugur (tidak terhijab) oleh ahli

waris lain yang kekerabatnnya lebih jauh menurut adat, yang disebut dengan

istilah “saparuik” (sekandungan).

- Anak-anak saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seibu saja,

mereka secara otomatis menggantikan kedudukan ibu mereka sebagai ahli

waris menurut hukum adat.

- Saudara senenek, mereka lebih utama kedudukan hukumnya setelah saudara-

saudara seibu.

- Saudara yang serumah gadang, yang pada masa dahulu banyak ditemui

rumah gadang itu, didalamnya tinggal beberapa keluarga perempuan dengan

suami dan anak-anaknya.28

28 Fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat matrilineal Minangkabau.
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- Saudara sedatuk, datuk adalah pimpinan sekelompok keluarga yang sering

juga disebut dengan istilah “kaum” dari suku tertentu, yang diangkat secara

musyawarah oleh kaum itu menurut adat, yang jumlah anggotanya bersifat

relatif yang sangat tergantung pada perkembangan kaum itu sendiri, jadi

setiap suku punya beberapa datuk yang gelarnya bisa sama atau berbeda

diantara beberapa kampung, seperti suku caniago punya beberapa gelar

pusaka datuk yang tidak dimiliki oleh suku lain, misalnya datuk bagindo,

datuk marajo, datuk indomo dan lain-lain, bahkan bisa satu datuk itu tidak

ada lagi anggota keluarganya yang perempuan, yang disebut dengan istilah

“punah” atau “pudua”, yang berakibat harta pusaka tingginya atau tirkahnya

diwarisi oleh datuk lain yang terdekat menurut adat, dan hal ini rawan

sengketa.29

- Tegasnya, pewaris laki-laki Minangkabau bukanlah isteri dan anak

keturunannya terhadap harta pusaka tinggi, tapi kemenakannya menurut

hukum kewarisan adat.

Zaman sekarang sudah jarang ditemui orang Minang  membuat rumah gadang, karena secara umum
orang Minang ingin tinggal di rumah yang dibangun berdasarkan keluarga inti saja, berupa suami
isteri dan anak-anak mereka saja, apalagi kalau suami isteri itu punya anak perempuan maka mereka
memerlukan membangun rumah ditanah pusaka tinggi itu sebab sudah ada anak yang akan mewarisi
rumah itu nantinya yang diharapkan akan berkembang lagi seterusnya, kecuali bila tanah pusaka
tinggi itu sudah sempit atau mungkin sudah habis, atau tidak cukup lagi untuk keperluan seluruh
keluarga suku itu, dengan sebab banyak anak perempuan dalam suku itu, maka mereka tentu tidak
dapat membuat rumah ditanah pusaka tinggi lagi.
Namun bila suami isteri itu hanya mempunyai anak laki-laki saja, artinya tidak punya anak perempun
maka jarang suami iteri itu membangun rumah ditanah pusaka tinggi itu sebab dianggap tidak ada ahli
waris yang akan berkembang menurut hukum adat dikemudian hari.

29 Sekarang para datuk selaku pimpinan adat itu punya organisasi tersendiri yang disingkat
dengan LKAAM  (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), yang terdapat pada setiap desa
yang disebut dengan nagari diranah Minang sampai pada tingkat propinsi.
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Pewaris perempuan ahli waris utamanya ialah anak-anaknya sendiri, jadi

berbeda dengan pewaris laki-laki, yang anak-anaknya tidak menjadi ahli warisnya

secara mutlak terhadap harta pusaka tinggi, sebab ahli waris utamanya ialah

saudara perempuannya, sedangkan pewaris perempuan tidaklah demikian.

Pewaris “punah” atau “pudua”

Punah sudah biasa didengar dalam masalah kewarisan, yakni pewaris

yang tidak punya anak atau keturunan, sedangkan kata “pudua” dalam bahasa

Minang berarti “padam” maksudnya bagaikan api yang menyala akhirnya api itu

ditiup angin hingga padam yang berarti hilang api itu, dengan pemahaman tidak

berlanjut lagi keturunan dalam suku itu, dengan demikian pada dasarnya

pengertian pudua sama dengan punah dalam hukum adat Minang.

Punah dalam hukum kewarisan adat Minang berarti pewaris perempuan

yang  tidak punya anak keterunan perempuan, walaupun punya anak laki-laki,

yang diharapkan menjadi pelanjut ahli waris berikutnya, atau pewaris laki-laki

yang tidak punya saudara perempuan seibu atau anak-anak saudara perempuan

seibu tersebut yang biasa disebut dengan kemenakan, pewaris yang tidak punya

keturunan perempuan sebagai pelanjut ahli waris berikutnya, anak perempuan

menjadi kunci bagi orang Minang dalam arti mereka sangat mengharapkan terus

berlanjut ada keturunan perempuan supaya jangan termasuk orang yang disebut

punah atau pudua.30

30 Bila seorang pewaris punah atau pudua maka ahli warisnya pindah kepada ahli waris lain
yang lebih dekat menurut hukum adat, misalnya Datuk Bagindo dari suku Caniago dinagari A
umpamanya tinggal sedirian saja, tidak punya kemenakan perempuan walaupun dia punya anak-anak
kandung maka dia disebut punah atau pudua yang berakibat, “sakonya” yaitu gelar datuk bagindo itu
dan “ pusakonya” yang berupa harta pusaka tinggi nantinya pindak kepada kaum datuk bagindo
lainnya yang lebih dekat menurut hukum adat walaupun sudah berbeda pula kampung atau nagarinya
dengan datuk bagindo yang punah itu, hal inilah yang menyebabkan rawan sengketa diantara ahli
waris yang merasa lebih dekat dengan datuk bagindo yang punah itu, apalagi kalau harta pusaka
tingginya itu banyak, karena mungkin dalam suatu nagari itu terdapat beberapa datuk bagindo yang
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Biasanya pembuktian ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris yang

punah itu ialah pengakuan dari pewaris yang punah itu semasa hidupnya, yang

berarti sudah ada komunikasi yang intensif antara pewaris punah itu dengan orang

yang akan menjadi ahli warisnya, yang sering disebut dengan istilah “balahan”

(belahan), artinya kekeluargaan yang terdekat bagaikan buah yang dibelah dua,

bila tidak ada yang demikian dicari bukti lain, seperti “sapandam sapakuburan”,

artinya tanah lokasi kuburan kaum atau suku berfungsi sebagai alat bukti dalam

perkara hukum kewarisan adat Minang, oleh sebab itu pemakaman seseorang

yang meninggal tidak dapat dikuburkan secara bebas saja menurut adat, namun

ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan karena berimbas terhadap tanah harta

pusaka tinggi, oleh sebab itu tidak aneh kita dengar bila satu kaum tidak

mengizinkan pemakaman orang yang sudah meninggal dikuburkan pada tanah

pandam pakuburan kaumnya karena dianggap tidak berhak menurut adat, dan

dikhawatirkan bisa dijadikan alat bukti harta pusaka tinggi dikemudian hari oleh

anak cucunya, selain bukti “sapandam sapakuburan” ada lagi bukti-bukti lain

menurut adat, seperti “sagurun samintalak”, artinya batas tanah pusaka atau patok

batas tanah tersebut, dan sebagainya.

Namun sekarang banyak faktanya, bahwa pewaris yang punah itu

menghibahkan harta pusaka tingginya kepada anak-anaknya menurut adat

sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ahli waris menurut adat yang merasa

dekat dengannya, dan ada pula yang menjual harta pusaka tinggi itu kepada

anaknya menurut adat, bahkan anaknya tersebut sudah membuat bukti sertipikat

tanah yang mereka beli dari orang tuanya itu, hal itu merupakan bukti bahwa

hukum adat itu terus berkembang dari suatu masa kemasa lainnya.

merasa lebih dekat dengannya, dan bila terjadi sengketa maka akan sulit penyelasaiannya bahkan bisa
sampai ke pengadilan negeri yang diajukan oleh ahli waris adat yang merasa dirugikan.
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Kedua: Harta warisan (tirkah)

Harta warisan di Minangkabau disebut juga dengan istilah “harato

pusako”, yaitu harta peninggalan pewaris yang selanjutnya secara otomatis

menjadi milik ahli waris, yang menurut hukum adat Minangkabau terbagi pada

dua bagian, yaitu:

1. Harta pusaka tinggi, yakni harta pusaka berupa tanah yang diwarisi dari nenek

moyang terdahulu yang silih berganti dari suatu generasi kepada generasi

berikutnya tanpa batas, yang sering disebut dalam hukum adat Minangkabau

dengan istilah harta yang didapat oleh nenek moyang tempo dulu dengan cara

“manaruko”, artinya membuat sawah atau ladang dengan cara merambah hutan

belantara yang waktu itu belum ada yang mendiaminya, lalu dirapikan

sedemikian rupa sehingga dimiliki oleh nenek moyang yang manaruko hutan

belantara tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman yang

menghasilkan, dengan menggunakan “tambilang basi”, artinya nenek moyang

tersebut menggunakan alat yang sederhana waktu itu yaitu berupa perkakas yang

terbuat dari besi yang ujungnya tajam yang dapat digunakan untuk menggali

atau mengolah tanah.31

31 Untuk membongkar akar-akar kayu, batu dan sebagainya, sehingga menjadi “hutan tanah”,
artinya hutan tanaman keras, dan lain-lain, “sawah ladang”, artinya tanah hutan belantara itu mejadi
lahan pertanian, berupa “sawah” yang konotasinya untuk menanam padi atau palawija lainnya yang
diatur pengairannya sedemikian rupa, yang berarti sawah identik dengngan air untuk tanaman yang
ditanam didalamnya, sedangkan “ladang” juga tanah pertanian yang dapat ditanami padi atau palawija
lainnya yang bisa hidup dengan tanpa air yang relatif banyak seperti disawah, sehingga ada padi yang
disebut dengan “padi ladang” yang bisa tumbuh ditanah kering dengan tanpa air yang banyak, yang
lengkap dengan “dangau paladangan”, artinya pondok sederhana yang biasanya terbuat dari kayu
untuk petani peladang sebagai tempat berteduh atau berlindung selama berada diladang itu, dan
membuat “ rumah gadang “ yang sudah kita kenal itu, yang ciri khasnya bergonjong, yang sekarang
diranah Minang menjadi ciri khas gedung pemerintah, seperti kantor gubernur, kantor bupati dan lain-
lain, yang dilengkapi dengan “luak tapian” yang berarti tempat perkumpulan atau keramaian.
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Harta pusaka tinggi itu mempunyai ciri hukum tersendiri, antara lain:

a. Kepemilikannya bersifat kolektif, artinya tidak dimiliki secara pribadi oleh

masyarakat adat itu, oleh karena itu tidak boleh dijual atau dipindahkan

kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali dengan alasan tertentu pula menurut

hukum adat, yaitu “mayik tabujua diateh rumah”, artinya untuk biaya

penguburan janazah yang memerlukan biaya yang harus diambilkan dari

menjual atau “menggadaikan” harta pusaka tinggi itu, “rumah gadang

katirisan”, artinya untuk memperbaiki rumah gadang yang sudah tiris atau

bocor atapnya, dan “gadih gadang alun balaki”, artinya untuk keperluan biaya

pernikahan anak perempuan yang biasanya memerlukan biaya yang banyak,

seperti biaya kamar penganten, konsumsi undangan dan para tamu, dan lain-lain,

karena tidak mengakui kepemilikan pribadi, ada sebagian ahli hukum

mengkeritisinya, dengan mengatakan bahwa hukum adat Minangkabau itu

terimbas faham komunisme yang memang pada dasarnya tidak mengakui

kepemilikan pribadi.32

b. Harta pusaka tinggi punya hak tanah wilayat, yaitu berupa tanah hutan atau

lainnya yang belum diolah manusia merupakan hak bersama masyarakat adat

secara gelobal, dalam hukum adat dengan istilah “hak bamiliak harato

bapunyo”, artinya harta itu sudah ada yang berhak dan dimiliki oleh manusia

seperti sawah ladang, dan ada pula yang belum dimiliki dengan hak tertentu tapi

hanya bersifat harta yang belum  ada orang yang empunyanya, oleh sebab itu

harta hak wilayat itu terbagi lagi menjadi hak wilyat kaum, artinya hak wilayat

suatu kaum dalam datuk tertentu dan suku tertentu pula, hak wilayat suku

32 Janganlah masyarakat Minangkabau salah faham, yang dapat memancing emosional yang
dapat menghilangkan nalar sehat, namun kita harus memakai praduga baik (husnu al-zhann) terhadap
orang yang mengkritisi hukum adat itu, agar dijadikan suatu masukan ilmiyah yang berharga untuk
dicarikan jawabannya yang baik.
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yang dimiliki oleh satu suku tertentu secara bersama, yang luas ruang

lingkupnya dari hak wilayat kaum, dan hak wiyat nagari yang luas ruang

lingkupnya dari wilayat suku, karena tidak dibatasi lagi dengan suku tertentu,

sebab nagari itu didiami berbagai suku, seperti lima suku, tujuh suku dan

sebagainya, yang disebut dengan istilah “adat salingka nagari, buek salingka

kampuang”, artinya dimungkinkan berbeda-beda adat suatu nagari dengan

nagari lainnya.

c. Kewarisan harta pusaka tinggi tunduk pada hukum kewarisan adat, artinya

bukan pada hukum kewarisan Islam, yang intinya tersimpul dalam pepatah adat

yang berbunyi “biriak-biriak tabang kasamak, dari samak kahalaman”,

“dari niniak turun kamamak, dari mamak turun kakamanakan”, artinya

hukum kewarisan materilinial chaat di Minangkabau yang menurut garis

keturunan keluarga ibu, harta pusaka tinggi itu diwarisi tiga unsur penting, yaitu

“niniak” yang berarti kakek atau nenek dari pihak ibu, yakni ibu dari ibu yang

berlanjut sampai keatas, (tidak bisa diurai } satu persatu sampai pada nenek

moyang yang menggarap harta dari semula, kemudian dari “niniak “itu “turun”

dalam arti diwarisi secara adat oleh “mamak”, yang berarti saudara laki-laki ibu,

pada “derajat mamak”, yakni derajat yang kedua setelah derajat niniak, dan dari

“mamak” itu “turun” diwarisi oleh “kemenakan”, dalam arti anak saudara

perempuan, yang berlanjut dari generasi ke generasi secara bersambung, yang

dapat desebut dengan “derajat ketiga”, kecuali bila pewaris punah atau pudua

sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Sampai sekarang hukum kewarisan adat tetap berlaku dan dilestarikan

secara turun temurun oleh masyarakat Minang terhadap harta pusaka tinggi, pada

umumnya menurut sebagian masyarakat Minang merasa sudah tidak ada masalah,
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sebab sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi menurut pendapat

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi hukum kewarisan Islam yang seharusnya

diberlakukan pada harta pusaka tinggi.33

Masyarakat Minang menganggap hukum kewarian harta pusaka tinggi

mengikuti ketentuan hukum adat merupakan ciri khas orang Minang, identitas

orang Minang itu sendiri, mereka beranggapan dengan tanpa adanya harta pusaka

tinggi itu maka hilanglah ciri orang Minang, oleh sebab itu mereka tetap ingin

mempertahankan hukum kewarisan adat terhadap harta pusaka tinggi, sebab

dikhawatirkan bisa berimbas kepada “mamak kepala waris”, dan mengurangi hak-

hak istimewa perempuan sebagai bundo kanduang “paunyi rumah gadang”, sebab

isensi adat Minang itu antara lain pembelaan yang maksimal terhadap kaum

perempuan.

Bila direnungkan dengan mendalam menurut penulis tidak mungkin

kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi, bahkan kedudukan adat itu akan lebih baik

dan lebih kuat lagi dengan memberlakukan hukum kewarisan Islam terhadap

harta pusaka tinggi persis sama dengan harta pusaka rendah, sesuai dengan kaidah

adat yang berbunyi “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah Al-Quran”,

dan “syara’ mangato, adat mamakai”, dan kedudukan tanah itu nantinya akan

lebih kuat status hukumnya sebab sudah menjadi hak milik dengan sertipikat

tanah yang merupakan alat bukti yang autentik, dan mendapatkan kepastian

hukum yang pasti, sehingga tidak bias lagi, disamping itu nilai tambah tanah dari

segi ekonomi akan lebih baik, sebab bisa dirungguhkan ke bank umpamanya

untuk mendapatkan modal dan sebagainya, dan akan banyak lagi nilai positif

33 Mereka pergi keperadilan umum untuk menyelesaikan sengketa terhadap harta pusaka
tinggi itu dianggap biasa saja, padahal putusan peradilan umum itu jelas-jelas berdasarpan hukum
perdata barat, yang sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam.
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lainnya yang tentu tidak dapat diurai satu persatu dengan detail karena sangat

banyak sekali nilai positifnya.34

Merupakan suatu fakta dalam masyarakat Minang zaman sekarang

banyak kaum wanita yang sudah tidak kebagian tanah adat dikampungnya sendiri

sebab berkembang kaum wanitanya dalam kaum itu, sehingga mereka tinggal di

rumah kontrakan atau rumah kerabatnya yang kosong karena yang punya rumah

berada dirantau, begitu juga dari segi pembangunan jalan dan lain-lain yang

seharusnya diperlebar atau ingin membuka jalan baru oleh pemerintah daerah

maka hukum adat itu tidak membantu kelancaran pembangunan di Sumatera

Barat karena berhadapan dengan banyak orang yang terdiri dari masyarakat adat

yang bersifat kolektif untuk mendapatkan tanah adat untuk pembangunan, begitu

juga orang Minang banyak pergi merantau dan banyak yang berhasil dan maju

dirantau dari pada yang berada dikampung halamannya sendiri, hal itu juga

banyak kaitannya dengan ketentuan  hukum adat, tentu hal itu penting untuk

diperhatikan, sebab secara psikhologis kaum laki-laki Minang merasa tidak punya

harta dinegerinya sendiri, dan banyak lagi hal-hal lain yang perlu dicermati dari

segi positif dan negatifnya sebagai akibat dari hukum adat itu.

34 Bila kita berbicara secara jujur, bukankah banyak juga nilai negatifnya hukum kewarisan
adat Minangkabau sekarang ini ?. Antara lain yang menimpa Pengadilan Agama Kotobaru ((Solok),
Sumatera Barat, yang semula tanahnya sudah dibeli milyaran rupiah yang berasal dari harta pusaka
tinggi dan sudah disertipikatkan, kemudia digugat lagi oleh orang lain yang mengaku sebagai ahli
waris adat ke Pengadilan Negeri Kotobaru, sehingga sampai sekarang Kantor Pengadilan Agama
tersebut belum dapat dibangun akibat tidak ada kepastian hukum karena ada lagi para penggugat yang
mengaku sebagai ahli waris adat, dan sekalipun umpamanya mereka ditetapkan lagi oleh pengadilan
sebagai ahli waris adat tidak mustahil akan ada lagi penggugat baru yang merasa ahli waris adat juga,
dan dapat berlanjut terus menerus yang tiada hentinya dengan tiada akhir yang disebut dengan
“tasalsul” (bagaikan menghasta kain sarung, tiada akhirnya). Hal ini penulis ungkapkan karena
penulis sewaktu bertugas sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang di Sumatera
Barat dari tahun 2009 sampai tahun 2012, pernah ditunjuk menjadi Hakim Tinggi Pengawas Daerah
(Hatiwasda) untuk Pengadilan Agama Koto Baru tersebut, karena wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Agama Padang itu meliputi daerah propinsi Sumatera Barat, fakta hukum diatas langsung penulis
temukan di Pengadilan Agama Koto Baru Solok tersebut.
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2. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah disebut juga dengan harta pencarian dalam hukum

adat Minang, yakni harta yang didapat dengan hasil usahanya sendiri, seperti

berdagang, pegawai, buruh dan lain-lain, baik barupa tanah, rumah, toko dan lain-

lain, semuanya tunduk pada hukum kewarisan Islam, dan bila terjadi sengketa

sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syaria’h)

menyelesaikannya.

Orang Minang yang hidup diluar daerah Sumatera Barat semua harta

yang didapat merupakan harta pusaka rendah, oleh sebab itu mereka tunduk pada

hukum kewarisan Islam, dan bila terjadi sengketa mereka mengajukan perkaranya

ke Pengadilan Agama.35

Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar-dasar hukum kewarisan Islam dalil-dalilqath’iy, tercantum dalam

Al-Quran dan Hadis, antara lain:

Al-Quran, antara lain:

1. Surat al-Fajr ayat 19





35 hal ini penulis alami sendiri berdasarkan pengalaman penulis sendiri menjadi hakim pada
Pengadilan Agama di Jakarta sejak tahun 1988 sampai tahun 2009, dan sekaligus hal ini merupakan
fakta bahwa masyarakat Minang adalah pengamal ajaran Islam yang ta’at, yang berarti secara
sosiologis masyarakat Minang telah tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam, namun diranah
Minang sendiri masih kental melaksanakan ketentuan hukum kewarisan adat pada harta pusaka tinggi
dengan berbagai alasan, dan bersikukuh mempertahankan adanya pembagian harta itu menjadi harta
pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang berbeda hukumnya, namun menurut hemat penulis
kuncinya terletak pada para pemikir dan cendikiawan orang Minang itu sendiri, yang terdiri
dari kaum adat khususnya, untuk mau atau tidak mau mereformasi hukum adat itu kedalam hukum
kewarisan Islam dengan cara menghapus istilah harta pusaka tinggi dalam kamus hukum
kewarisan adat, sehingga tidak ada lagi dikotomi hukum kewarisan dalam masyarakat Minang
karena semuanya sudah tunduk kedalam hukum kewarisan Islam secara penuh, bila hal itu terjadi
tentulah para ulama Minang akan menyambutnya dengan syukur dan sukacita, apalagi sekarang sudah
banyak ulama yang memangku jabatan datuk sebagai pimpinan adat.
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Artinya: “Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur

baurkan (yang halal dan yang haram”).

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa umat Islam tidak boleh memakan harta

warisan secara campur aduk antara yang halal dengan yang haram, Syekh Ahmad

Khatib Al-Minangkabawi sangat mengkhawatirkan masyarakat adat

Minangkabau yang menganut hukum kewarisan adat materilinial terhadap harta

pusaka tinggi, yang telah bercampur dengan harta pencaharian.36

2. Surat Al-Nisaa’ ayat 65











Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka
menjadikan engkan (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang
mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan
dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya “.

Ayat ini mewajibkan kepada kaum muslimin untuk tunduk sepenuhnya

pada hukum Allah menyeluruh tanpa kecuali, dengan ungkapan seseorang dicap

belum beriman dengan nada bersumpah sebelum mereka menerapkan hukum

Allah.37

36 harta pusaka tinggi yang dahulu tergadai oleh nenek moyang lalu ditebus oleh anak
cucunya maka terjadilah percampuran harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian, bila harta yang
seperti itu diberlakukan katentuan hukum kewarisan adat secara penuh tentu terjadilah memakan harta
warisan secara campur aduk oleh masyarakat Minangkabau, tiadalah maksud para ulama kecuali
menjaga agar masyarakat Minangkabau terhindar dari memakan harta warisan secara haram atau
tercampur dengan harta yang haram, untuk mencapai hal itu secara penuh tidak ada jalan lain kecuali
menghilangkan dualisme hukum kewarisan di Minangkabau dengan cara tunduk sepenuhnya pada
hukum kewarisan Islam, sehingga kewarisan harta pusaka tinggi itu tidak dikaitkan lagi dengan
“sako” atau suku menurut hukum adat materilinial dengan berbagai dalih dan alasan.

37 termasuk hukum kewarisan Islam dan sedikitpun tidak ada keberatan dihati mereka
menerima hukum Allah itu, sehingga mereka menerimanya dengan lubuk hati yang dalam bahwa
Allah Maha Pencipta manusia tentu Allah jualah yang Maha Tahu hukum yang baik bagi manusia
ciptaannya itu dengan tanpa ragu sedikitpun.
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Masyarakat Minangkabau harus konsekwen dengan kaidah “adat basandi

syara’, syara’ basandi Kitabullah Al-Quran” hanya tunduk pada hukum

kewarisan Islam pada seluruh harta mereka, dan meninggalkan hukum kewarisan

adat terhadap harta pusaka tinggi.

3. Surat Al-Takwiir ayat 26-29











Artinya: (26). “Maka kemanakah kamu akan pergi ?.
(27). “(Al-Quran) itu tidak lain adaalah peringatan bagi seluruh alam”.
(28). “(Yaitu) bagi siapa diantara kamu yang menghendaki menempuh
jalan yang lurus”.
(29). “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu)
kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.”

Hendaklah semua pertanyaan itu dijawab dengan jujur dalam hati

sanubari masyarakat Minangkabau itu secara tulus berdasarkan Iman dan Islam

yang mengalir dalam tubuh dan jiwa masyarakat Minangkabau yang Islamiy itu.

4. Surat Al-Maaidah ayat 50







Artinya: “Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki ? (Hukum) siapakah
yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang
meyakini (agamanya)?.

Bahwa hukum kewarisan adat minangkabau itu berasal dari leluhur

orang Minangkabau itu sendiri, yang dikenal dengan Datuk Perpatih Nan

Sabatang dan Datuk Ketemenggungan yang nota bene belum memeluk agama

Islam, bahkan mungkin belum beragama, masih digolongkan pada hukum
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Jahiliyyah, hukum jahiliyyah tersebut terdapat dalam masyarakat Minangkabau

sampai sekarang. 38

5. Surat Al-Baqarah ayat 208.









Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Masuklah ke dalam Islam secara
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh
ia musuh yang  nyata bagimu.”

Seorang muslim harus tunduk pada hukum Islam secara total

(“kaffah”), namun faktanya masyarakat Minangkabau masih mengecualikan

hukum kewarisan adat yang berlaku pada harta pusaka tinggi, yang berarti

membuat istilah “harta pusaka tinggi” itu merupakan dalih yang dibuat untuk

menghindar dari hukum kewarisan Islam, yang semestinya pengecualian itu sudah

masanya untuk diakhiri.

6. Surat Al-Maaidah ayat 104













Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang
diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul”, Mereka menjawab, “Cukuplah
bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)”.
Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk ?”

38 dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengn hukum faraidh
itu. Tentu masyarakat Minang akan mengatakan : “Kami tidak akan menerapkan hukum kewarisan
jahiliyyah dengan berbagai dalih dan alasan, namun kami tunduk pada hukum kewarisan Islam
sebagai hukum Allah swt”.
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Masyarakat Minangkabau hendak mengakhiri dualisme hukum

kewarisan di minangkabau dengan cara menerapkan hukum kewarisan Islam

secara penuh, dengan cara meninggalkan hukum kewarisan adat, yang berpatokan

dari niniak turun kamamak, dari mamak turun kakanakan.

Adapun dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran mengenai kewarisan Islam antara

lain sebagaimana tercantum dibawah ini:

7. Surat Al-Nisaa’ ayat 11

























Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk ) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan ) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta
yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana.
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8. Surat Al-Nisa’a ayat 12






























Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika mareka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak maka para isteri maka para isteri memperoleh seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang
kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika
seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu), maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam
bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya
atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan
(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha Penyantun”.

9. Surat Al-Nisa’a ayat 13
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Artinya: “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan
itulah kemenangan yang agung.

10. Surat Al-Nisa’a ayat 14.









Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke
dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat azab
yang menghinakan”.

11. Surat Al-Nisa’a ayat  176



















Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalaalah). Katakanlah,

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalaalah (yaitu) jika seseorang
mati dan dia  tidak  mempunyai anak tetapi mempunyai sandara
perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu, seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi
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(seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak.
Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat.
Allah Maha Mengatahui segala sesuatu”.

Mengenai uraian ayat-ayat kewarisan tersebut diatas secara rinci akan

diuraikan pada pembahasan hukum kewarisan Islam berikutnya, dilengkapi dengan

dalil-dalil lainnya.

Al-Hadis, antara lain:

1. Beda agama tidak saling mewarisi

ال یرث المسلم الكافر وال یرث الكافر المسلم   متفق :قالصلى هللا علیھ و سلمالنبيعن اسامة بن زید ان 

Artinya: Dariعلیھ                                                                                                        

Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw bersabda:” Orang Islam tidak mewarisi

orang kafir (non Islam), dan tidak pula mewarisi orang kafir terhadap orang Islam”.

H.R Bukhari Muslim.39

2. ‘Ashabah (ahli waris yang mendapat sisa harta)

ھا فما بقي فھو  الحقوا الفرائض باھلصلى هللا علیھ و سلم:قال رسول هللا:رضي هللا عنھما قالعباسعن ابن 

علیھ)متفق(جل ذكرالؤلى ر

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah saw:
“Berikanlah faraidh kepada yang berhak menerimanya, sisanya untuk
laki-laki yang terdekat (hubungannya dengan sipewaris)”.40

39 Al-Sayyid Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, Subulu Al-Salam, (Bandung:
Dahlan), hlm: 98.

40 Ibid.
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3. Pembunuh tidak dapat warisan

لیس للقاتل من المیراث شیئ  صلى هللا علیھ و سلم:قال رسول هللا:شعیب عن ابیھ عن جده قالبنرو عن عم

رواه النساءئ  و  الدارقطني 

Artinya: Dari Amru bin Syu’aib, dari bapak beliau, dari nenek beliau, beliau
berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Pembunuh tidak mendapat
sesuatupun dari harta warisan (orang yang dibunuhnya)’. H.R Nasai
dan Daru Al-Quthni.41

4. Anak yang hidup saat dilahirkan mendapat warisan

اذا  استھل  المولود  ورث   رواه ابو داود :قالصلى هللا علیھ و سلم:عنھ  عن رسول هللاهللاعن جابر رضي 

و  صححھ  ابن حبان 

Artinya: “Dari Jabir r.a, dari Rasulullah saw, Beliau bersabda: “Bila bersuara
anak yang dilahirkan dia mendapat warisan”. H.R Abu Daud dan
shahih menurut Ibnu Hibban.42

- Hadis-hadis lain yang relevan dengan hukum kewarisan Islam.

Ushul Fiqh

Melarang ijtihad terhadap ketentuan nash, yang menurut penulis

kaitannya dengan disertasi ini bahwa tidak boleh hukum adat Minang membuat

hukum  kewarisan sendiri sebagaimana yang sudah berjalan sekarang, yang

didasari dengan ijtihad ada kesepakatan kaum adat dengan ulama masa

dahulu, karena sudah ada nash hukum kewarisan Islam, berdasarkan kaidah

ushul fiqh yang diurai oleh DR. ‘Imaad ‘Ali Jum’ah dibawah ini:

ال  مساغ  لالءجتھاد  في  مورد  النص                                                               

Artinya: “Tidak ada ruang untuk ijtihad pada kepastian nash (Al-Quran dan Al-

Hadis).

Uraian kaidah

Ijtihad menurut istilah (ilmiyah ) ialah:

41 Ibid, hlm: 101.
42 Ibid.
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بذل غایة الجھد و الطاقة لتحصیل الحكم الشرعي من دلیلھ الشرعي                                           

Artinya: “Mengerahkan seluruh kesungguhan dan kemamouan (oleh para

mujtahid) untuk menentukan suatu hukum syara’ yang (digali) dari

dalil-dalil syara’.”43

F. Metode Penelitian

Penulis banyak meneliti hukum kewarisan harta pusaka tinggi, karena

hukum adat itu barkaitan dengan prilaku perbuatan manusia dalam kehidupannya

sehari-hari yang sudah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi biasa yang

akhirnya membentuk masyarakat adat, mengenai hukum adat ini tentu penulis

berusaha agar dapat bertemu langsung dengan para pakar hukum adat Minang

yang intinya ialah kepala-kepala adat yaitu para datuk dari semua suku yang ada

di Minangkabau, yang sekarang sudah terhimpun dalam satu organisasi adat yang

disingkat dengan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau),

mudah-mudahan lembaga ini dapat membantu penulis untuk melakukan

penelitian, dengan cara semacam wawancara, pertemuan, bahan-bahan tertulis

dan sebagainya untuk dapat menghimpun data yang diperlukan dalam membuat

disertasi ini.

Selain itu penulis juga akan menghimpun data dari ilmuwan pakar

hukum adat di perguruan tinggi di Sumatera Barat, dan para ulama Minangkabau.

Selain itu penulis juga akan menghimpun data dari lembaga-lembaga

terkait, Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Pengadilan Agama dan Pengadilan

Negeri mengenai putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang

hukum kewarisan adat harta pusaka tinggi, dan lain-lain, dengan metodologi

penelitian sebagai berikut:

43‘Imad Ali Jum’ah, Al-Qawaa’id Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah, (Daaru Al-Nafaais li Al-
Nasyr wa Al-Tauzii’i, Al-Ardan), hlm: 98.
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1. Tehnik Pengumpulan Data

Data menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua sumber: Yakni

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti, dan

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga dan instansi tertentu, yang

dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data “observasi

lapangan”.

2. Tehnik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu

analisis normatif kualitatif dan content analisis, disebut normatif44 karena peneliti

bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai norma hukum positif,

sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha

penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus tertentu, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur

klasifikatoris45 dari dokumen.

Content analisis digunakan dalam menggali informasi dan reperensi-

reperensi putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan

Agama.

44 Disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books). Lihat Amiruddin dan Zainal
Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2004), hlm. 118.

45 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 1997), hlm. 269.
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Content analisis atau kajian isi adalah tehnik yang digunakan untuk

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan

secara obyektif dan sistematis.46

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dan

kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian sesuai dengan fakta yang telah

terjadi secara nyata.

Data adalah merupakan bahan yang akan diolah dan diperoses yang

dapat berbentuk angka, huruf, simbol, kata dan lain-lain yang akan menunjukkan

situasi dan sebagainya yang berdiri sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang

langsung berkaitan erat dengan pembahasan penelitian, misalnya dalam hukum

kewarisan harta pusaka tinggi menurut adat Minang tentu mengenai dasar-dasar

hukum adat itu, begitu pula dalam hukum kewarisan Islam mengenai dasar-dasar

hukum syar’i hukum kewarisan Islam itu serta dasar-dasar hukum positif yang

mendasarinya, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diobah lagi dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, serta peraturan perUndang-undangan lainnya yang relevan dengan

disertasi ini.

b. Data Sekunder

46Lihat Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2011), hlm. 220. Bandingkan dengan Boy Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif,
(Jakarta: UIP,2008), hlm.66.
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Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang

data primer, dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk

dokuman-dokumen, misalnya tulisan-tulisan mengenai hukum kewarisan adat

Minang dan lain-lain.

Sumber data yang penulis gunakan juga sumber data berdasarkan library

research, karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan karya Amir

Syarifuddin, atau kepustakaan yang bersandarkan pada literatur, baik yang berupa

kitab, buku atau dokumen penting lainnya, seperti putusan pengadilan mengenai

perkara hukum kewarisan harta pusaka tinggi menurut adat Minang, dan dokumen

lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang

secara keseluruhan terangkum dalam pendekatan normatif yuridis, yakni

pendekatan yang menggunakan konsep logis positivis yang menyatakan bahwa

hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan

oleh lembaga-lembaga tertentu yang sah, seperti lembaga legeslatif dan eksekutif

dengan norma-norma tertetu pula.

Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif

yng bersifat otonom47, yang digali dari kehidupan masyarakat hukum itu sendiri.

Sumber hukum yang berasal dari nash Al-Quran, Hadis, Ijma’ dan

pendapat ulama mujtahid yang sudah rinci seperti kaidah-kaidah hukum, falsafat

hukum dan sebagainya sangat penting diperhatikan dan diutamakan, yang

diwujudkan dalam norma-norma hukum positif yang mengikat masyarakat hukum

47 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), hlm. 11.
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itu sendiri, yang dalam hukum kewarisan Islam menjadi kompetensi absoulut

peradilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki sub-sub

pembahasan, yang ringkasan dari keseluruhannya sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan

dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan,

metode penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pembahasan mengenai hukum kewarisan adat Minangkabau yang

materilinial itu, asas materilinial, sistem hukum adat materilial, hubungan sako

dengan pusako, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, adat basandi syara’

dan syara’ basandi kitabullah, hukum kewarisan adat menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri dan sebagainya.

Bab III, hukum kewarisan Islam menurut empat mazhab, antara lain

membahas mengenai pewaris, ahli waris, harta warisan, keahli warisan zawil

arhaam, Al-Mimbariyyah, Al-Garrawain, Al-Kharqaa`, Al-Akdariyyah, Ummul

Furuukh, dan sebagainya.

Bab IV, perbedaan esensi Hukum Kewarisan Adat Minangkabau dengan

Hukum Kewarisan Islam, baik dari dasar hukumnya, kriteria pewaris dan ahli

waris, maupun dari status dan kriteria harta warisan, penyelesaian sengketa

kewarisan dan lain-lain.

Bab V, penutup, berupa kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka dan

sebagainya.


