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BAB III

HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT EMPAT MAZHAB

Hukum kewarisan Islam yang lazim juga disebut dengan hukum al- faraaidh,

adalah suatu ketentuan hukum dari Allah Swt. Maha Pencipta manusia dan alam

semesta, yang akhirnya kepada Allah Swt kita semua akan

mempertanggungjawabkan amal kita selama hayat dikandung badan, dan kita akan

ditanya mengenai seluruh amal perbuatan kita didunia ini untuk diberi amal balasan

yang setimpal, amal baik tentu akan dibalas dengan baik dan amal jahat juga dibalas

sesuai dengan kejahatannya berdasarkan keadilan Allah Swt yang Maha Pencipta itu.

Selanjutnya dalam pembahasan tersendiri akan dibahas hukum kewarisan

Islam menurut empat mazhab, lengkap dengan dalil-dalilnya, sehingga terlihat

dengan jelas perbedaan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam yang

sangat mendasar, baik dari segi dasar hukumnya, pewaris,  ahli waris dan harta

warisan yang disebut dengan tirkah dalam hukum Islam, yang sebagian materi

hukum Islam dan dalil-dalilnya telah penulis uraikan dalam pembahasan terdahulu.

A.  Sendi-sendi Ilmu Kewarisan Islam

Sesungguhnya sendi-sendi semua ilmu pengetahuan itu ada sepuluh,

sebagaimana di uraikan oleh Wahbah Zuhailiy sebagai berikut:

ان  مبادى  كل  فن  عشرة     الحد  و  الموضوع  ثم  الثمرة

و  فضلھ  و  نسبة  و  الواضع     و  االسم  و االستمداد و حكم الشارع

Artinya:

Sesungguhnya sendi-sendi seluruh ilmu ada sepuluh

Definisinya, Judulnya, kemudian buahnya

Keutamaannya, Rangkumannya, dan Penciptanya

Namanya, Pendalamannya dan Hukum Syara’.117

117 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/244.
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Sendi-sendi Hukum Kewarisan Islam sebagai berikut:

1. Definisi Kewarisan Islam

Ada dua istilah yang lazim digunakan untuk menyebut hukum kewarisan

Islam, pertama “I’lmu al-Miiraats” (Ilmu Kewarisan), kedua “I’lmu al-Faraaidh”

(Ilmu Faraidh).

I’lmu al-Miiraats ialah:

نصیب كل وارث  من  التركة                                      بھاقواعد فقھیة  و حسابیة  یعرف  

Artinya: “Kaidah-kaidah hukum dan cara-cara perhitungan untuk mengetahui

bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah).

I’lmu al-Faraaidh ialah:

الموارثل  قسمة  علم  مسائ

Artinya: “Ilmu mengenai bagian-bagian kewarisan"

Artinya kadar bagian masing-masing ahli waris, kemudian digunakan untuk

nama ilmu kewarisan118, sesuai dengan Firman Allah swt:



Artinya: “Ini adalah ketetapan (bagian kewarisan) Allah”119

Termasuk dalam kaidah tersebut hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan

ahli waris sebagai shaahib al-fardh (mendapat bagian tertentu), atau ta’shiib

(mendapat seluruh atau sisa harta), atau zawil arham, meliputi pula ketentuan hijaab

mahjuub (halangan dapat warisan), dan orang-orang yang tidak berhak dapat

warisan, sehingga ilmu faraaidh itu mencakup tiga unsur, yaitu:

1. Mengetahui orang yang menjadi ahli waris dan yang bukan ahli waris.

2. Mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

118 Al-Fiqh Al-Islaamiy. Hal. 243.
119 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
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3. Mengetaui ilmu menghitung bagian ahli waris tersebut.

Inti ilmu kewarisan itu pada dasarnya ialah untuk mengetahui cara-cara

pembagian harta warisan diantara sesama ahli waris yang berhak mendapatkannya.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun dasar hukum kewarisan Islam langsung pada Al-Quran, Al-Sunnah

(hadis) dan Ijma’, dan ijtihad karena sudah terangkum dalam Ijma’.

Dalil-dalil hukum kewarisan banyak terdapat dalam Al-Quran, antara lain

dalam ayat-ayat yang dibawah ini:

Surat An-Nisa’, ayat 11











Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian anak laki-laki sama dengan bagian
dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang
jumlahnya lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) seorang saja maka
dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”

Ayat tersebut mengenai bagian kewarisan anak-anak pewaris yang terdiri dari

laki-laki dan perempuan atau semua anak perempuan saja.

Kemudian Allah menjelaskan bagian kewarisan ibu bapak dalam ayat diatas

sebagai berikut:
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Artinya: “Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 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”.

Surat An-Nisa’ ayat 12





















Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunya anak. Jika mereka
(isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkan 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 isterimu memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat
atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu”.

Ayat ini mengatur kewarisan suami isteri.

Kemudian Allah menjelaskan kewarisan Kalaalah, yang dimaksud dengan

kalaalah tersebut ialah:

من  ال  والد  لھ  و  ال  ولد                                                                                         
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Artinya: “Orang yang tidak mempunyai bapak dan anak laki-laki”.

Untuk saudara-saudara seibu saja, dalam surat An-Nisa’ ayat 12 tersebut

sebagai berikut:















Artinya: “Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang sandara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(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”.

Untuk saudara-saudara kandung atau sebapak, bagian kalaalah dijelaskan dalam:

Surat An Nisa’, ayat 176.























Artinya: “Mereka meminta fatwa padamu (tentang kalaalah). Katakanlah, ”Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalaalah (yaitu), jika seseorang mati
dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan,
maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang
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ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta
saudara perempuan), jika dia tidak mempunya 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 Mengetahui
segala sesuatu”.

Dalam ayat ini Allah menerangkan mengenai bagian warisan kalaalah, yang

sebapak atau yang seibu sebapak dengan pewaris, sedangkan dalam ayat terdahulu

Allah menerangkan kalaalah yang seibu saja dengan pewaris.

Surat Al-Anfaal, ayat 75.







Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut

Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat ini Allah menerangkan kewarisan zawil arhaam.

Adapun dalil-dalil hukum kewarisan dari Sunnah Nabawiyyah (Hadis), antara

lain sebagai berikut:

1. Hadis Ibnu Abbas:

فما  بقي  فالولى  رجل  ذكر                                          باھلھاض  ئالحقوا  الفرا

Artinya: “Berikanlah bagian faraidh kepada orang yang berhak menerimanya, maka

sisanya untuk ahli waris laki-laki yang terdekat dengan pewaris”.120

2. Hadis Usamah bin Zaid:

المسلمر  فال  یرث  المسلم  الكافر  و  ال  الكا

120 Al-Bukhari, op.cit., Juz 8, hlm. 150. Muslim, op.cit., Juz 3, hlm. 1233.
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Artinya: “Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir, dan tidak pula orang kafir

dari orang muslim”.121

3. Hadis Abdullah bin Umar:

ال  یتوارث  اھل  ملتین  شتى                                                                        

Artinya: “Tidaklah saling mewarisi dua penganut agama yang berbeda, sekali-kali

tidak”.122

4. Hadis Ubadah bin Shamit:

تَْیِن ِمَن  ُدُس َسَواءٌ اْلِمیَراثِ أَنَّھُ قََضى لِْلَجدَّ بَْینَھَُما السُّ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw memutuskan bagian dua orang nenek sama-

sama seperenam bagian”.123

5. Hadis Ibnu Mas’ud, mengenai bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari

anak laki-laki dan saudara perempuan :

ُ َعلَیِْھ  ُدسُ , َوَسلََّم: لِِالْبنَِة النِّْصفُ قََضى بِِھ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ فَلِْألُْختِ , تَْكِملَةً لِلثُّلُثَْیِن َوَما بَقِيَ , َوِالْبنَِة اِالْبِن السُّ

Artinya: “Menghukum Nabi saw untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu
perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk menyempurnakan dua
pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan”.124

6. Hadis Ma’diy Kariba untuk zawil arham:

من ال وارث لھ اعقل عنھ و ارث والخال وارث من ال وارث لھ یعقل عنھ و وارثمن ترك ماال فلورثتھ و انا 

یرثھ 

Artinya: “Orang yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, aku (Nabi)
ahli waris orang yang tidak punya ahli waris, aku membelanya dan aku
mewarisinya, dan saudara laki-laki ibu (al-khaal) ahli waris orang yang
tidak punya ahli waris, dia membelanya dan mewarisinya”.125

121 Al-Bukhari, op.cit., Juz 8, hlm. 156. Muslim, op.cit., Juz 3, hlm. 1233. Al-Syafi’i (w. 204
H), Musnad al-Syafi’i, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1400 H), Juz 1, hlm. 235.

122 Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Musnad Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 2001), Juz 11, hlm. 245.

123 Al-Baihaqi (w. 458 H), Sunan al-Baihaqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 6,
hlm. 386.

124 Ibid., Juz 2, hlm. 363.
125 Rawaahu Ahmad wa Abu Daawuud wa Ibnu Maajah. Nailul Authaar: 6/62.
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7. Hadis Aisyah, untuk kewarisan orang yang memerdekakan budak:

اعتق                                                       الوالء  لمن  

Artinya: “Tirkah budak yang memerdekakan untuk orang yang

memerdekakannya”.126

Adapun Ijma’, ialah ijma’ sahabat dan tabii’n, bahwa bagian nenek seorang

diri adalah seperenam, begitu juga bagian dua orang nenek atau lebih, sebagaimana

uraian Baihaqiy dari Muhammad bin Nashar, sahabat Syafi’i.127

3. Keutamaan Ilmu Kewarisan Islam

Keutamaan ilmu faraidh luar biasa, karena bobotnya separoh ilmu secara

keseluruhan, sebab berkaitan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan

manusia setelah meninggal dunia, bandingannya dengan kebutuhan hidup manusia

itu sendiri semasa hidupnya, gambaran penting ilmu faraidh itu tercermin dari Sabda

Rasulullah saw dibawah ini:

1. ئ  ینزع من امتي ض  و علموھا فانھا نصف العلم و ھو ینسى وھو اول شیئتعلموا الفرا

Artinya: “Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah (kepada manusia),
sesungguhnya limu ini (bobotnya) separoh ilmu, ilmu ini akan
diabaikan orang, dan awal sesuatu yang akan tercabut dari
umatku”.128

2. Hadis Rasulullah saw, riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa`i:

تعلموا القران و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموھا الناس فاني امرؤ مقبوض و العلم 

ان   یختلف اثنان في الفریضة  فال یجدان احدا یخبرھا    رواه  احمد و الترمذى مرفوع و یوشك

و النسائي                         

126 Ahmad bin Hanbal, op.cit., Juz 10, hlm. 156.
127 Al-Fiqh Al-Islaamiywa Adillatuhu. Juzuk 8. Hal.246.
128 Hadis riwayat Ibnu Majah, Daru Quthni dan Hakim. Nailul Auyhaar. 6/52.
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Artinya: “Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan pada manusia, dan pelajari
ilmu faraidh dan ajarkan pada manusia, saya (Rasulullah saw)
seorang manusia yang akan meninggalkan dunia ini,
sedangkan limu diangkat, dikhawatirkan manusia bersengketa
mengenai faraidh dan permasalahannya maka mereka tidak
menemukan orang yang akan menyelesaikannya”. (Hadis
riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasai ).129

4. Penciptanya

Allah swt, Maha Pencipta syari’at itu sendiri.

5. Nisbahnya (Hubungannya dengan ilmu lain)

Ilmu Faraidh bagian dari Ilmu Fiqh, yang secara khusus banyak berkaitan

dengan ilmu hitung (matematika), yang sasarannya berkaitan dengan perbuatan

mukallaf (kaum muslimin), yangmana pembagian kewarisan termasuk urusan umat.

6. Buah dan Faidahnya

Orang yang mendalami ilmu faraidh akan memiliki “malakah” (kemampuan

ilmiah) untuk menuntaskan pembagian tirkah untuk semua ahli waris menurut

hukum syara’, dan orang itu disebut “Faradhiy”, “Faaridh”, “Farraadh” (Pakar

Faraidh).130

7. Tujuannya

Melaksanakan pembagian tirkah sampai pada masing-masing orang yang

berhak.

8. Pembahasannya

Hukum materiil ilmu faraidh dan pengembangannya berdasarkan kaidah

hukum, seperti bagain setengah, seperempat dan seterusnya.

129Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Hlm. 9.
130 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hal.246.



155

9. Cara menghitungnya

Penyelesaian ilmu faraidh secara tuntas, yang berpangkal pada “al-hisaab”

(angka-angka), yang disebut dengan istilah “takshiil al-masalah” (asal masalah),

“al-tashhiih”, seperti penyelesaian angka pecahan setengah, sepertiga, seperempat

dan seterusnya.

10. Istilah-istilah Ilmu Faraaidh

Terdapat banyak istilah ilmiah penting dalam ilmu faraaidh, antara lain

sebagai berikut:

1. Al-Fardh

Yaitu bagian-bagian tertentu menurut hukum syara’ yang diterima oleh

masing-masing ahli waris dari tirkah pewaris berdasarkan nash atau ijma’, seperti

seperempat, seperdelapan dan seterusnya, dengan catatan bagian itu tidak dapat

bertambah lagi kecuali dengan cara “al-radd” (pengembalian sisa harta), dan tidak

bisa pula berkurang kecuali dengan cara “al-‘aul” (angka pembagi lebih besar dari

yang seharusnya).

2. Al-Sahm

Maksudnya, bagian yang diberikan untuk masing-masing ahli waris dari asal

masalah, yang sudah keluar dari bagian kewarisan, atau jumlah ahli waris seperti dua

dari enam ahli waris.

3. Al-Tirkah

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik benda berwujud seperti

harta yang berbentuk uang atau benda, maupun yang berbentuk “hak”, seperti hak

cipta dan lain-lain, dan tidak termasuk tirkah sesuatu yang tidak dapat dimiliki,

seperti amanah dan lain-lain.
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4. Al-Nasab

Keturunan antara orang tua dengan anak cucunya, dengan berpedoman pada

kebapakan dengan tidak menyampingkan keibuan.

5. Al-Jamu’ wa Al-‘Adad

Maksudnya ahli waris yang lebih satu orang, seperti ahli waris yang terdiri

dari dua orang anak perempuan atau lebih.

6. Al-Far’u

Ada beberapa istilah ini, yaitu:

“Al-Far’u fii Al-Miiraats”, ialah anak laki-laki atau perempuan pewaris, dan

cucu laki-laki atau perempuan dari keturunan anak laki-laki, sampai kebawah.

“Al-Far’u Al-Waarits”, ialah anak laki-laki dan anak perempuan, atau ahli

waris dari keturunan keduanya, dan kedudukan cucu laki-laki sama dengan anak

laki-laki, tapi anak laki-laki saudara laki-laki tidak sama kedudukannya dengan

saudara laki-laki.

“Faru’ Al-Ab”, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan anak

saudara laki-laki kandung atau yang seayah saja.

“Faru’ Al-Jadd”, ialah paman kandung atau paman sebapak.

7. Al-Ashlu

Secara umum maksudnya ialah ibu bapak dan para kakek dari garis

keturunan bapak,dan nenek dari garis keturunan bapak, sekalipun derajat keatas, tapi

bila disebut “asal keturunan laki-laki”, maksudnya bapak dan kakek saja.

8. Al-Walad
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Maksudnya anak kandung pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.

9. Al-Waarits

Maksudnya ahli waris yang berhak menerima harta warisan, sekalipun secara

fakta hukum dia tidak mendapat warisan karena halangan hukum, seperti orang yang

terlarang mendapat warisan dan orang yang terhijab.

10. Al-Akh Wa Al-‘Amm

Saudara secara umum ialah saudara kandung, saudara sebapak atau saudara

seibu, karena semuanya menjadi ahli waris.

Sedangkan paman ialah saudara bapak, tidak termasuk saudara laki-laki ibu

karena statusnya sebagai zawil arham.

11. Al-‘Ashabah

Yaitu orang yang tidak mempunyai bagian kewarisan tertentu secara nyata,

dan ‘ashabah langsung (al-‘ashabah bi al-nafsi) ialah ahli waris laki-laki, tentu tidak

termasuk ahli waris perempuan.

12. Al-Idlaa’ (hubungan hukum)

Yaitu hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, adakalanya secara

langsnug (al-mubaasyarah), seperti bapak, ibu atau anak pewaris, atau tidak

langsung (al-wasithah), seperti cucu pewaris dan lain-lain.

13. Al-Mayyit (Pewaris)

Yaitu orang yang sudah keluar ruh dari jasadnya atau orang yang sudah

meninggal dunia.

B. Rukun-rukun Kewarisan

Terdapat tiga rukun kewarian, yaitu:
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1. Al-Muwarrits (Pewaris)

Yaitu orang yang sudah meninggal yang meninggalkan harta atau hak-hak.

2. Al-Waarits (Ahli Waris)

Yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dengan satu sebab dari

beberapa sebab sebagai ahli waris, sekalipun secara fakta dia tidak mendapatkan

tirkah karena halangan hukum (maani’), sebab pada dasarnya dia sebagai ahli waris

karena terdapat hubungan karabat atau hubungan hukum.

3. Al-Mauruuts (Harta Tirkah)

Yaitu berupa harta peninggalan pewaris, baik yang berwujud maupun yang

berupa hak, seperti hak qishash, hak menahan barang yang sudah dijual karena

belum dibayar, hak menerima rungguhan sebagai jaminan hutang, dan lain-lain.

Bila tidak terdapat salah satu rukun diatas berakibat tidak ada kewarisan,

karena kewarisan itu pada hakikatnya ialah berpindah hak pewaris kepada ahli

warisnya secara langsung menurut hukum, baik sebagai fardh (mendapat bagian

tertentu), ‘ashabah (mendapat seluruh atau sisa harta) atau sebagai zawil arham.

Bila pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang

cucu laki-laki maka yang mendapat harta warisan anak laki-laki, karena cucu laki-

laki terhijab (terhalang) oleh anak laki-laki, namun cucu laki-laki statusnya tetap

sebagai ahli waris sebab jika tidak ada anak laki-laki maka cucu laki-laki itulah

sebagai ahli waris yang mendapat harta warisan.

Begitu pula bila pewaris tidak meninggalkan harta namun meninggalkan ahli

waris tentulah ahli waris tidak mendapat harta karena memang tidak ada tirkah.

C. Sebab-sebab Kewarisan
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Sebab-sebab kewarisan ada tiga, yaitu ada sebab, ada syarat dan tidak ada

halangan hukum.

Sebab-sebab kewarisan yang muttafaq ‘alaihi (yang disepakati para ulama)

ada tiga, yaitu al-qaraabah (hubungan keluarga), al-zawjiyyah (hubungan

perkawinan) dan al-walaa’ (hubungan memerdekakan budak).

1. Qaraabah, disebut juga nasab hakiki dan menurut Mazhab Hanafi

disebut dengan istilah Al-Rahim

Yaitu pewaris dan ahli waris yang mempunyai nasab atau hubungan darah

berdasarkan kelahiran, yang meliputi anak keturunan pewaris, asal atau ibu bapak

pewaris serta garis keturunan keatas, baik mendapat kewarisan dengan cara bagian

tertentu seperti ibu, atau bagian tertentu dengan sisa harta seperti bapak, atau sisa

harta saja seperti saudara laki-laki, atau zawil arham, seperti paman dari ibu, dengan

demikian kewarisan dengan sebab nasab (keturunan) sebagai berikut:

1. Seluruh anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Ibu bapak, dan garis keturunan mereka keatas.

3. Saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Seluruh paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

2. Hubungan Perkawinan atau Pernikahan Yang Sah

Yaitu terjadi akad pernikahan yang sah, baik suami isteri itu sempat dukhuul

(hubungan badan) atau belum sempat hubungan badan sebagaimana layaknya suami

isteri, yang ringkasnya suami isteri.
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Bila salah seorang suami isteri meninggal dunia walaupun qabla al-dukhuul

maka salah seorang yang masih hidup menjadi ahli waris, karena umum ayat

kewarisan antara suami isteri, dan putusan Nabi saw sendiri:

قضى فى بروع بنت واشق ان لھا المیراث و كان زوجھا قد مات عنھا قبل و سلم    علیھصلى هللا ان النبي 

لم یكن فرض لھا صداقا  الدخول بھا و 

Artinya: “Telah menetapkan hukum Rasulullah saw bagi Barw’a binti Wasyiq
mendapat warisan, yang suaminya meninggal dunia sebelum dukhul
dengannya, dan suaminya itu belum membayar mas kawin padanya”.131

Tetap mendapat warisan seorang isteri yang meninggal suaminya, selama dia

dalam masa iddah thalak raj’iy, karena masih ada hubungan perkawinan dalam masa

thalak raj’iy itu, ini menjadi acuan hukum fiqh dan hukum formil (muttafaq ‘alaihi).

Adapun isteri yang ditalak bain yang meninggal suaminya dan suaminya itu

menjatuhkan talak dalam keadaan sehat maka isteri itu tidak memdapat warisan,

karena suami itu tidak dapat disebut sengaja menghilangkan hak kewarisan isterinya

itu.

Jika suaminya itu menjatuhkan talak bain itu dalam keadaan sakit mau

meninggal maka isteri itu tetap mendapat warisan menurut Mazhab Hanafi, karena

suami itu dianggap suminya itu sengaja mencegah dia mendapat warisan darinya

selama belum habis masa iddahnya, dan menurut Mazhab Maliki isteri tersebut tetap

mendapat warisan sekalipun sudah habis masa iddahnya, bahkan dia sudah kawin

lagi dengan laki-laki lain. Dan menurut Mazhab Hanbali isteri itu mendapat warisan

selama dia belum kawin dengan laki-laki lain, berdasarkan perkataan Abi Salamah

r.a:

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرءتھ البتة و ھو مریض فورثھا عثمان بعد انقضاء عدتھا 

131 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8 : Hal.250.
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Artinya: “Sesungguhnya Abdrrahman bin “Auf menjatuhkan talak bain pada
isterinya dalam keadaan dia sakit, maka Usman bin ‘Affan memberi
warisan padanya setelah habis masa iddahnya”.132

Kesimpulannya: Jumhur ulama selain Mazhab Syafi’i memberikan warisan

kepada isteri yang sudah dijatuhi talak bain oleh suaminya bila suaminya itu

bermaksud tidak baik padanya untuk mencegahnya dapat warisan.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i semua isteri yang ditalak bain oleh

suaminya maka dia tidak mendapat warisan sekalipun masih ada iddahnya dalam

talak itu, karena talak bain memutuskan perkawinan yang menjadi sebab isteri tidak

dapat warisan.

Tidaklah saling mewarisi suami isteri yang nikahnya fasid (rusak) yang

terdapat kesepakatan ulama tentang fasidnya, seperti nikah dengan tanpa saksi,

begitu pula nikah yang batal, seperti nikah mut’ah, begitu pula nikah menurut syara’

saja, karena adanya nikah tersebut sama dengan tidaknya.

Namun terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai saling mewarisi suami

isteri dalam nikah fasid yang terdapat perbedaan pendapat ulama, seperti nikah

dengan tanpa wali, sebagian ulama berpendapat keduanya saling mewarisi karena

terdapat khilaf ulama dan sebagian lagi tidak saling mewarisi karena nikah fasid.

3. Al-Walaa’ (memerdekakan budak)

Istilah al-walaa” ialah Hubungan kerabat secara hukum (Qaraabah

Hukmiyyah), Yang Timbul Berdasarkan Syara’ dari Memerdekakan Budak

Perbuatan hukum memerdekakan budak menyebabkan seseorang menjadi

‘ashabah, yaitu hubungan antara tuan dengan orang yang dimerdekakannya,

menyebabkan tuan itu atau ‘ashabahnya berhak mendapatkan warisan dari orang

132Ibid. Hal. 250.
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yang dimerdekakannya, bila dia meninggal dunia dan tidak ada ahli waris dari

kerabatnya sendiri, inilah yang disebut dengan istilah “al-nasab al-hukmiy” 133(nasab

berdasarkan hukum), berdasarkan hadis:

الوالء  لحمة كلحمة  النسب  ال  یباع  و  ال  یوھب                         

Artinya: “Al-Walaa’ suatu hubungan hukum seperti hubungan nasab (hubungan

keturunan), tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan”.134

Orang yang memerdekakan budak mewarisi orang yang dimerdekakannya

dan tidak sebaliknya, artinya orang yang dimerdekakan tidak mewarisi orang yang

memerdekakannya.

“Walaa Al-Muwaalah” (saling mewalikan) ialah akad antara dua orang untuk

saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, dan keduanya saling mewarisi.135

Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki merumuskan sebab yang keempat untuk

mendapatkan kewarisan, yang disebut dengan istilah “jihah Al-Islaam” (kepentingan

Islam), yang kedudukan hukumnya bagaikan nasab, maka seluruh tirkah pewaris

atau sisanya diserahkan ke “Bait Al-Maal” (kas khusus kaum muslimin ) untuk

kepentingan kaum muslimin sebagai “’ashabah”, bukan berdasarkan “mashlahah”,

bila tidak ada ahli waris pewaris berdasarkan tiga katagori yang sudah diuraikan

terdahulu, atau terdapat sebab hukum yang tidak dapat menghabiskan seluruh tirkah,

berdasarkan Sabda Rasullah saw, riwayat Abu Daud dan lain-lain:

انا وارث من ال وارث لھ اعقل عنھ و ارثھ                                                         

Artinya: “Aku ahli waris orang yang tidak punya ahli waris, aku bertanggung

jawab padanya, dan Aku ahli warisnya “.136

133 Nizhaam al-Mawaarits fii al-syarii’ah, Al-Syekh Abdul Azhim Fayyadh. Hal. 19.
134 Al-Darimi (w. 255 H), Sunan al-Darimi, (Saudi Arabia: Dar al-M ughni, 2000), Juz 4,

hlm. 2019.
135Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hal. 251.
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Nabi Muhammad saw secara pribadi tidak mendapat warisan apapun maka

tentulah maksudnya harta warisan orang tidak punya ahli waris itu untuk

kemaslahatan kaum muslimin. 137

D. Syarat-syarat Kewarisan

Terdapat tiga syarat untuk terjadi ketentuan hukum kewarisan, yaitu:

1. Meninggal Pewaris

Ada kepastian hukum tentang sudah meninggal dunia pewaris, baik secara

hakikat, secara hukum maupun secara takdir (perkiraan).

Meninggal dunia secara hakikat ialah nyata meninggalnya (tidak bernyawa

lagi), dengan cara disaksikan secara langsung (bilmu’ayanah), atau dengan didengar

(bissim’a), atau dengan saksi-saksi (bilbayyinah).

Meninggal dunia secara hukum ialah meninggal pewaris berdasarkan putusan

Pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum.

Meninggal dunia secara taqdiriy ialah menganggap seseorang pewaris sudah

meninggal dunia secara takdir, seperti seseorang memukul wanita yang sedang hamil

tua, maka terpisahlah janin (anak dalam kandungan) dari ibunya dalam keadaan

tidak bernyawa lagi, maka terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kewarisan

janin tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, janin itu mewarisi dan diwarisi, karena

dianggap dia hidup sewaktu terjadi kekerasan terhadap ibunya, dan dia meninggal

dunia karena kekerasan tersebut. Sedangkan menurut Jumhur Ulama janin tersebut

136 Ibn Majah (w. 273 H), Sunan Ibn Majah, (Dar Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), Juz 2,
hlm. 879.

137 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillattuhu, Juzuk 8. Hal. 252.
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tidak mewarisi atau diwarisi, karena tidak ada kepastian hukum tentang dia hidup

sewaktu terjadi kekerasan terhadap ibunya.

2. Hidup Ahli Waris

Perlu ada kepastian hukum bahwa ahli waris hidup sewaktu pewaris

meninggal dunia, baik hidup secara nyata atau secara takdir.

Hidup secara nyata (al-hayah al-mustaqirrah al-tsaabitah), hidup ahli waris

itu secara fakta yang dapat dilihat dan disaksikan setelah meninggal pewaris.

Hidup secara takdir (al-hayah al-taqdiriyyah), yaitu ahli waris yang hidup

secara takdir menurut hukum, seperti janin yang sudah lahir dari kandungan ibunya

secara hidup walaupun belum sempurna, maka dia tetap mendapat warisan.

3. Tidak ada Halangan Hukum Menjadi Ahli Waris

Kadang-kadang terdapat halangan hukum seseorang menjadi ahli waris untuk

mendapatkan tirkah, seperti pembunuh pewaris itu sendiri, atau halangan hukum

lainnya yang akan diuraikan nantinya dalam pembahasan tersendiri.

E. Mawaani’u Al-Irts (Penghalang-penghalang kewarisan)

Al-Maan’i (penghalang hukum), menurut bahasa ialah pembatas, sedangkan

menurut istilah hukum ialah, sesuatu sebab hukum yang meniadakan seseorang ahli

waris mendapatkan warisan setelah ada sebab hukum dia sebagai ahli waris, dan

disebut juga dengan istilah “mahruum” (terlarang dapat warisan).

Lain halnya seseorang ahli waris yang tidak mendapat warisan berdasarkan

“mahjuub” (terdinding), karena ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kerabat

dengan pewaris, dan orang yang tidak mendapat warisan karena alasan “ajnabiy”

(orang lain), karena tidak ada sebab hukum untuk mendapatkan warisan.
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1. Penghalang Kewarisan Yang Disepakati Ulama

Sepakat para ulama fiqh bahwa “mawaan’i li al-irts” (penghalang

kewarisan) ada tiga, yaitu “al-riqq” (perbudakan), “al-qatl”

(pembunuhan) dan “ikhtilaaf al-diin” (perbedaaan agama).

Adapun selain tiga sebab hukum diatas maka terdapat perbedaan pendapat

ulama, dengan uraian sebagai berikut:

2. Penghalang Kewarisan Menurut Beberapa Mazhab.

2.1. Menurut Mazhab Hanafi ada empat penghalang kewarisan yang

masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negri

(warga negara), dua sebab pertama menghalangi seseorang menjadi ahli waris

artinya tidak mendapat warisan dari pewaris, dan dua sebab terakhir saling

menghalangi kedua pihak antara pewaris dan ahli waris menjadi ahli waris, berkata

Qaduriy (pengikut Mazhab Hanafi) dalam kitabnya, tidak mendapat warisan empat

kelompok, yaitu: budak, pembunuh dari orang yang dibunuhnya, murtad (orang yang

keluar dari Islam), penganut dua agama yang berbeda dan perbedaan negri.

Sebagian pengikut Abu Hanifah menjadikan penghalang kewarisan itu enam,

dengan menambahkan:

1. Jahaalah taarikh al-mautaa (tidak diketahui sejarah kematian pewaris), apakah

mati tengelam, mati terbakar atau tertimbun dan sebagainya, karena diantara

syarat kewarisan ialah pasti meninggal dunia pewaris, tentu tidak ada kewarisan

dengan alasan ragu (syakk).
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2. Jahaalah al-waarits (tidak diketahui ahli waris), yang terdapat pada lima

masalah atau lebih, yaitu:

2.1. Seorang wanita yang menyusui anak orang lain bersama anaknya

sendiri, dan setelah meninggal wanita itu tidak diketahui lagi mana

anaknya dari dua orang anak tersebut, maka tidak mewarisi salah satu

anak itu dari wanita itu.

2.2. Seorang muslim dan seorang non muslim memberi upah seorang wanita

untuk menyusui dua orang anak dari keduanya, setelah kedua anak

tersebut besar tidak diketahui lagi  anak dari muslim dan non muslim itu,

sedangkan kedua anak itu sudah muslim, maka kedua anak itu tidak

mewarisi dari ibu bapak keduanya masing-masing, kecuali ada

perdamaian maka keduanya mendapat warisan.

Dan menambahkan sebagian pengikut Mazhab Hanafi penghalang kewarisan

yang ketujuh, yaitu “al-Nubuwwah” (kenabian), berdasarkan hadis yang shahihain

(Riwayat Muslim):

138.»َال نُوَرُث َما تـَرَْكَنا َصَدَقةٌ «َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ...َعِن الزُّْهِريِّ،

Artinya: “Dari Zuhri,... bahwa Rasulullah Saw bersabda: Kami tidak meninggalkan

warisan, sesuatu yang kami tinggalkan adalah sadakah”.139

Seluruh manusia berkedudukan sebagai pewaris dan ahli waris kecuali para

Nabi, mereka bukan pewaris dan ahli waris. Sebetulnya kenabian bukanlah

138 Muslim bin al-Ḥajjâj Abû al-Ḥusayn al-Qusyayrî al-Naysâburî (selanjutnya disebut
Muslim, w. 261 H), al-Musnad al-Shaḥîḥ al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilâ Rasûlillâḧ
Shallâllaḧ ‘Alayḧ wa Sallam (Shaḥîḥ Muslim), Pen-taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, (Beirut:
Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz 4, hlm. 1994, Juz 3, hlm. 1377.

139 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hal. 256.
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penghalang kewarisan, namun kenabian itu kemuliaan tersendiri, karena penghalang

kewarisan itu terletak pada ahli waris.

2. 2. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat ada sepuluh mawaan’i li al-miiraats (penghalang

kewarisan), yaitu:

1. Ikhtilaaf al-diin (perbedaan agama)

Maka tidak mewarisi orang kafir (non muslim) terhadap pewaris muslim

berdasarkan Ijm’a (sepakat ulama), dan tidak mewarisi muslim terhadap orang kafir

menurut jumhur ulama, dan tidak saling mewarisi orang kafir dengan orang kafir

lainnya bila berbeda agama keduanya, berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dan

Syafii’. Dan bila Islam orang kafir setelah meninggal dunia pewarisnya yang muslim

maka dia tidak mendapat warisan.

Orang murtad dalam hukum kewarisan sama dengan orang kafir asli, berbeda

dengan Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa orang Islam mewarisi terhadap orang

murtad. Adapun orang kafir zindiq (pura-pura Islam) diwarisi oleh ahli warisnya

yang Islam bila dia menampakkan dirinya (kartu tanda penduduknya) Islam.

Menurut Wahbah Zuhaili, zindiq ialah orang yang lahirnya Islam tapi

menyembunyikan kekafirannya, mirip orang munafik dimasa Nabi saw, dan zaman

sekarang disebut zindiq, bedanya orang munafik berusaha aktif melakukan

kerusakan dan berdakwah diam-diam untuk menghancurkan Islam, dan

menumbuhkan keraguan kaum muslimin terhadap akidah mereka.140

2. Al-Riqq (Perbudakan)

140 Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hal. 266.
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Seluruh budak dengan semua tingkatannya, seperti al-mukaatab (budak yang

sudah dinyatakan secara tertulis kemerdekaannya), al-mudabbir (yang sudah diatur

kemerdekaannya), ummu al-walad (budak wanita yang dinikahi oleh orang

merdeka), budak yang sebagiannya sudah merdeka, dan budak yang sudah dijanjikan

kemerdekaannya, tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi, karena seluruh

kekayaannya menjadi milik tuannya.

3. Pembunuh dengan sengaja

Ahli waris yang membunuh ahli warisnya dengan sengaja maka dia tidak

mewarisi harta pewarisnya tersebut dan tidak pula diyyatnya (denda pembunuhan

bila pembunuhnya dimaafkan oleh ahli warisnya), dan dia tidak pula menghijab ahli

waris lainnya.

Namun orang yang membunuh pewarisnya secara tersalah (al-khath’a) maka

dia mewarisi tirkah pewarisnya, tidak diyyatnya, dan dia menghijab ahli waris

lainnya.

4. Al-Li’aan (Orang yang tidak mengakui anaknya karena menuduh isterinya

berzina)

Akibat lia’an dalam hukum kewarisan ialah anak yang tidak diakui oleh

bapaknya itu tidak mewarisi bapaknya, dan begitu pula sebaliknya yakni bapaknya

tersebut tidak mewarisi anaknya itu.

5. Zina

Anak zina tidak mewarisi bapak biologosnya, begitu pula sebaliknya artinya

bapak biologisnya tidak mewarisi anak zina tersebut, karena tidak ada hubungan

hukum antara keduanya, dan jika bapak biologisnya mengakui anak zina itu sebagai
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anak kandungnya maka bapak biologisnya itu dihukum namun tetap anak itu tidak

ada hubungan hukum dengannya.

6. Ragu tentang kematian pewaris

Hal ini sama hukumnya dengan orang yang ditawan musuh dan al-mafquud

(orang yang tidak diketahui hidup atau meninggalnya).

7. Kehamilan

Anak yang masih dalam kandungan ditangguhkan bagiannya sampai anak itu

lahir.

8. Ragu pada kehidupan anak yang dilahirkan

Jika bayi dilahirkan sempat menangis kencang (shaarikhan) maka dia

mewarisi dan diwarisi, dan jika tidak menangis maka dia tidak mewarisi atau

diwarisi.

Tidak termasuk kategori menangis menurut Mazhab Maliki, bayi itu bergerak

dan bersin kecuali lama gerakannya atau bayi itu sempat disusui ibunya.

9. Ragu tentang yang lebih dahulu meninggal antara pewaris dan ahli

warisnya

Contohnya seperti dua orang yang didapati meninggal dibawah runtuhan

bangunan dan orang tenggelam, maka keduanya tidak saling mewarisi, tapi keduanya

diwarisi oleh seluruh ahli warisnya secara bersamaan. Hal inilah yang dinamakan

dengan istilah orang yang tidak diketahui sejarah kematiannya menurut Mazhab

Hanafi.
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10. Ragu mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan

Ini yang disebut dengan istilah al-khuntsaa (banci) dalam khazanah hukum

Islam, maka harus diuji secara ilmiah mengenai buang air kecilnya (keluar dari alat

kelamin laki-laki atau perempuan), jenggotnya, dan haidnya, maka jika mirip laki-

laki maka bagiannya sama dengan laki-laki, dan jika mirip dengan perempuan maka

bagiannya sama dengan perempuan, tapi jika tidak ada kamiripan, yang disebut

dengan al-khuntsaa al-musykil maka bagiannya separoh dari bagian laki-laki dan

separoh dari bagian perempuan.

2. 3. Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali

Kedua mazhab ini sepakat bahwa penghalang kewarisan itu ada tiga, yaitu al-

riqq (perbudakan), al-qatl (pembunuhan) dan ikhtilaaf al-diin (perbedaan agama).

Pembunuhan

Sepakat ulama bahwa pembunuhan dengan sengaja jadi penghalang

kewarisan, artinya pembunuh tidak dapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya,

berdasarkan Hadis:

لیس  لقاتل  میراث                                                                               

Artinya: “Pembunuh tidak mendapat warisan”141

Menurut Mazhab Syafi’i, berdasarkan hadis diatas pembunuh tidak dapat

warisan secara mutlak, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, terpaksa

atau tidak terpaksa, berdasarkan hukum atau tidak, mukallaf atau tidak mukallaf,

ditambah dengan hadis Tirmizi dan lain-lain:

لیس  للقاتل  شیئ                                                                                   

Artinya: “Pembunuh tidak mendapat sesuatu (artinya warisan)”.142

141 Ibn Majah (w. 273 H), Sunan Ibn Majah, (Tkp: Dar Ihya Kutub ‘Arabiyah), Juz 2, hlm.
884
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Menurut pendapat sebagian ulama ada empat macam pembunuhan yang tidak

menghilangkan hak pembunuh mendapatkan warisan, artinya dikecualikkan dari

umum hadis diatas, yaitu:

1. Al-Qatl bi haqq (pembunuhan berdasarkan hukum), seperti ahli waris yang

melaksanakan qishash atau membela diri.

2. Al-Qatl bi ‘uzrin (pembunuhan berdasarkan uzur), seperti suami yang

membunuh isterinya atau laki-laki yang berzina dengan isterinya tersebut

sewaktu didapatinya sedang berzina, karena suami waktu itu kalap, hilang

kesadaran dan pertimbangannya artinya diluar kesadarannya.

3. Al-Qatl bi Al-Tasabbub (pembunuhan tidak langsung), yaitu pembunuhan yang

tidak dilakukan secara langsung, tapi secara tidak langsung seperti orang yang

menggali lobang lalu orang lain terjatuh kedalam lobang tersebut sampai

meninggal.

4. Al-Qatl Al-Shaadir min gairi al-mukallaf (pembunuhan yang dilakukan oleh

orang yang tidak mukallaf), seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak

atau orang gila.143

Mazhab Syafi’i memperluas lagi dengan tiga halangan lainnya sehingga jadi

enam halangan, yaitu:

1. Perbedaan status kafir zimmiy dengan kafir harbiy

Menurut pendapat yang masyhur tidak saling mewarisi antara kafir zimmiy

(yang tidak memusuhi kaum muslimin) dengan kafir harbiy (yang memusuhi kaum

muslimin), karena tidak ada korelasi antara keduanya. Dan al-mu’aahid (non muslim

yang ada perjanjian dengan kaum muslimin) dan al-musta’min (non muslim yang

142 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz 3, hlm. 294. Kitab
Hadits Sunan Tirmidzi 3/288.

143 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu, jilid 8. Hal. 261.
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dijamin keamanannya oleh kaum muslimin) sama kedudukan hukumnya dengan

kafir zimmiy.

2. Al-Riddah (Pindah agama)

Orang murtad tidak mewarisi muslim dan non muslim, sama sekali tidak

dapat warisan dengan alasan apapun, berdasarkan hadis:

ال  یرث  المسلم  الكافر  و  ال  الكافر  المسلم                                                    

Artinya: “Tidaklah mewarisi orang Islam terhadap orang kafir, dan tidak pula orang

kafir terhadap orang Islam”. 144

Tapi harta warisan menjadi milik baitulmaal, sama saja mendapatkan harta

itu dalam dia keadaan Islam atau setelah pindah agama, termasuk ketentuan ini pada

orang yang berbeda agama, sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Mazhab Maliki.

3. Al-Duwaru Al-Hukmiy (Memutar balikkan hukum)

Maksudnya seseorang yang semestinya mendapat warisan menjadi tidak

dapat sama sekali karena memutar balikkan hukum, contohnya seorang ahli waris

sebagai saudara pewaris yang terdinding mendapat warisan, lalu dia mengaku

sebagai anak laki-laki pewaris untuk menetapkan nasabnya dari pewaris selaku

bapaknya, maka nyatalah bahwa dia tidak mendapat warisan karena dia tetap terhijab

dapat warisan karena kedudukannya sebagai saudara, sebab pengakuannya itu saja

batal artinya tidak dapat diterima begitu saja, sehingga batal pula pengakuan

nasabnya itu, bila nasabnya dibatalkan tentulah dia tidak mendapat warisan sama

sekali.

144 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Damaskus: tpn, 1422 H), Juz 8, hlm. 156. Muslim (w.
261 H), Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabi, t.th.), Juz 3, hlm. 1233.



173

Jika sebenarnya dia benar dalam pengakuannya (shaadiqan fii nafsi al-amri)

tentulah dia mendapat warisan sebagai anak pewaris menurut Islam (diyaanah),

namun hal itu antara dia dengan Allah swt. Yang Maha Adil, tidak bisa diukur

dengan hukum formil semata.

F. Tirkah (Harta Warisan)

1. Definisi tirkah

Tirkah menurut pengertian bahasa ialah:

ما  یتركھ  الشخص  و  یبقیھ                                                                      

Artinya: “Sesuatu atau harta peninggalan seseorang yang menjadi harta

pusakanya”.

Tirkah menurut istilah ilmiah ialah:

a.  Menurut Jumhur Ulama:

فھ  المیت من االموال و الحقوق  الثابتة  مطلقا                                     كل  ما  یخل

Artinya: “Semua peninggalan pewaris yang terdiri dari harta yang

berwujud dan hak-hak tetap secara mutlak”.

Definisi tirkah menurut Jumhur Ulama ternyata pengertiannya lebih luas,

yang mencakup benda baik benda yang bisa dipindahkan atau yang sering disebut

dengan istilah hukum benda bergarak (al-manquulaat) seperti kendaraan, atau benda

tidak bergerak yang sering disebut dengan benda tetap (‘qaaraat) seperti tanah, dan

semua hak dari benda berwujud seperti hak pengairan dan lain-lain, hak manfaat

seperti hak sewa dan lain-lain, dan hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak syuf’ah

(hak utama dalam jual beli), hak khiyar (hak mengembalikan barang yang dibeli) dan

lain-lain.
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Termasuk juga katagori tirkah menurut Jumhur ulama segala harta yang

disebabkan oleh pewaris semasa hidupnya, seperti tuak milik pewaris yang kebetulan

menjadi cuka setelah pewaris meninggal dunia, dan jerat yang dipasang oleh pewaris

semasa hidupnya lalu tersangkut binatang buruan pada jaring itu, dan diyyat (denda)

pembunuhan yang dimaafkan oleh ahli warisnya sehingga pembunuh tidak diqishash

tapi dikenai denda, sebagaimana diuraikan oleh Syafi’i dalam pendapat yang

ashah.145

b.  Menurut Mazhab Hanafi

االموال  و  الحقوق  المالیة  التي  كان  یملكھا  المیت                                                            

Artinya: “Harta dan hak-hak yang berkaitan dengan harta yang dimiliki

oleh pewaris”.

Definisi diatas mencakup pengertiannya terhadap harta berwujud yang

berbentuk benda tetap seperti tanah, dan benda tidak tetap seperti kendaraan dan

lain-lain, termasuk pula hak-hak pribadi yang tidak berbentuk harta tapi bernilai

harta dan berkaitan dengan harta, seperti hak pengairan, hak jalan, dan lain-lain, serta

rungguhan hutang pewaris yang semasa hidupnya melakukan hutang piutang yang

menjadi tanggung jawab ahli waris selanjutnya.

Termasuk juga khiyaaraat al-a’ayaan (hak mengembalikan barang yang

dibeli), seperti khiyaar al-‘aib (hak mengembalikan barang yang dibeli ternyata

cacat), namun tidak termasuk al-khiyaaraat al-syakhshiyyah (hak mengembalikan

barang yang dibeli namun bersifat pribadi), seperti khiyaar syarath (hak

mengembalikan barang dengan syarat-syarat tertentu), hak syuf’ah (hak utama untuk

membeli) dan lain-lain, karena hak-hak tersebut pada dasarnya berkaitan langsung

dengan pribadi pewaris semasa hidupnya.

145 Raddu al-Muhyaar. 5/528.
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Tidak termasuk al-manaafi’i (hak manfaat), seperti hak sewa, hak pinjam dan

lain-lain, karena berakhir akadnya dengan meninggal pewaris, sebab manfaat itu

tidak disebut harta menurut kaum mutaqaddimin Mazhab Hanafi.

Tidak termasuk pula qabuulu al-washiyyah (hak menerima wasiat), karena

wasiat itu langsung berlaku dengan meninggal pemberi wasiat, yang penting wasiat

itu tidak ditolak.

Dapat disimpulkan Definisi tirkah itu dengan ungkapan:

- Jumhur Ulama

التركة  ما  كان  ماال  او  حقا  مطلقا                                                          

Artinya: “Tirkah ialah semua harta peninggalan pewaris baik berbentuk harta atau

hak secara mutlak”.

- Mazhab Hanafi

یحصرون  التركة  في  المال  او  الحق  الذي  لھ  صلة  بالمال  فقط                                    

Artinya: “Mereka menyimpulkan tirkah hanya terbatas pada harta atau hak yang

berkaitan dengan harta saja”.

Menurut Mazhab Hanafi, yang dapat diwariskan ialah harta benda atau hak,

namun hak itu ada yang dapat diwariskan, seperti hak menahan barang yang dijual

sebelum dibayar harganya, dan hak menahan barang rungguhan sebelum orang yang

berutang melunasi hutangnya, dan sebagian hak itu tidak dapat diwariskan, seperti

hak syuf’ah, hak khiyar syarat, hak menikahi dan lain-lain.

Begitu pula tidak diwarisi hak untuk menerima sesuatu, hak menyewakan,

hak berjanji dalam jual beli, hak tidak jadi memberi dan lain-lain.

Termasuk yang dapat diwariskan hak khiyar al-‘aib (mengembalikan barang

cacat dalam jual beli), khiyaar al-t’ayiin (hak menentukan barang), khiyaar al-r’uyah
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(hak melihat barang) dan hak khiyaar al-washfi (hak menentukan barang) serta

qishash (hak pidana mati terhadap pembunuh).

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tirkah

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan tirkah terbagi pada dua bagian:

Pertama: Hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain selagi pewaris masih

hidup, ini bukan dinamakan tirkah, hak-hak orang lain tersebut harus didahulukan

dari penyelenggaraan jenazah karena kaitannya dengan harat pewaris sebelum

kedudukan hukumnya menjadi tirkah, disebut juga hak-hak pribadi pewaris (al-

huquuq al-‘ainiyyah) karena berkaitan dengan obyek harta yang ditinggalkan oleh

pewaris, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijualnya, dan

penerima rungguhan untuk menerima barang yang dirungguhkan, termasuk menurut

Mazhab Hanafi hak menyegerakan membayar upah kepada orang uang menerima

upah karena hal itu termasuk penerima upah setelah selesai pekerjaannya.

Kedua: Hak-hak yang tidak ada lagi kaitannya dengan hak orang lain, inilah

yang disebut tirkah.

Penggunaan dan penyelesaian tirkah itu pada empat kategori, yaitu:

2.1. Urusan penyelenggaraan jenazah dan untuk mengafaninya

Dimulai kewajiban penyelesaian jenazah itu dari mengafani, segala urusan

yang berkaitan dengan jenazah yang tergantung pada mudah atau sulitnya urusan

jenazah itu, menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi diperhatikan agar tidak mubazir atau

terlalu disederhanakan, perlu diperhatikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan
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jenazah dan kehormatan jenazah selaku manusia yang mulia dalam pemakamannya,

berdasarkan Firman Allah swt:

و  الذین  اذا انفقوا  لم  یسرفوا  و  لم  یقتروا  و  كان  بین  ذالك  قواما                       

Artinya: “Dan orang-orang yang bila mereka membelanjakan hartanya tidak

berlebihan dan tidak pula terlalu hemat, dan adalah pertengahan antara

demikian”.146

Hendaklah memperhatikan sunnah Nabi saw mengenai bilangan lapis kapan

sebagai berikut:

ة                                 اثواب  للرجال  و  خمسة  للمراْ ثالثة

Artinya: “Tiga lapis kapan untuk laki-laki dan lima lapis kapan untuk

wanita”.

Diperhatikan juga harga kapan itu, yakni sekedar harga kain yang dipakai

jenazah selagi masih hidupnya, dari kain yang sederhana yang tidak harus senilai

pakaian yang digunakan dalam pertemuan resmi atau Hari Raya.

Dipertimbangkan juga keadaan ahli waris, apalagi secara khusus bila mereka

belum dewasa.

Ukuran urusan jenazah ialah semua yang diperlukan jenazah mulai dari saat

wafatnya sampai dimakamkan, dari biaya memandikan, mengapani, membawanya

ke pemakaman, menggali kuburan dan sampai penguburannya, berdasarkan Hadis

mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya pada musim haji:

كفنوه  في  ثوبیھ                                                       

Artinya: “Kapanilah dia dengan dua helai kainnya itu (pakaian ihram)”.147

146 Surah Al-Furqaan, ayat 67.
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Nabi saw tidak menanyakan pada keadaan demikian apakah jenazah punya

hutang atau tidak, karena masalah hutang sudah seharusnya diselesaikan kemudian.

Semua biaya urusan jenazah diambilkan dari tirkah, bila jenazah tidak

meninggalkan tirkah maka kafan jenazah wajib ditanggung oleh orang yang wajib

menafkahi jenazah itu semasa hidupnya.

Didahulukan dalam urusan penyelesaian jenazah orang yang meninggal lebih

dahulu walaupun sekejap, dari orang yang wajib menafkahinya, yaitu bapak, anak,

isteri dan pelayan isteri.

Menurut Mazhab Syafi’i dan Abi Yusuf (wafat tahun 182 H.), tentang

kriteria isteri termasuk isteri yang sudah dicerai dengan talak bain namun dia dalam

keadaan hamil, dan isteri yang dalam masa iddah raj’iyyah (iddah ruj’u), karena

suami masih berkewajiban pada isteri tersebut, sedangkan urusan jenazahnya

termasuk dari bagian kewajiban bagi suaminya.

Namun menurut pendapat Muhammad bin Hasan (wafat tahun 189 H.),

Malik (wafat tahun 179 H.) dan Ahmad (wafat tahun 241 H.), tidak ada kewajiban

suami membiayai urusan jenazah isteri yang sudah dicerainya sekalipun isteri itu

dalam keadaan miskin, karena perkawinan sudak putus dan tidak ada lagi dengan

kematian isteri itu, akibatnya biaya urusan jenazah diambil dari harta isteri itu atau

dari kerabatnya.

Didahulukan biaya urusan jenazah dari membayar hutangnya menurut

Mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki, namun menurut mazhab Maliki didahulukan

membayar hutang yang punya rungguhan dari pengurusan jenazah, namun menurut

147 Abu Dawud (w. 275 H), Sunan Abi Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.), Juz
3, hlm. 219.
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Mazhab Syafi’i didahulukan membayar hutang jenazah dari pengurusan jenazah itu

sendiri.

2.2. Membayar hutang-hutang pewaris

Setelah selesai urusan penyelenggaraan jenazah dibayar seluruh hutang

pewaris yang diambilkan dari tirkahnya, adapun sebab membayar hutang diakhirkan

dari mengafai jenazah dan segala rentetannya karena kafan itu bagaikan pakaiannya

semasa hidup, sedangkan pakaian tidak boleh dijual untuk membayar hutang selagi

seseorang masih bisa berusaha.

Membayar hutang didahulukan dari melaksanakan wasiat pewaris sekalipun

wasiat itu lebih dahulu sebutannya dalam ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan ucapan

Ali bin Abi Thalib r.a:

بداء  بالدین  قبل  الوصیة                          صلى هللا علیھ و سلم    یت  رسول  هللا راْ 

Artinya: “Aku lihat Rasulullah saw mulai membayar hutang (pewaris) sebelum

melaksanakan wasiat (pewaris)”,148

Menurut konsep Al-Quran didahulukan pelaksanaan wasiat dari membayar

hutang pewaris berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Wasiat jumlahnya lebih sedikit dari hutang menurut kelaziman,

tentu didahulukan yang lebih penting yang lazim dari hutang yang boleh dikatakan

jarang terjadi artinya tidak mesti terjadi, itulah yang diisyaratkan dengan ‘athaf aw

(kata sambung mengunakan “atau”).

148 Hadis Riwayat Tirmizi.
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Kedua: Wasiat menguntungkan kaum miskin dan orang golongan lemah

maka pantas didahulukan, sedangkan hutang merupakan hak pemberi hutang yang

bisa dituntut menurut kekuatan hukum.

Ketiga: Wasiat muncul dari dalam diri pemberi wasiat sendiri, sedangkan

hutang suatu hal yang diperjanjikan, baik secara tertulis atau tidak.

Keempat: Mendahulukan membayar hutang pewaris dari pelaksanaan wasiat

sudah jelas, karena hukumnya wajib bagi pewaris selaku orang yang berhutang pada

masa hidupnya, sedangkan wasiat fungsinya amalan tathaww’u (amalan saleh yang

tidak wajib), tentu kedudukan wajib lebih kuat dari yang tidak wajib.

Menurut Mazhab Hanafi, hutang pewaris wajib dibayar oleh ahli warisnya,

hal itu bisa dituntut dari segi makhluk manusia, sedangkan hutang kepada Allah swt

seperti zakat dan denda (al-kaffaaraat ) tidak wajib ahli waris membayarnya kecuali

bila pewaris berwasiat untuk membayarnya.

Pada dasarnya hutang dapat digolongkan pada empat golongan, yaitu:

a. Hutang yang berkaitan dengan rungguhan barang tertentu bila pewaris tidak

punya sesuatu lagi selain benda rungguhan tersebut, yang menurut Mazhab

Hanafi harus didahulukan dari biaya kafan dan urusan jenazah itu sendiri,

sedangkan menurut Mazhab Hanbali sebaliknya.

b. Hutang kepada Allah swt, seperti zakat, nazar dan lain-lain, yang menurut

Mazhab Hanafi jadi gugur dengan sebab kematia pewaris, kecuali ada wasiat

pewaris agar hutang itu dibayar dengan tirkahnya, maka ahli waris

membayarnya maksimal sepertiga harta warisan.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali

semua hutang kepada Allah swt tersebut wajib dibayar oleh ahli waris pewaris
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dan terkait langsung dengan tirkah, oleh sebab itu wajib dibayar sekalipun tidak

ada wasiat dari pewaris, inilah pendapat yang kuat sebab melepaskan pewaris

dari kewajiban kepada Allah swt (baraatu al-zimmah).

c. Hutang pewaris atau seseorang yang dilakukannya sewaktu dia sehat harus

didahulukan dari hutang yang dilakukannya setelah dia sakit, seperti mahar

(mas kawin), upah dan lain-lain yang menjadi kewajiban pewaris.

Hutang sewaktu sehat (dainu al-shihhat), ialah hutang yang dilakukan

seseorang sewaktu sehat yang dapat dibuktikan, atau dengan pengakuan sewaktu

sehat, atau malah pengakuan hutang itu diwaktu sakit namun diketahui hutang

itu dengan fakta seperti pembeli obat atau untuk mengganti sesuatu barang yang

dirusaknya.

Hutang sewaktu sakit (dainu al-maradhi), ialah hutang yang ditetapkan

dengan pengakuan seberutang pada sakit hampir mati, kekuatan hukumnya lebih

lemah dibandingkan dengan pengakuan sewaktu sehat, karena pengakuan orang

sakit dianggap lemah.

d. Hutang orang sakit yang membawanya pada kematian, yaitu pengakuan orang

yang sakit hampir mati itu sendiri namun tidak ada orang yang mengetahuinya

disamakan dengan hukum wasiat yang hanya dilaksanakan sepertiga tirkah saja

dan merupakan hutang terakhir untuk dibayar.

Jumhur Ulama tidak membedakan antara hutang sewaktu sehat dengan

hutang sewaktu sakit, artinya terletak dalam satu garis, karena jika diketahui

penyebab hutang itu oleh orang lain disamakan dengan hutang sewaktu sehat

menurut Mazhab Hanafi, dan jika tidak diketahui penyebab hutang itu maka cukup

bukti pengakuan itu saja, sebab pengakuan adalah bukti sah yang tidak bisa

disampingkan saja, kecuali ada bukti lebih kuat untuk membatalkannya.
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Menurut Mazhab Maliki, dimulai dari tirkah itu hak-hak yang berkaitan

dengan kebendaan, seperti barang rungguhan, kemudian urusan jenazah, kemudian

membayar hutang, kemudian wasiat, artinya hutangnya kepada manusia baik yang

sudah jatuh tempo atau belum, karena hutang harus dilunasi dengan kematian

siberutang, kemudian denda haji tamatt’u biar ada wasiat atau tidak, kemudia zakat

fitrah yang belum dibayar.

Menurut Mazhab Syafi’i, dibayar hutang yang berkaitan dengan tanggungan

pewaris dari keseluruhan harta warisan, baik pewaris sebelumnya mengizinkan atau

tidak, baik hutang kepada Allah swt atau kepada sesama manusia, karena hutang

wajib dibayar.

Didahulukan hutang kepada Allah swt seperti zakat dan kaffarat serta haji

dari hutang kepada sesama manusia menurut pendapat yang ashah.

Didahulukan dari biaya urusan jenazah hutang yang berkaitan dengan benda

tirkah, seperti zakat harta yang sudah datang waktu wajibnya, dan barang rungguhan

karena berkaitan dengan hak pemberi rungguhan dan lain-lain, dari segi ini

pendapatnya sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi.

Menurut Mazhab Hanbali, sisa tirkah setelah biaya penyelenggaraan jenazah

dengan baik digunakan untuk membayar hutang pewaris, baik ada wasiat atau tidak,

dimulai dengan hutang yang berbentuk benda seperti barang rungguhan, maupun

yang merupakan kewajiban kepada Allah swt seperti zakat, wajib haji, nazar dan

lain-lain, begitu pula dengan hutang pada sesama manusia, seperti hutang uang, upah

dan lain-lain.
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2.3. Melaksanakan wasiat pewaris

Dilaksanakan wasiat pewaris dari sepertiga sisa harta, tidak sepertiga dari

seluruh harta setelah dibayarkan hak-hak terdahulu, berdasarkan Firman Allah swt:





Artinya: “Setelah dilaksanakan wasiat yang dibuatnya atau hutang”.149

Hal-hal yang telah diuraikan terdahulu berupa hutang dan lain-lain adalah

suatu kemestian untuk dilaksanakan yang tidak dapat dihindari, maka sisa harta yang

merupakan tirkah pewaris, yang dibolehkan oleh syara’ untuk wasiat maksimal

sepertiga harta, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kecuali dengan izin semua

ahli waris, namun jika sebagian ahli waris membolehkan wasiat lebih dari sepertiga

harta dan sebagian lagi tidak membolehkan maka yang dapat dilaksanakan untuk

lebih dari sepertiga itu diambil dari bagian ahli waris yang membolehkan, tidak dari

bagian ahli waris yang tidak membolehkan.

2.4. Urutan pelaksanaan wasiat menurut Mazhab Hanafi pada hak Allah swt

dan hak sesama manusia

Menurut Mazhab Hanafi bahwa kedudukan hutang pada sesama manusia

lebih kuat dari kedudukan hutang kewajiban kepada Allah swt, oleh sebab itu

membayar hutang pewaris harus didahulukan, seperti pewaris berwasiat untuk

membayarkan zakat sebagai kewajiban kepada Allah swt, dilain pihak perlu pula

membayar hutang yang seimbang dengan membayar zakat tersebut, maka

149 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
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didahulukan membayar hutang dari membayar zakat, apalagi secara hukum formil

ahli waris dapat masuk penjara akibat tidak membayar hutang berdasarkan putusan

pengadilan yang dapat melakukan eksekusi secara paksa menurut hukum terhadap

harta siberhutang dengan tanpa persetujuannya.

Jika wasiat itu selain zakat, seperti shalat, kewajiban haji, nazar dan denda

(kaffaarah), maka membayar hutang harus didahulukan juga sekalipun sama-sama

wajib melaksanakannya, karena hutang lebih kuat kedudukan hukumnya, apalagi

bisa dipaksakan dengan ancaman penjara dari segi hukum pidana.

Jika ketemu hak Allah swt dengan hak sesama manusia mengenai tirkah,

sedangkan tirkah itu tidak cukup untuk membayar kedua kewajiban tersebut maka

didahulukan hak manusia dari hak Allah swt, karena manusia membutuhkan harta

sedangkan Allah swt Maha Kaya lagi Maha Mulia.

Jika hutang terhadap hak Allah swt, umpamanya jika pewaris berwasiat maka

wajib dilaksanakan wasiatnya dari sepertiga harta warisan setelah dibayar hutangnya

pada sesama manusia, namun jika pewaris tidak berwasiat tentu tidak ada kewajiban

ahli waris.

Pewaris yang luput shalat fardhu semasa hidupnya dan dia berwasiat agar

diberi makan orang yang memerlukan (fakir miskin) maka wajib ahli waris memberi

makan orang yang berhak itu yang diambilkan dari sepertiga harta, setiap satu shalat

setengah gantang (nishfu sha’a) makanan pokok, begitu juga shalat witir karena

shalat witir wajib hukumnya bagi Mazhab Hanafi.

Jika pewaris luput puasa Ramadhan karena dalam perjalanan atau sakit dan

tidak sempat membayarnya (Qadhaa’) selagi masih hidup, dan pewaris berwasiat
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untuk memberi makan orang yang berhak  maka ahli waris wajib melaksanakannya

wasiat itu dari sepertiga harta, setiap hari setengah gantang makanan pokok.

Jika pewaris berwasiat untuk melaksanakan haji juga diambilkan dari

sepertiga harta tirkah.

3. Hak-hak ahli waris

3.1. Hak-hak Ahli Waris Terhadap Tirkah

Dibagikanlah sisa harta warisan kepada ahli waris pewaris setelah hak

terdahulu sebagaiman uraian diatas, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, membayar

hutang pewaris dan melaksanakan wasiatnya dari sepertiga harta warisan sesuai

dengan urutan kedudukan ahli waris.

Ahli waris ialah orang-orang yang ada hubungan nasab (keturunan) atau ada

hubungan hukum dengan pewaris, dan mereka berhak mendapat bagian tertentu

berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma’.

3.2. Hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris

Ada beberapa ketentuan hukum mengenai ahli waris, sebagai berikut:

Pertama: Macam-macam ahli waris

Ahli waris yang disepakati ulama adakalanya mendapatkan warisan dengan

bagian tertentu (bi al-fardh), atau mendapat seluruh atau sisa harta (bi al-t’ashiib),

namun Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali menambah dengan hubungan

kekerabatan zawil arham (bi qaraabah al-rahimi).150

150 Syarh al-Saraajiyyah, hal. 7-8. Al-Syarh al-Shagiir, 4/618. Mugniy al-Muhtaaj, 2/4-7.
Kasysyaaf al-Qina’a, 4/449. Al-Rahabiyyah, hal. 24 dan Al-Qawaaniin Al-Fiqhiyyah, hal. 285.
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Ahli waris mendapatkan bagian tertentu ialah ahli waris berdasarkan

ketentuan Kitabullah, Sunnah Rasulullah saw atau Ijm’a.

Ahli waris ‘ashabah ialah yang mendapatkan sisa harta atau seluruh harta bila

tidak ada ahli waris yang harus mendapatkan bagian tertentu.

Didahulukan ahli waris yang berkedudukan sebagai zawil al-furuudh dari ahli

waris yang berkedudukan sebagai ‘ashabah, berdasarkan Hadis Nabi saw terdahulu.

Sebagian ahli waris hanya mendapat warisan dengan jalan al-fardh (bagian

tertentu) saja, mareka ada enam, yaitu: Ibu, Nenek, Suami, Isteri, saudara laki-laki

seibu dan saudara perempuan seibu.

Sebagian ahli waris mendapat warisan dengan jalan ‘ashabah (seluruh atau

sisa harta) saja, mereka adalah: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, paman (saudara laki-

laki ayah), anak saudara laki-laki, anak paman, laki-laki yang memerdekakan budak

(al-maulaa) dan perempuuan yang memerdekakan budak (al-maulaah).

Sebagian ahli waris mendapat warisan dengan cara al-fardh dan cara

‘ashabah, namun tidak boleh digabung antara keduanya, mereke terdiri dari empat

golongan dari wanita, yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan dari keturunan anak

laki-laki, Saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dengan

ketentuan, jika ada bersama mereka ahli waris laki-laki yang sederajat mereka

mewarisi bersama dengan jalan ‘ashabah, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian

perempuan, dan jika tidak ada bersama mereka ahli waris laki-laki yang sederajat

maka mereka mewarisi dengan jalan al-fardh, termasuk saudara-saudara perempuan

kandung, sedangkan bapak mendapat ‘ashabah bila bersama dengan anak-anak

perempuan.
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Sebagian ahli waris mendapat warisan dengan cara al-fardh dan cara

‘ashabah dan dapat digabungkan antara keduanya, mereka ada dua golongan yaitu:

Bapak Dan Kakek, keduanya semula mewarisi bagian tertentu namun jika masih ada

sisa harta maka menjadi bagian keduanya juga dengan cara ‘ashabah.

Adapun kewarisan berdasarkan qaraabah al-rahimi (hubungan keibuan)

menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali berhak mendapat warisan dengan syarat tidak

ada ahli waris ‘ashabah dan zawil furuudh, dan mengecualikan Mazhab Hanbali dari

zawil furudh suami isteri, mereka berpendapat zawil arham mendapat warisan

selama tidak ada ‘ashabah dan zawil furuudh selain suami isteri.

Pendapat yang masyhur menurut Mazhab Maliki dan asal Mazhab Syafi’i,

tidak memberi hak waris pada zawil arham dan tidak pula ada radd (pengembalian

sisa harta) kepada, ahli al-furuudh, tapi seluruh harta warisan diserahkan ke Bait al-

maal (perbendaharaan umat Islam).

Namun menurut fatwa ulama mutakhkhirin Mazhab Syafi’i bila baitul mal

tidak rapi maka sisa harta dikembalikan pada zawil furuudh selain suami isteri sesuai

perimbangan bagian mereka masing-masing. Ulama mutaakhkhirin Mazhab Maliki

juga mengembalikan sisa harta kepada zawil furuudh, dan jika tidak ada barulah

diserahkan pada zawil arham.

Kedua: Jumlah ahli waris

Ulama Fiqh telah menyimpulkan bilangan ahli waris dari laki-lakidan

perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris laki-laki yang disepakati

seluruh ulama ada sepuluh dengan cara ringkas, yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki

dari keturunan anak laki-laki sampai tingkat terbawah, Bapak, Kakek sampai tingkat

atas, Saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, Paman, kemudian anak
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paman, Suami, Laki-laki yang memerdekakan budak yang dijuluki Maulaa al-n’imah

(penyebar nikmat).

Sedangkan jumlah ahli waris laki-laki secara rinci sebanyak lima belas, yaitu:

Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki sampai tingkat bawah,

Bapak, Kakek sampai tingkat atas, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki

sebapak, Saudara laki-laki seibu, Anak saudara laki-laki kandung, Anak saudara

laki-laki sebapak, Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak

paman sebapak, Suami, dan ahli waris laki-laki selain mereka yang disebutkan diatas

yang terdiri dari zawil arham.

Ahli waris wanita yang disepakati ulama ada tujuh secara ringkas, yaitu:

Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki sampai tingkat bawah, Ibu,

Nenek sampai tingkat atas, Saudara perempuan, Isteri, dan wanita yang

memerdekakan budak yang dijuluki dengan maulaah al-ni’mah (wanita penyebar

nikmmat).

Secara rinci ahli waris perempuan ada sepuluh, yaitu: Anak perempuan, Cucu

perempuan dari keturunan anak laki-laki, Ibu, Nenek dari pihak ibu, Nenek dari

pihak bapak, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan sebapak, Saudara

perempuan seibu, Isteri, dan wanita yang memerdekakan budak, dan ahli waris

perempuan lain dari zawil arham.

Ketiga: Tingkatan-tingkatan ahli waris

Tingkatan ahli waris menentukan dalam pembagian warisan sesuai dengan

urutannya mulai urutan pertama sampai akhir sebagai berikut:

1. Ashhaab al-furuudh (mendapat bagian tertentu)
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Ahli waris yang mendapat bagian tertentu ini berdasarkan Kitabullah, Sunnah

Rasulullah saw dan Ijm’a, sama saja antara qarabah nasabiyyah (keturunan) atau

sababiyyah (sebab hukum), jumlah mereka ada duabelas, yang terdiri dari

nasabiyyah tiga laki-laki dan tujuh perempuan, dan dari sababiyyah dua orang yaitu

suami isteri.

Tiga laki-laki itu ialah: Bapak, Kakek dan Saudara laki-laki seibu.

Tujuh perempuan ialah: Anak perempuan, Cucu perempuan dari keturunan

laki-laki, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan sebapak, Saudara

perempuan seibu, Ibu dan Nenek.

Bagian zawil furuudh ini sudah ditentukan oleh syara’ oleh sebab itu tidak

boleh ditambah kecuali melalui radd dan tidak boleh pula dikurangi kecuali melalui

‘aul.

2. Al-‘Ashabah Al-Nasabiyyah (‘Ashabah garis keturunan)

Mereka ahli waris laki-laki dari garis keturunan bapak yang mendapat sisa

harta setelah pembagian zawil furudh, dan mendapat seluruh harta bila tidak ada

zawil furuudh, seperti anak laki-laki, bapak dan lain-lain.

‘Ashabah nasabiyyah lebih kuat dibanding sababiyyah, karena furuudh

nasabiyyah bisa mendapat radd (sisa harta), tidak pada furuudh sababiyyah yakni

suami isteri.

3. Al-‘Ashabah Al-Sababiyyah (‘Ashabah sebab hukum)

Yaitu orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.

Orang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan maka terjadilah

hubungan hukum kewarisan antara keduanya, dia menjadi ahli waris budak yang
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dimerdekakannya itu bila dia tidak punya ahli waris ‘ashabah nasabiyyah, dia

mendapat sisa harta setelah bagian zawil furudh, dan mendapat semua harta bila

pewaris tidak mempunyai zawil furuudh.

4. ‘Ashabah Maulaa Al-‘Itaaqah (‘Ashabah orang yang memerdekakan

budak)

Maksudnya ahli waris orang yang memerdekakan budak mendapat warisan

dari pewaris budak yang dimerdekakan oleh orang itu bila orang yang

memerdekakan budak itu sendiri sudah meninggal dunia.

Urutan ahli waris diatas ialah menurut pendapat Mazhab Hanafi.

5. Radd (pengembalian sisa harta) kepada zawil furuudh nasabiyyah

Bila pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari zawil furuudh

saja, jelasnya tidak ada ‘ashabah nasabiyyah dan sababiyyah, sedangkan harta masih

tersisa maka sisa harta itu dikembalikan kepada zawil furuudh nasabiyyah saja, yang

dibagikan sesuai perimbangan bagian mereka masing-masing, tidak diberikan

kepada zawil furuudh sababiyyah, artinya suami isteri karena tidak ada hubungan

kekerabatan lagi setelah keduanya mengambil bagian kewarisannya.

Penerapan radd itu adalah pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan

pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i yang Mutaqaddimiin tidak ada radd,

oleh sebab itu sisa harta diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin (baitul mal),

namun fatwa Mazhab Syafi’i yang Mutaakhkhiriin ada radd pada selain suami isteri

bila baitul mal tidak rapi, begitu pula pendapat Mazhab Maliki yang Mutaakhkhiriin

yakni ada radd.

6. Zawil Arhaam (hubungan keibuan)



191

Mereka adalah kerabat pewaris yang bukan zawil furuudh dan bukan pula

‘ashabah, adakalanya dari perempuan seperti saudara perempuan bapak (al-‘ammah)

atau saudara perempuan ibu (al-khaalah) dan anak-anak perempuan saudara

perempuan pewaris, atau laki-laki yang merupakan silsilah pewaris, seperti bapak

ibu, saudara laki-laki ibu, anak laki-laki saudara perempuan dan cucu laki-laki dari

keturunan anak perempuan.

Mereka mewarisi bila tidak ada pewaris mempunyai ahli waris zawil furuudh

dengan hak raddnya, dan tidak ada pula ‘ashabah nasabiyyah dan sababiyyah. Ini

pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali.

Pendapat Mazhab Maliki Mutaakhkhiriin ada radd, namun bila tidak ada

zawil furuudh maka sisa harta diberikan kepada zawil arhaam.

Pendapat Mazhab Syafi’i Mutaakhkhiriin ada radd bila baitulmal tidak rapi,

namun bila ahli waris tidak ada seorangpun baik zawil furuudh atau ‘ashabah, maka

harta diserahkan kepada zawil arhaam.

7. Bait Al-Maal (Baitulmal)

Diserahkan tirkah pada bait maal al-muslimiin (kas kaum muslimin) bila

tidak ada ahli waris pewaris, menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali

disamakan dengan harta yang tersia-sia (al-amwaal al-dhaai’ah) yang tidak diketahui

pemiliknya, atau disamakan dengan harta hasil tebusan perang (fai’), yang digunakan

untuk kemaslahatan kaum muslimin dan diberikan kepada orang yang memerlukan,

namun pada suatu masa ada ahli warisnya dan dia dapat membuktikannya maka

harta tersebut dikembalikan dari baitulmal kepada ahli waris pewaris tersebut.

G. Aliran-aliran kewarisan menurut perbandingan mazhab
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Ada dua aliran ahli fiqh (al-fuqahaa’) dalam hukum kewarisan Islam yang

keduanya bersumber dari para sahabat Nabi saw, yaitu aliran Hijaz (al-thariiqah

al-Hijaziyyah) dan aliran Irak (al-thariiqah al-‘Iraqiyyah).

Aliran Hijaz bersumber dari Zaid bin Tsabit r.a yang dipersaksikan oleh Nabi

saw bahwa beliau pakar ilmu faraidh dikalangan para sahabat, dengan sabda

Rasulullah saw:

زید                                                                                  افرضكم

Artinya: “Pakar faraidh diantara kamu adalah Zaid”151

Jumhur Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali menganut aliran Hijaz

ini, yang juga dianut di Kuwait, Sudan, negara-negara Arab bagian Barat dan negara-

negara Afrika bagian Barat.

Adapun aliran Irak bersumber dari Ibbnu Mas’ud yang dianut oleh Mazhab

Hanafi, yang dianut di Mesir, Siria dan Irak.

Kedua aliran itu banyak sekali perbedaannya secara rinci dalam berbagai

masalah.

H. Bagian zawil furuudh (mendapat bagian tertentu)

Bagian-bagian tertentu dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan syara’

ialah: Setengah, Seperempat, Seperdelapan, Dua pertiga, Sepertiga, Seperenam, yang

diterima oleh ahli waris tertentu sebagai berikut:

Pertama: Zawil furuudh yang mendapat bagian setengah

Berdasarkan Ijm’a yang mendapat setengah ada lima, yaitu:

151 Hadis Anas, Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Nasai’, dipandang shahih oleh
Hakim dan Ibnu Hibban. Nailu Al-Authaar. 6/54. Dalam Hadis itu disebutkan juga kelebihan sahabat
lainnya seperti Abubakar, Umar dan lain-lain.
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1. Suami, bila tidak ada keturunan pewaris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan,

cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan cucu perempuan dari

keturunan laki-laki.

2. Anak perempuan, bila dia sendiri dalam ahli waris yang sederajat dengannya,

dan tidak ada ahli waris ‘ashabah seperti anak laki-laki.

3. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, bila dia sendiri dalam ahli

waris yang sederajat dengannya, dan tidak ada ahli waris ‘ashabah dan anak

perempuan.

4. Saudara perempuan kandung, bila dia sendiri dan tidak ada ahli waris

‘ashabah, dan tidak ada pula anak perempuan dan cucu perempuan dari

keturunan anak laki-laki.

5. Saudara perempuan sebapak, bila dia sendiri dan tidak ada ahli waris ‘ashabah,

dan tidak ada pula anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-

laki dan saudara perempuan kandung.

Dalil mendapat bagian setengah terdapat pada tiga tempat:

- Firman Allah swt mengenai bagian seorang anak perempuan:





Artinya: “Jika dia (anak perempuan ) itu seorang saja, maka dia

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”152

- Firman Allah swt mengenai bagian suami:







152 Al-Quran, Surah Al-Nisa,, ayat 11.
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Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak

mempunyai anak”.153

- Firman Allah swt mengenai bagian saudara perempuan:











Artinya: “Mereka meminta fatwa padamu (tentang kalalah). Katakanlah,
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika
seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi
mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara
perempuannya itu) seperdua dari harta yang
ditinggalkannya”.154

Adapun anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari keturunan

anak laki-laki) dalailnya adalah Ijm’a.

Kedua: Zawil furuudh yang mendapat bagian seperempat

Bagian seperempat didapat oleh dua kelompok yaitu:

1. Suami, bersama dengan keturunan pewaris (furuu’ al-waarits).

2. Isteri, seorang atau lebih, bersama dengan keturunan pewaris.

Dalil seperempat ini ialah Firman Allah swt:





153 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.
154 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 176.
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Artinya: “Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka

kamu (para suami) mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya”.155





Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.156

Ketiga: Zawil furuudh yang mendapat bagian seperdelapan

Yaitu satu kelompok saja, yaitu isteri, seorang atau lebih bila ada anak atau

keturunan pewaris, berdasarkan Firman Allah swt:





Artinya: “Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan

dari harta yang kamu tinggalkan”.157

Keempat: Zawil furuudh yang mendapat bagian dua pertiga

Bagian dua pertiga didapat oleh empat kelompok, yaitu:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih banyak, bila tidak ada ‘ashabah yang

sederajat dengan mereka, berdasarkan Firman Allah swt:





155 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.
156 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.
157 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.



196

Artinya: “Maka jika anak itu semuanya perempuan yang lebih dari dua orang

maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.158

2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau lebih, bila pewaris

tidak mempunyai anak, tidak ada ‘ashabah dan tidak ada dua orang anak

perempuan atau lebih, berdasarkan Ijma’.

3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada dua orang anak

perempuan, tidak ada dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,

dan tidak ada pula ‘ashabah mereka.

4. Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, bila tidak ada dua orang anak

perempuan, tidak ada dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,

tidak ada dua orang saudara perempuan kandung dan tidak ada pula ‘ashabah

mereka.

Dalil kewarisan saudara perempuan secara mutlak ialah Firman Allah swt:





Artinya: “Jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan”.159

Kelima: Zawil furuudh yang mendapat bagian sepertiga dan sepertiga dari sisa

harta.

Sepertiga bagian dua kelompok, yaitu:

1. Ibu, bila tidak ada anak keturunan pewaris dan tidak ada dua saudara

perempuannya atau lebih.

158 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
159 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 176.
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2. Dua orang saudara laki-laki dan perempuan seibu, bila tidak ada anak keturunan

pewaris dan bapak pewaris keatas.

Dalil sepertiga ialah Firman Allah swt







Artinya: “Jika dia (yang meninggal ) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh

kedua ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga”.160

Firman Allah swt.





Artinya: “Maka jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka

bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”.161

Sepertiga sisa harta untuk ibu bila bersama dengan bapak dan salah seorang

suami isteri inilah yang disebut dengan masalah garrawain.162Dan masalah ini akan

diuraikan tersendiri.

Keenam: Zawil furuudh yang mendapat bagian seperenam

Seperenam bagian tujuh kelompok, yaitu:

160 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
161 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.
162 Disebut masalah al-garra’ artinya “ putih “, karena jelas dan masyhurnya masalah ini,

juga masalah al-‘umriyyah” karena putusan Umar bin Khattab. Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu.
Juzuk 8. Hal. 292.
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1. Bapak, bila ada anak laki-laki dan  keturunan laki-laki pewaris tersebut,

berdasarkan Firman Allah swt:







Artinya: “Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan jika dia (yang meninggal) mempunyai anak”.163

2. Kakek, bersama anak laki-laki dan tidak ada bapak, berdasarkan Ijma’.

3. Ibu, bersama ada anak keturunan (al-furu’) pewaris, atau beberapa saudara laki-

laki dan perempuan, berdsarkan Firman Allah swt:







Artinya: “Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak”.164

Firman Allah swt:





Artinya: “Maka jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka

ibunya mendapat seperenam”.165

4. Seorang nenek atau lebih dari pihak ibu atau bapak, bila tidak ada ibu, dan

nenek bersama-sama pada bagian yang seperenam itu bila ada dua orang nenek

atau lebih, dan nenek yang lebih dekat kekerabatannya mendinding nenek yang

lebih jauh kekerabatannya.

163 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
164 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
165 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
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Dalil nenek mendapat seperenam ialah hadis riwayat Abu Sa’id Al-Khudriy

dan Mugirah bin Sy’ubah dan Qubaidhah bin Zuwaib, r.a.

و السالم  اعطاھا  السدس                                           الصالةانھ  علیھ  

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw memberikan bagian nenek seperenam”.166

Adapun dalil beberapa nenek bersekutu pada bagian seperenam ialah:

“Dimasa Khalifah Abubakar r.a datang seorang nenek (ibu dari ibu) dan

berkata: “Berilah aku kewarisan anak laki-laki dari anak perempuanku”. Jawab

Abubakar: “Sabarlah engkau aku akan musyawarahkan dengan sahabat-

sahabatku, karena aku tidak menemukan bagian engkau dalam Kitabullah, dan

aku juga tidak pernah mendenggarnya dari Rasullah saw”, kemudian Abubakar

menanyakan hukumnya kepada para sahabat lainnya, maka Mugirah menyaksikan

(Nabi saw) memberikan pada nenek “seperenam”, lalu Abubakar berkata lagi:

“Apakah ada yang lain” ?  Maka Muhammad bin Maslamah Al-Anshariy juga

menyaksikan seperti yang disaksikan oleh Mugirah, maka akhirnya Abubakar

memberikan bagian nenek itu seperenam.

Kemudian datang lagi nenek yang lain (ibu dari bapak), dan dia meminta

warisan cucunya itu juga, maka berkata Abubakar: “Aku berpendapat bahwa

seperenam itu untuk kamu berdua, sama juga bila nenek sendirian, maka bersama

kamu pada yang seperenam itu”.167

5. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, seorang atau lebih, bersama

seorang anak perempuan dan tidak ada ‘ashabah, yang disebut dengan istilah

takmilata al-tsulutsain (menyempurnakan dua pertiga).

166 Malik bin Anas (w. 179 H), al-Muwaththa`, (Tkp: tpn, 2004), Juz 3, hlm. 732
167 Riwayat al-khamsah, kecuali al-Nasai’, dan dishahehkan oleh Tirmizi dari Qubaidhah bin

Zuwaib, Nailul Authar. 6/59. Syarh al-Saraajiyyah. Hal. 49. Al-Rahabiyyah. Hal. 22. Al-Khamsah :
Ahmad wa ashhaab al-Sunan al-Arba’ah.
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Berdasarkan hadis riwayat al-sittah, kecuali Nasai dari Huzail bin Syarahbiil,

beliau berkata: “Abu Musa ditanya mengenai bagian seorang anak perempuan,

seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seorang saudara

perempuan, jawab Abu Musa: “Untuk anak perempuan separoh dan untuk saudara

perempuan separoh, kemudian didatangi Ibnu Mas’ud dan menanyakan masalah

yang sama serta memberitahu jawaban Abu Musa Al-Asy’ari, maka jawab Ibnu

Mas’ud: “Semoga aku tidak salah, aku ingin termasuk orang yang dapat hidayah

dari Allah swt, aku menetapkan hukum sebagaimana hukum Nabi saw, yaitu:

“Untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari keturunan anak

laki-laki seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga dan sisanya untuk

saudara perempuan”. Dan menambahkan Ahmad dan Bukhari: “Maka kami

datang lagi kepada Abu Musa dan kami sampaikan jawaban Ibnu Mas’ud, maka

jawab Abu Musa: “Janganlah kamu tanyakan kepadaku selama ada pakar ini

(haaza al-hibra / al-‘aalim al-‘allaamah) ada padamu”.168

6. Saudara perempuan sebapak, seorang atau lebih bersama saudara perempuan

kandung dan tidak ada ‘ashabah, tidak ada al-ashl al-zakari (bapak keatas) dan

tidak ada pula al-far’u (anak kebawah), berdasarka Ijma’ untuk

menyempurnakan dua pertiga seimbang dengan bagian dua orang saudara

perempuan.

7. Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu, bila tidak ada ahli waris

fur’u (anak kebawah) dan tidak ada pula ahli waris al-ashal  al-zakari (bapak

keatas), berdasarkan Firman Allah swt:





168 Nail Al-Authaar. 6/58.
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Artinya: “Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta”.169

I. Kedudukan Hukum Ahli Waris Laki-Laki

1. Kedudukan hukum bapak

Tidak ada ahli waris yang menghalangi bapak menjadi ahli waris, malah

sebaliknya bapak yang menghalangi (hijab) ahli waris lain mendapat warisan, dan

berbeda-beda kewarisan bapak berdasarkan al-far’u al-waarits (anak keturunan

pewaris), bisa bapak sebagai zawil furuudh, bissa ‘ashabah dan bisa sebagai zawil

furuudh dan ‘ashabah secara bersamaan, maka bapak mewarisi dengan tiga cara,

yaitu:

Pertama: Mendapat seperenam bagian, bila ada keturunan pewaris yang laki-

laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

Kedua: Mendapat seluruh harta atau sisa harta sebagai ‘ashabah, bapak

mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain dari anak keturunan pewaris,

dan mendapat sisa harta sebagai ‘ashabah bila bersama dengan ahli waris zawil

furuudh, seperti ahli waris yang terdiri dari bapak dan isteri pewaris, maka bagian

isteri seperempat karena tidak ada anak dan sisa harta untuk bapak sebagai ‘ashabah.

169 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
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Ketiga: Mendapat bagian seperenam dan sisa harta sebagai ‘ashabah, bila

bersama anak perempuan pewaris, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari

keturunan anak laki-laki, seperti ahli waris terdiri bapak dan anak perempuan, maka

bapak mendapat seperenam sebagai zawil furuudh, dan anak perempuan mendapat

setengah, dan bapak mendapat lagi sisa harta sebagai ‘ashabah.

Dalilnya Firman Allah swt:













Artinya: “Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 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”.170

Ayat ini menjadi dalil bahwa bagian bapak seperenam bila pewaris

mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, jika ada anak laki-laki maka dia

secara langsung menjadi ‘ashabah, yang mendapat sisa harta, dan dia didahulukan

sebagai ‘ashabah dari bapak, karena anak didahulukan dari bapak. Dan jika anak

pewaris perempuan maka bapak mendapat seperenam sebagai zawil furuudh, dan

170 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
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mendapat lagi sisa harta sebagai ‘ashabah, karena ahli waris laki-laki terdekat

dengan pewaris, berdasarkan hadis ‘ashabah terdahulu.

Adapun bila pewaris tidak mempunyai anak maka bapak mengambil sisa

harta setelah bagian ibu sebanyak sepertiga harta, karena ayat tersebut tidak

menyebutkan bagian bapak secara tegas, namun ahli waris hanya dua orang yaitu ibu

dan bapak maka setelah jelas bagian ibu sepertiga tentulah sisanya sebanyak dua

pertiga menjadi bagian bapak.

2. Kedudukan hukum kakek

Maksud kakek disini ialah al-jiddu al-‘ashabiy, yang disebut juga dengan al-

jiddi al-tsaabit, yaitu kakek dari pihak bapak pewaris, berbeda dengan al-jiddu al-

rahimiy atau al-jiddu gairu al-tsaabit, yaitu kakek dari pihak ibu pewaris yang

berkedudukan hukum sebagai zawil arham.

Kakek sama dengan bapak dalm kedudukan keahli warisannya yang tiga

fungsi diatas, tapi kakek tidak mendapat warisan bila ada bapak pewaris,

berdasarkan kaidah:

من  ادلى  الى  المیت  بواسطة  ال  یرث  مع  وجود  تلك  الواسطة                        

Artinya: “Orang yang dihubungkan dengan pewaris dengan perantaraan

tidak mewarisi selama ada perantara itu”.171

a. Kakek menjadi zawil furuudh bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu

laki-laki dari keturunan anak laki-laki dengan bagian seperenam, bila pewaris

meninggalkan ahli waris isteri, anak laki-laki dan kakek, maka bagian isteri

seperdelapan, bagian kakek seperenam dan sisanya untuk anak laki-laki sebagai

‘ashabah.

171 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/297.



204

Jika pewaris meninggalkan ahli waris cucu laki-laki dari keturunan anak laki-

laki dan kakek, maka bagian kakek seperenam dan sisanya untuk cucu tersebut

sebagai ‘ashabah.

b. Kakek menjadi ‘ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, maka

kakek mendapat seluruh harta atau sisa harta setelah bagian zawil furuudh.

Bila pewaris meninggalkan ahli waris isteri dan kakek maka bagian isteri

seperempat karena tidak ada keturunan pewaris, dan kakek mendapat sisa harta

sebagai ‘ashabah, namun bila ahli waris kakek saja maka kakek mendapat

seluruh harta.

c. Kakek menjadi zawil furuudh dan ‘ashabah bila pewaris meninggalkan anak

perempuan dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, maka kakek

mendapat bagian seperenam san sisa harta sebagai ‘ashabah.

Dalil-dalil kewarisan kakek ialah:

- Al-Quran, surat Al-Nisa’ ayat 11 tersebut, karena kakek termasuk jalur

bapak.

- Hadis, riwayat Imran bin hushain: Sesungguhnya seorang laki-laki datang

kepada Nabi saw dan berkata: “Sesungguhnya cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-lakiku meninggal, berapa bagian kewarisanku ?

Jawab Nabi saw “Bagianmu seperenam”.172

- Ijma’ sahabat Nabi saw bahwa kakek mewarisi selama tidak ada bapak.

2.1 Perbedaan hukum kewarisan kakek dengan bapak

172 Hadis riwayat Ahmad dan Abu dawud.
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Pada dasarnya kedudukan keahli warisan kakek sama dengan bapak namun

terdapat empat perbedaan sebagai berikut:

1. Nenek jalur bapak atau ibu dari bapak terhijab (terdinding) dengan bapak, tapi

tidak terhijab dengan kakek, artinya tidak mendapat warisan dengan ada bapak

pewaris dan mendapat warisan dengan ada kakek pewaris.

2. Masalah al-garraawain, bila pewaris meninggalkan ahli waris ibu bapak dan

salah satu suami isteri, maka bagian ibu sepertiga sisa harta setelah dikeluarkan

bagian salah satu suami isteri. Kalaulah kedudukan kakek persis sama dengan

bapak maka bagian ibu menurut Jumhur Ulama sepertiga dari seluruh harta

(jam’i al-tirkah), bukan ibu jadi garawiyyah bila bersama dengan kakek, namun

menurut Abu Yusuf ibu mendapat sepertiga sisa harta setelah bagian salah satu

suami isteri (artinya ibu menjadi garaawiyyah).

3. Bapak menghijab saudara-saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan,

berdasarkan Ijm’a, sedangkan kakek tidak menghijab saudara kandung menurut

Jumhur Ulama dan para sahabat, dan kakek menghijab saudara kandung

menurut Abu Hanifah.

4. Bapak al-m’utiq (orang yang memerdekakan budak) bersama anaknya mendapat

seperenam bagian dari tirkah orang yang dimerdekakannya, tidak demikian bila

bersama kakek menurut Abu Yusuf (Mazhab Hanafi), tapi seluruh harta untuk

anaknya saja, dan tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini, karena

keduanya tidak mendapat warisan dari budak yang dimerdekakan itu.

2.2 Kewarisan kakek bersama saudara
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Bila kakek berkumpul dengan saudara-audara kandung atau sebapak saja,

apakah kakek sama-sama mewarisi bersama mereka atau malah kakek

menggugurkan mereka dari mendapat wrisan ?

Bila berkumpul kakek dengan saudara-saudara seibu baik laki-laki atau

perempuan maka tidak ada khilaf ulama bahwa saudara-saudara seibu tersebut gugur

dengan kakek jalur bapak (al-jidd al-‘ashabiy), sebagaimana mereka gugur dengan

bapak, dengan kaidah:

سقط  بنو  االخیاف  بالجد  باالجماع                                                           

Artinya: “Gugur keturunan garis samping (saudara seibu) dengan kakek

berdasarkan Ijm’a”. 173

Tidak terdapat dalil-dalil naqliyah dalam Al-Quran dan Hadis mengenai

ketentuan hukum kakek yang berkumpul dengan saudara-saudara tersebut, tapi

ketentuan hukumnya berdasarkan ijtihad para sahabat, dan dikalangan sahabat

terdapat dua mazhab, yaitu:

Pertama: Mazhab Abubakar Shiddiq

Mazhab Abubakar ini didukung oleh para sahabat lainnya, seperti Ibnu

Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka’ab, Huzaifah bin Yaman, Abi Sa’id

Al-Khudriy, Mu’az bin Jabal, Abu Musa Asy’ari dan Aisyah, dan dari tabi’in seperti

Al-Hasan, Ibnu Sirin, r.a.

“Tidak mewarisi banu al-a’ayaan (saudara-saudara laki-laki dan saudara-

saudara perempuan kandung), dan tidak pula banu al-‘allaat (saudara-saudara laki-

laki dan saudara-saudara perempuan sebapak) bila bersama dengan kakek,

sebagaimana mereka tidak mewarisi bila bersama bapak, tapi kakek mendapat semua

173 Al-Fiqh Al-Islaamiy waAdillatuhu. Juzuk 8. Hlm. 299.
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harta seperti bapak, artinya kedudukan hukum kakek dalam kewarisan sama dengan

bapak yang menghijab saudara secara mutlak, baik saudara kandung, saudara

sebapak maupun saudara seibu.

Pengertian saudara dalam kewarisan ada tiga kategori sebagai berikut:

بنو االعیان  االخوة  و االخوات الشقیقات   بنو العالت ھم االخوة و االخوات الب   و  بنو االخیاف  االخوة  و  

االخوات  الم  

Artinya: “Banu al-a’ayaan ialah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara
perempuan kandung, Banu al-‘allaat ialah saudara-saudara laki-laki dan
saudara-saudara perempuan sebapak, dan Banu al-akhyaaf ialah saudara-
saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu”.174

Inilah pendapat Abu Hanifah, menurut pendapatnya tidak ada pembagian

kewarisan antara kakek dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara

perempuan.

Dalil-dalil mereka:

- Al-Quran

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kakek (al-jidd) dengan lafaz bapak

(al-abb), seperti  ayat:

و  اتبعت  ملة  اباءى  ابراھیم  و  اسحاق  و  یعقوب                                       

Artinya: “Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan

Y’aqub”175

Maka suatu keharusan memaknai al-jidd (kakek) dengan ketentuan hukum

al-abb (bapak) dari segi menghijab terhadap saudara secara mutlak.

Berkata Umar: “Bagaimana ada anakku kalaulah tidak ada aku selaku

bapaknya”?

174 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hlm. 300.
175 Al-Quran, surah Yusuf, ayat 38.
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Berkata Ibnu Abbas: “Apakah Zaid bin Tsabit tidak takut kepada Allah ?

Dia menjadikan kedudukan hukum cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki

sama dengan anak laki-laki, dan tidak menjadikan kakek (abu al-abb) pada

kedudukan hukum bapak.

- Sunnah

Hadis terdahulu:

الحقوا  الفراءض  باھلھا  فما  بقي  فالولى  رجل  ذكر                                   

Artinya: “Hubungkanlah faraidh itu dengan yang berhak menerimanya, maka sisa

harta untuk ahli waris laki-laki terdekat (dengan pewaris)”.176

Kakek lebih dekat (aulaa) dibanding dengan saudara hubungan nasabnya

kepada pewaris, sehingga muncul kaidah pada ‘ashabah mendahulukan pihak

ubuwwah (hubungan kebapakan) dari pihak ukhuwwah (hubungan kesaudaraan).

Kedua: Mazhab Ali dan Ibnu Mas’ud dan golongan sahabat lainnya

“Mewarisi saudara-saudara bersama kakek, maka kakek tidak menghijab

saudara-saudara kandung dan saudara-saudara sebapak, tetapi kakek berbagi warisan

dengan saudara-saudara”.

Inilah pendapat Jumhur Ulama, yaitu tiga mazhab yang lain (selain Abu

Hanifah).

Dalil-dalil mereka

Pertama: Kewarisan saudara-saudara kandung dan sebapak sudah tetap dalam

Al-Quran, maka mereka tidak terhijab kecuali dengan nash atau Ijm’a, padahal tidak

terdapat dalil nash dan Ijm’a tersebut.

176 Al-Bukhari, op.cit., Juz 8, hlm. 150. Muslim, op.cit., Juz 3, hlm. 1233.
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Kedua: Kakek dan saudara-saudara sama kedudukan hukumnya sebagai

sebab berhak mendapatkan warisan, karena sama derjat kedekatannya dengan

pewaris dari segi pihak bapak (ubuwwah).

2.3 Sistem kewarisan kakek bersama saudara pewaris.

Terdapat lagi perbedaan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa kakek

sama-sama mewarisi dengan saudara-saudara pewaris menjadi tiga mazhab, yaitu:

Pertama: Mazhab Saiyidina Ali r.a,

Bagian kakek bersama saudara ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Bagian kakek seperenam

Kakek berbagi kewarisan (muqaasamah) dengan saudara-saudara selama

tidak mengurangi haknya dari seperenam bagian, namun bila kurang haknya dari

seperenam maka tetap diberikan kepada kakek seperenam bagian, akibat hukumnya

ialah:

- Bila kakek bersama dengan dua orang, tiga orang atau empat orang saudara

kandung maka muqasamah (dibagi sama) lebih baik bagi kakek.

- Bila saudara lima orang maka muqasamah dan seperenam sama saja bagi kakek.

- Bila berkumpul kakek dengan ibu, suami, seorang anak perempuan dan dua

orang saudara laki-laki, maka untuk ibu seperenam, untuk suami seperempat,

untuk anak perempuan setengah, maka sisa harta kurang dari seperenam, maka
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bagian kakek tetap seperenam, dan di ‘aulkan (digandakan) pokok masalah

menjadi 13, akibatnya dua orang saudara tidak dapat warisan.

2. Kakek sebagai ‘ashabah.

Kakek mendapat sisa harta setelah bagian zawil furuudh, bila ada bersama

kakek ahli waris perempuan dari beberapa saudara perempuan atau seorang saudara

perempuan, maka untuk banyak saudara perempuan dua pertiga bagian, dan setengah

bila saudara perempuan itu sendirian, sedangkan sisa harta untuk kakek sebagai

‘ashabah. Bila ada bersama kakek seorang saudara perempuan kandung dan seorang

saudara perempuan sebapak, maka untuk saudara perempuan kandung setengah,

untuk saudara perempuan sebapak seperenam, dan untuk kakek sisa harta, maka

saudara-saudara laki-laki sebapak tidak diperhitungkan berbagi dengan kakek

bersama dengan saudara-saudara kandung.

3. Al-Muqaasamah (berbagi sama banyak): Kakek berbagi dengan saudara dengan

bagian kakek sama dengan saudara, bila ada bersama kakek seorang saudara

laki-laki kandung dan seorang laki-laki sebapak maka harta dibagi tiga untuk

mereka.

4. Kakek tidak menjadi ‘ashabah terhadap saudara-saudara perempuan, artinya

saudara perempuan tetap sebagai zawil furuudh, bila ada kakek bersama dengan

seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan sebapak,

maka untuk saudara perempuan kandung setengah, untuk saudara perempuan

sebapak seperenam dan untuk kakek sisa harta.

Kedua: Mazhab Ibnu Mas’ud r.a
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1. Kakek berbagi kewarisan (al-muqaasamah) dengan saudara-saudara, selama

tidak mengurangi hak kakek dari sepertiga bagian, sesuai dengan mazhab Zaid

bin Tsabit.

2. Tidak dihitung banu al-‘allaat (saudara sebapak) dalam muqaasamah dengan

kakek bersama dengan banu al-a’ayaan (saudara kandung), sebagaimana kata

Ali r.a dalam uraian terdahulu, tidak dihitung saudara perempuan sebapak bila

ada saudara perempuan kandung bersama kakek, sehingga muncul kaidah

Fuqaha’: “Tidak dihitung banu al-‘allaat (saudara sebapak) dalam muqaasamah

bersama banu al-a’ayaan (saudara kandung)”.

Berbeda dengan pendapat Zaid bin Tsabit, yang berpendapat saudara

kandung tidak menghalangi saudara sebapak mendapat warisan.

3. Saudara-saudara perempuan secra sendiri-sendiri tetap menjadi zawil furuudh

bersama kakek, hal ini sama pendapatnya dengan Ali r.a.

Ketiga: Mazhab Zaid bin Tsabit.

1. Untuk kakek bersama saudara-saudara dapat memilih yang lebih

menguntungkan antara muqaasamah dan sepertiga dari seluruh harta (tsuluts

jami’i al-maal), bila tidak ada bersama mereka zawil furuudh, maka jadilah

bagian kakek sama dengan bagian saudara laki-laki, dan dibagi harta antara

saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan perbandingan bagian

saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan, dan dijadikan bagian

kakek sama dengan bagian seorang saudara laki-laki, kesimpulannya bahwa bila

kakek tidak bersama dengan zawil furuudh maka lebih menguntungkan bagi

kakek mengambil muqaasamah atau sepertiga dari selururuh harta.
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2. Bani al-‘allaat (saudara-saudara sebapak) berserikat mereka dalam pembagian

kewarisan barsama bani al-a’syaan (saudara-saudara kandung), artinya mereka

tetap dihitung sebagai ahli waris, namun bisa saja mereka tidak dapat harta,

seperti bila kakek sudah mengambil bagiannya maka bani al-‘allaat tidak dapat

sesuatu lagi, karena sisa harta sudah menjadi hak bani al-a’ayaan dengan

ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

3. Bila ada seorang saudara perempuan kandung maka dia mengambil bagiannya,

dan kakekpun mengambil bagiannya pula, jika masih ada sisa harta untuk bani

al-‘allaat dan jika tidak tersisa maka mereka tidak dapaat sesuatu lagi.

Bila ahli waris terdiri dari seorang saudara perempuan kandung, kakek dan

seorang saudara perempuan sebapak, maka lebih baik bagi kakek muqaasamah (bagi

sama) dengan saudara perempuan kandung yakni masing-masing mendapat

setengah, sehingga saudara perempuan sebapak tidak mendapat bagian lagi, lain

halnya jika kakek memilih bagiannya sepertig saja yang berakibat saudara

perempuan seibu masih mendapat bagian juga.

4. Bila ada ahli waris zawil furuudh maka kakek dapat mengambil seperenam

bagian, atau yang lebih menguntungkan lagi antara tiga pilihan, yaitu:

muqaasamah, sepertiga sisa harta atau seperenam dari seluruh harta, tergantung

pada susunan ahli waris.

Jika ahli waris terdiri dua orang anak perempuan, suami, ibu dan saudara-

saudara laki-laki, maka kakek lebih baik memilih seperenam bagian.
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Dan gugurlah saudara-saudara kecuali saudara perempuan al-akdariyyah,177

menurut mazhab Zaid bin Tsabit.

Adapun keharusan bagian kakek seperenam karena anak-anak tidak

mengurangi bagian kakek dari seperenam bila kakek bersama mereka, apalagi (al-

awlaa) bila kakek bersama saudara-saudara tentu lebih tidak boleh saudara-saudara

mengurangi bagian kakek.

Masalah Akdariyyah ialah, pewaris adalah isteri yang meninggalkan ahli

waris suami, ibu, kakek dan seorang saudara perempuan kandung atau sebapak saja,

maka dalam kasus ini bagian kakek tidak boleh kurang dari sepertiga harta, karena

disamakan dengan ibu dalam masalah garrawain.

Dalam kasus akdariyyah diatas, bagian suami ½ (setengah), bagian ibu 1/3

(sepertiga), bagian kakek 1/6 (seperenam), dan bagian saudara perempuuan 1/3

(sepertiga), maka terjadilah ‘aul (penyebut diperbesar) menjadi 9 (sembilan).

Hasilnya, bagian suami = 3/9, bagian ibu =2/9, bagian kakek = 1/9 dan

bagian saudara perempuan = 3/9.

Terjadilah bagian saudara perempuan lebih banyak dari kakek, padahal

seharuasnya bagian kakek lebih banyak dari bagian saudara perempuan dengan dua

kali lipat bila keduanya berkumpul, maka angkanya diperbesar lagi menjadi 27

(duapuluh tujuh) yakni hasil perkalian 9 x 3, maka hasilnya, bagian suami = 9/27,

bagian ibu = 6/27, bagian kakek = 3/27, dan bagian saudara perempuan = 9/27.

Hasil akhir bagian kakek dalam kasus ini ialah dengan cara mencari

perbandingan antara bagian kakek dengan bagian saudara perempuan yakni 2:1=3,

177Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/304. Masalah Akdariyyah ialah masalah kewarisan
yang terjadi terhadap seorang wanita dari suku Bani Akdar, dan disebut dengan istilah al-garra’
menurut penduduk Irak, karena populer dikalangan mereka.
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dan menambahkan angka 3 + 9 = 12, bagian kakek dua kali bagian saudara

perempuan, hasilnya bagian kakek = 2/3 x 12 = 8, yang artinya 8/27, dan bagian

saudara perempuan = 1/3 x 12 = 4, artinya 4/27.

Kesimpulan Mazhab Zaid bin Tsabit ialah: Tidak menjadikan saudara

perempuan kandung atau sebapak sebagai zawil furuudh bersama kakek, tapi

menjadikannya sebagai ‘ashabah, kecuali dalam masalah ini yang menempatkan

saudara perempuan sebagai zawil furuudh dengan ketentuan bagian kakek sebagai

laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Jika dalam kasus diatas terjadi pergantian saudara perempuan dengan saudara

laki-laki atau dua orang saudara perempuan maka tidak terjadi masalah ‘aul dan

masalah akdariyyah, karena mengambil seperenam dari aeluruh harta lebih baik bagi

kakek sehingga saudara laki-laki tidak mendapat bagian, dan tidak pula akdariyyah

karena saudara laki-laki sebagai ‘ashabah. Dan bila pengganti seorang saudara

perempuan itu dua orang saudara perempuan maka berakibat bagian ibu menjadi

seperenam (tidak sepertiga), akibatnya tidak terjadi pula ‘aul dan tidak pula

akdariyyah, sebab setelah bagian suami setengah maka sisa harta jadi sepertiga,

maka bagi kakek sama saja antara muqaasamah atau seperenam bagian, artinya tidak

terjadi ‘aul atau akdariyyah.

3. Kedudukan hukum keahli warisan suami

Suami bisa mandapat dua bagian kewarisan tertentu:

Pertama: Setengah, bila tidak ada anak dan cucu dari keturunan anak laki-

laki, serta turunannya kebawah, pewaris yang meninggalkan ahli waris suami dan

seorang saudara laki-laki kandung maka untuk suami setengah, dan sisanya untuk

saudara laki-laki.
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Kedua: Seperempat, bila bersama dengan anak atau cucu dari keturunan anak

laki-laki, serta keturunannya kebawah, sama saja anak itu dari suami tersebut atau

suami lain, bila isteri sebagai pewaris meninggalkan ahli waris suami, anak atau cucu

dari keturunan anak laki-laki maka untuk suami seperempat dan sisanya untuk anak

atau cucu.

Dalilnya Firman Allah swt:











Artinya: Dan bagimu (suami-suami ) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka
(isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka
buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya”.178

4. Kedudukan hukum keahli warisan saudara laki-laki dan saudara perempuan

seibu (awlaad al-akhyaaf).

Untuk anak-anak ibu (saudara seibu) yang disebut bani al-ahnaaf bagiannya

ada tiga kemungkinan:

Pertama: Seperenam, untuk seorang diri baik laki-laki maupun perempuan,

berdasarkan Firman Allah swt:









178 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 12.
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Artinya: “Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta”.179

Dan yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini adalah awlaad al-umm

(anak-anak ibu), artinya saudara seibu berdasarkan Ijm’a, dan qiraat Ubaiy “wa

lahuu akhun aw ukhtun li ummin”.

Pewaris yang meninggalkan saudara kandung, dan saudara laki-laki dan

perempuan seibu, maka bagian kedua saudara seibu itu bersama-sama seperenam

bagian, sisanya untuk saudara-saudara kandung.

Kedua: Sepertiga, untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun

perempuan, berdasarkan Firman Allah swt:





Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka

bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”.180

Saudara-saudara laki-laki seibu dan saudara-saudara perempuan seibu itu

dalam bagian dan hak kewarisan adalah sama, dari segi bagian karena bagian laki-

laki dan perempuan sama, dan dari hak karena seorang laki-laki dan seorang

perempuan bersama-sama berhak mendapat bagian seperenam.

Pewaris yang meninggalkan ahli waris ibu, dan saudara-saudara laki-laki dan

perempuan seibu, dan paman, maka bagian ibu seperenam, bagian semua saudara-

saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan sepertiga, dan sisanya untuk paman.

Ketiga: Hijab (terdinding keahli warisan) mereka (saudara-saudara seibu).

179 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
180 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 11.
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Saudara-saudara seibu yang disebut dalam istilah hukumnya bani al-akhyaaf

gugur untuk mendapat warisan dengan ada Al-Far’u al-waarits - al-walad wa walad

al-ibni wa in safula (keturunan pewaris yaitu anak, cucu-cucu pewaris kebawah) dan

dengan ada al-ashl al-waarits al-muzakkar – al-ab wa al-jidd al-‘ashabiy (asal

pewaris yang laki-laki yaitu bapak dan kakek dari garis keturunan bapak keatas),

berdasarkan al-ittifaaq (kesepakatan Ulama).

Sebab saudara seibu itu termasuk kategori al-kalaalah (saudara pewaris),

yang mendapat warisan dengan syarat, tidak ada anak dan bapak pewaris

berdasarkan Firman Allah swt:









Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalaalah). Katakanlah, “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalaalah (yaitu), jika seseorang mati
dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunnyai saudara
perempuan.......”.181

Dalam al-aatsaar (para sahabat Nabi saw), memberi definisi kalaalah ialah:

من  لیس  لھ  ولد  و  ال  والد                                                                      

Artinya: “Orang (pewaris) yang tidak meninggalkan anak dan bapak”182

Dan walad al-ibni (cucu dari keturunan anak laki-laki) dalam kategori al-

walad (anak) berdasarkan Firman Allah swt:

یا بني  ادم                                                                                                             

181 Al-Quran, Surah Al-Nisa’, ayat 176.
182 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/310.
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Artinya: “Wahai anak Adam........”.183

Dan al-jadd (kakek) masuk dalam kategori al-waalid (bapak) berdasarkan

Firman Allah swt:

كما  اخرج  ابویكم  من  الجنة                                                                         

Artinya: “Sebagaimana Allah mengeluarkan ibu bapakmu dari sorga”.184

Saudara-saudara seibu (awlaad al-umm) gugur kewarisannya dengan ada

anak keturunan pewaris kebawah dan bapak serta kakek pewaris dari jalur bapak

keatas.

5. Masalah al-musyarrakah atau al-hajariyyah, yaitu berserikat antara saudara

kandung dengan saudara seibu

Sudah tidak ada masalah bahwa ahli waris ‘ashabah belum dapat warisan

kecuali setelah selesai dilaksanakan bagian ahli waris zawil furuudh, berdasarkan

hadis ‘ashabah terdahulu.

Namun kadang-kadang berserikat saudara laki-laki kandung dengan saudara

laki-laki seibu dalam kasus, bila pewaris meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua

orang saudara seibu, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara

perempuan kandung.

Untuk suami ½ (setengah), untuk ibu 1/6 (seperenam), untuk saudara-saudara

seibu dan kadung sisanya yang 1/3 (sepertiga), yang dibagi secara sama diantara

mereka dengan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

183 Al-Quran, surah Al-‘Araaf, ayat 26.
184 Al-Quran, surah Al-‘Araaf, ayat 27.
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Umar telah membuat putusan hukum seperti uraian diatas sebagai putusan

akhir, karena semula umar tidak memberi hak waris kepada saudara kandung,

kemudian datang lagi perkara lain, sebagian pencari keadilan berucap:

ھب  ابانا  حجرا  في  الیم   ا لیست  امنا  واحدة  ؟                                          

Artinya: “Buang saja bapak kami bagaikan batu kelaut, bukankah ibu kami satu
?”185

Maka Umar memberi putusan berserikat seluruh saudara baik yang kandung

maupun yang seibu saja dalam bagian sepertiga, sama bagian laki-laki dengan

perempuan. Dan putusan Umar tersebut didukung oleh Ali, Zaid bin Tsabit dan para

sahabat lainnya, dan pendapat ini diambil oleh Mazhab Maliki dan Mazhaab Syafii’.

Masalah ini disebut al-musyarrakah karena berserikat atau mendapat bagian

yang sama seluruh saudara baik yang kandung maupun yang seibu saja dengan tidak

membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan disebut al-hajariyyah (batu)

karena pencari keadilan yaitu saudara kandung yang tidak dapat warisan pada

putusan Umar pertama ingin dapat warisan namun kerena bapaknya seolah-olah

sebagai penghalang maka ia ingin dianggap bapaknya itu tidak ada saja bagaikan

batu jatuh kelaut, dan sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-himariyyah

(keledai), karena sebagian orang yang tidak setuju dengan putusan Umar pertama

menyebut kata himaar (keledai) ganti kata hajaran.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali, gugur saudara-saudara

kadung (dalam kasus hukum diatas), menurut mereka, bagian suami setengah, bagian

ibu seperenam, dan bagian saudara-saudara seibu sepertiga, berdasarkan ayat al-

kalaalah dalam surat Al-Nisa’ ayat 12 terdahulu.

185 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/312.
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Padahal tidak ada khilaaf (perbedaan pendapat ulama) bahwa yang dimaksud

dalam ayat 12 surat Al-Nisa’ tersebut ialah walad al-umm ‘alaa al-khushuush

(khusus anak-anak ibu atau dengan istilah lain saudara seibu), namun bila ada ahli

waaris lain tentu tidak diberikan masing-masing seperenam bagian, karena tidak

sesuai dengan teks Al-Quran.186

J. Kedudukan hukum ahli waris wanita

Ahli waris zawil furuudh dari wanita ada delapan, yaitu: Isteri, anak

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki serta keturunannya kebawah,

saudara perempuan (kandung, sebapak saja, seibu saja), ibu dan nenek dari jalur ibu

(umm al-umm).

1. Kedudukan hukum ahli waris isteri

Untuk isteri ada dua kemungkinan bagian, yaitu:

Pertama: Seperempat, untuk seorang isteri atau lebih, bila tidak ada anak dan

cucu dari anak laki-laki pewaris sampai kebawah.

Kedua: Seperdelapan, bila bersaamaan dengan anak atau cucu dari anak laki-

laki pewaris kebawah, baik anak dengan isteri tersebut atau isteri lainnya.

Dalilnya Firman Allah swt:







186 Al-Mugniy. 6/180 dan Mugni al-Muhtaaj. 2/17.
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Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri
memperoleh seperdelapaan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah
dipenuhi) wasiat yang kammu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-
hutangmu”.187

Bagian isteri baik sendiri atau lebih banyak lagi sampai empat orang sama,

karena umum ayat diatas.

Anak mencakup cucu dari keturunan anak laki-laki kebawah berdasarkan

nash dan ijma’.

Pewaris yang meninggalkan ahli waris seorang isteri, seorang anak

perempuan dan bapak, maka bagian isteri seperdelapan, bagian anak perempuan

setengah, bagian bapak seperenam dan sisanya untuk ‘ashabah (bapak).

Pewaris yang meninggalkan ahli waris isteri, saudara laki-laki dan cucu laki-

laki dari keturunan anak perempuan, maka bagian isteri seperempat, sisanya untuk

saudara laki-laki sebagai ‘ashabah, dan cucu laki-laki dari keturunan anak

perempuan tersebut tidak mendapat warisan karena kedudukan hukumnya sebagai

zawil arham.

2. kedudukan hukum ahli waris anak-anak perempuan

Untuk anak-anak perempuan kandung ada tiga kemungkinan bagian, yaitu:

Pertama: Setengah, bila dia sendiri, dan tidak ada ahli waris lain yang

sederajat dengannya sebagai ‘ashabah, seperti ahli waris terdiri dari bapak dan anaak

perempuan, maka bagian anak perempuan setengah, dan sisanya untuk bapak sebagai

ahli waris zawil furuudh yang merangkap sebagai ‘ashabah.

187 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 12.
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Kedua: Dua pertiga, bila anak perempuan itu dua orang atau lebih, dan tidak

ada bersama mereka ahli waris sederajat sebagai ‘ashabah, seperti ahli waris terdiri

dari bapak dan dua oranng anak perempuan, maka bagian dua orang anak

pperempuan dua pertiga dan sisanya untuk bapak sebagai ahli waris zawil furuudh

yang merangkap sebagai ‘ashabah.

Ketiga: ‘Ashabah bi al-gair (‘ashabah bersama lainnya), bersama anak laki-

laki lainnya yang sederajat, dengan ketentuan bagian laaki-laki dua kali bagian

perempuan, sama saja anak perempuan yang banyak atau anak laki-laki, seperti ahli

waris hanya seorrang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka seluruh

tirkah untuk keduanya dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak

perempuan.

Dalilnya firman Allah swt:













Artinnya: “Allah mensyari’atkan (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)”.188

Hadis riwayat al-khamsah (lima perawi hadis) kecuali Nasaai’, dari Jabir,

beliau berkata:

“Datang isteri Sa’ad bin Rabi’ kepada Rasulullah saw dengan dua orang anak
perempuannya dengan Rabi’, lalu dia berkata: “Ya Rasulallah, kedua anak

188 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
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perempuan ini adalah anak Sa’ad bin Rab’i, yang terbunuh bapak keduanya sebagai
syahid di perang Uhud bersama Engkau, paman keduanya ingin mengambil semua
harta dan tidak meninggalkan untuk keduanya, padahal keduanya nikah memerlukan
harta”, maka jawab Rasullah “Allah akan menentukan hukum demikian itu, maka
turunlah ayat kewarisan, lalu Rasuluullah saw mengutus utusan menemui paman
kedua anak perempuan tersebut, dan berkata: “Berikan untuk dua orang anak
perempuan si Sa’ad itu dua pertiga, dan untuk ibunya seperdelapan, dan sisa harta
untuk engkau (paman)”.189

Inilah permulaan pembagian harta warisan dalam Islam.

3. Kedudukan hukum ahli waris cucu-cucu perempuan dari keturunan anak

laki-laki

Untuk cucu-cucu perempuan dari garis keturunan anak laki-laki tersebut ada

enam kemungkinan bagian, yaitu:

Pertama sampai ketiga sama dengan bagian anak perempuan seperti uraian

diatas.

Pertama: Setengah, bila dia sendiri, dan tidak ada anak perempuan atau anak

laki-laki yang sederajat dengan anak perempuan tersebut, seperti ahli waris terdiri

dari bapak, ibu dan  cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut, maka

bagian cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut setengah, bagian ibu

seperenam dan sisanya untuk bapak sebagai ahli waris zawil furuudh yang

merangkap sebagai ‘ashabah.

Kedua: Dua pertiga untuk dua orang atau lebih, bila tidak ada anak

perempuan atau anak laki-laki yang sederajat dengan anak perempuan tersebut, ahli

waris yang terdiri dari bapak dan dua orang cucu perempuan dari garis keturunan

anak laki-laki tersebut, maka bagian dua orang cucu dari keturunan anak laki-laki

tersebut dua pertiga, dan sisanya untuk bapak.

189Nailu Al-Authaar. 6/56.
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Ketiga: ‘Ashabah, bila bersama dengan cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki yang sederajat, dengan ketentuan bagiaan cucu laki-laki dua kali bagian

cucu perempuan, ahli waris yang terdiri dari seorang cucu perempuan dari keturunan

anak laki-laki dan seorang cucu  laki-laki dari keturunan anak laki-laki, maka seluruh

harta warisan untuk keduenya, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali

bagian perempuan.

Keempat: Seperenam, untuk sendiri atau lebih banyak lagi, bila bersama

dengan seorang anak perempuan sebagai takmiilah al-tsulutsain (menyempurnakan

dua pertiga), berdasarkan perbuatan hukum Ibnu Mas’ud sebagaimana uraian

terdahulu, yang berdasarkan perbuatan hukum Nabi saw sendiri, dan karena syara’

menjadikan dua pertiga hak banyak anak perempuan, bila anak perempuan cuma satu

orang tentu bagiannya setengah, masih tersisa seperenam bagian, itulah yang

diberikan untuk cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dengan ketentuan

tidak ada cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang sederajat denganya, sebab

jika ada maka cucu perempuan tersebut jadi ‘ashabah bersama cucu laki-laki itu,

dengan ketentuan cucu laki-laki tersebut mendapat dua kali bagian cucu perempuan

itu, ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, seorang cucu perempuan dari

keturunan anak laki-laki, dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki,

maka bagian anak perempuan setengah, dan untuk dua orang cucu laki-laki dan

perempuan tersebut sisa harta sebagai ‘ashabah.

Namun jika tidak ada sisa harta maka cucu perempuan tersebut tidak dapat

harta warisan, seperti bila ahli waris terdiri dari bapak, ibu, suami, anak perempuan,

cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki, maka bagian bapak dan ibu masing-masing seperenam, bagian suami

seperempat, bagian anak perempuan setengah, maka habis semua harta bahkan
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terjadi ‘aul, sehingga tidak ada sisa harta untuk dua orang cucu itu lagi sebagai

‘ashabah, padahal jika tidak ada cucu laki-laki tersebut maka cucu perempuan itu

mendapat bagian seperenam sebagai zawil furuudh. Kelima dan keenam: Terhijab

Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki terhijab (terdinding) dengan

anak laki-laki, jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan dan cucu perempuan dari

keturunan anak laki-laki, maka seluruh harta untuk anak laki-laki sebagai ‘ashabah,

dan cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian.

Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut terhijab dan gugur

dengan dua orang anak perempuan kandung atau lebih, kecuali ada bersamanya ahli

waris ‘ashabah yang membuatnya dapat warisan, dengan ketentuan yang laki-laki

mendapat dua kali bagian yang perempuan, bila ahli waris terdiri dari bapak, ibu, dua

orang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,

maka bagian masing-masing ibu bapak seperenam, bagian dua orang anak

perempuan dua pertiga, dan cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian harta

lagi.

Dalil-dalil keahli warisan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,

yaitu:

1. Firman Allah swt:
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Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.190

Maksud awlaadikum dalam ayat diatas ialah:

فروعكم  المولودون  لكم  مباشرة  او  بواسطة  ابناءكم                  

Artinya: “Anak keturunanmu yang dilahirkan karena (bibit) kamu, secara

langsung atau perantaraan anak-anak laki-lakimu”.191

2. Putusan Ibnu Mas’ud sebagaimana uraian terdahulu, berdasarkan hadis

yang diriwayatkan oleh al-sittah (enam perawi), dari Huzail bin Syarahbiil, bahwa

Nabi saw telah membuat putusan hukum untuk cucu perempuan dari keturunan anak

laki-laki seperenam bagian, sebagai takmilata al-tsulutsaini (menyempurnakan dua

pertiga).

4. Kedudukan hukum ahli waris saudara-saudara perempuan kandung

(awlaad al-a’ayaan)

Untuk saudara perempuan kandung ada lima kemungkinan bagian kewarisan,

yaitu:

Pertama: Setengah, bila dia sendiri, dan tidak ada ahli waris ‘ashabah yang

sederajat dengannya yaitu saudara lakki-lakinya, bila ahli waris terdiri dari suami

dan saudara perempuan kandung, maka masing-masing mendapat setengah bagian.

Kedua: Dua pertiga,  bila saudara kandung dua orang atau lebih, dan tidak

ada ahli waris ‘ashabah yang sederajat dengannya, bila ahli waris terdiri dari

saudara-saudara seibu dan dua orang saudara perempuan kandung, maka bagian

190 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
191 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hlm. 317.
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saudara-saudara seibu sepertiga dan bagian dua orang saudara perempuan kandung

dua pertiga, dan bila ahli waris terdiri dari ibu, dan dua orang saudara perempuan

kandung, maka bagian ibu seperenam dan bagian dua orang saudara perempuan

kandung dua pertiga, kemudian sisa harta di radd (dikembalikan) kepada keduanya

sesuai dengan perimbangan perbandingan bagian masing-masing.

Ketiga: ‘Ashabah bi al-gair (mendapat sisa harta dengan ahli waris lain), bila

saudara perempuan kandung itu bersama dengan saudara laki-lakinya karena tingkat

keahli warisannya sama, dengan ketentuan bagian yang laki-laki dua kali bagian

yang perempuan, bila ahli waris terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki dan

seorang saudara kandung perempuan, maka seluruh harta untuk keduanya dengan

perbandingan dua barbanding satu untuk yang laki-laki.

Keempat: ‘Ashabah ma’a al-gair (mendapat sisa harta bersama ahli waris

lain), bila ada bersama saudara perempuan kandung itu seorang anak perempuan atau

seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau lebih banyak, dan tidak

ada saudara laki-laki dari saudara perempuan itu, maka bagian seorang saudara

perempuan atau lebih itu sisa harta setelah dibagikan kepada zawil furuudh, dan

saudara perempuan itu mewarisi dengan cara ‘ashabah.

Menurut Mazhab Syi’ah Imamiyyah, tidak boleh saudara perempuan menjadi

‘ashabah bersama dengan anak perempuan, tapi sisa harta di radd (dikembalikan)

kepada anak perempuan bila dia sendiri.

Bila ahli waris terdiri dari anak perempuan, dan saudara perempuan kandung,

maka bagian anak perempuan setengah, dan sisa harta sebagai ‘ashabah.

Bila ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan

dari keturunan anak laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagian anak
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perempuan setengah, bagian cucu perempuan tersebut seperenam sebagai takmilata

al-tsulutsain, dan sisa harta untuk saudara perempuan kandung sebagai ‘ashabah.

Bila ahli waris terdiri dari saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun

perempuan, dan saudara-saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan maka

terjadilah al-masalah al-musyarrakah, sebagaimana uraian terdahulu.

Kelima: Al-suquuth bi al-far’i al-waarits al-muzakkar (gugur dengan ada

anak keturunan pewaris yang laki-laki), yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki kebawah, dan dengan bapak berdasarkan al-ittifaaq

(kesepakatan ulama), dan dengan kakek menurut Mazhab Hanafi, berbeda dengan

para sahabat dan mazhab lain.

Dalil-dalil keahli warisan saudara-saudara perempuan kandung ialah:

1. Al-Quran surat Al-Nisa’, ayat 176 tersebut.

Kalaalah sebagaimana yang telah ketahui ialah, pewaris yang tidak

meninggalkan anak dan bapak, yang dalam ayat tersebut ditentukan bagian kalaalah

itu adakalanya setengah bila dia sendiri, dua pertiga bila dua orang atau lebih, bisa

jadi ‘ashabah, bisa gugur dengan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan

anak laki-laki, dan dengan bapak, dan termasuk kakek menurut Abu Hanifah.

2. Hadis dari Huzail bin Syarahbiil terdahulu, bahwa Nabi saw telah memberi

putusan hukum dalam kasus kewarisan anak perempuan, cucu perempuan dari

keturunan anak laki-laki dan saudara perempuan, untuk anak perempuan

setengah, untuk cucu perempuan tersebut seperenam, dan sisanya untuk saudara

perempuan. Dan dari hadis ini muncul kaidah:

مع  البنات  عصبة                  االخواتاجعلوا  
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Artinya: “Jadikanlah saudara-saudara perempuan sebagai ‘ashabah bila bersama

dengan anak-anak perempuan”.192

5. Kedudukan hukum ahi waris saudara-saudara perempuan sebapak

(awlaad al-‘allaat)

Untuk saudara-saudara perempuan sebapak ada enam kemungkinan bagian

keahli warisan, lima diantaranya sama bagiannya dengan saudara-saudara kandung,

yaitu:

Pertama: Setengah, bila dia sendiri dan tidak ada bersamanya saudara laki-

laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung pewaris, berdasarkan ayat

kalaalah diatas, bila ahli waris terdiri dari suami dan saudara perempua sebapak

maka masing-masing mendapat bagian setengah.

Kedua: Dua pertiga, bila saudara perempuan itu dua orang atau lebih, dan

tidak ada saudara sebapak yang laki-laki atau saudara perempuan kandung, bila  ahli

waris terdiri dari saudara-saudara laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan

sebapak, maka untuk saudara-saudara sebapak sepertiga, dan untuk dua orang

saudara perempuan kandung dua pertiga.

Ketiga: Seperenam, bila dia sendiri bersama dengan seorang saudara

perempuan kandung untuk menyempurnakan dua pertiga, dan tidak ada saudara laki-

laki sebapak sebagai ‘ashabah, bila ahli waris terdiri dari isteri, seorang saudara

perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan sebapak, maka untuk isteri

seperempat, untuk saudara perempuan kandung setengah, dan bagian saudara

perempuan sebapak seperenam, dan di radd kan sisa harta kepada dua orang saudara

perempuan.

192Wahbah Zuhailiy. Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/322.
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Keempat: ‘Ashabah bi al-gair (sisa harta dengan ahli waris lainnya), bila dia

bersama dengan saudara laki-lakinya yang sebapak, seperti ahli waris terdiri dari

saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak, maka seluruh harta untuk

keduanya dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang

perempuan.

Kelima: ‘Ashabah ma’a al-gair (sisa harta bersama ahli waris lainnya), bila

dia bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki,

atau kedua-duanya bersamaan, sendiri atau banyak, maka saudara perempuan

sebapak itu mendapat sisa harta setelah bagian ahli waris lainnya tersebut, bila ahli

waris terdiri dari seorang anak perempuan, isteri, ibu, dan dua orang saudara

perempuan sebapak, maka bagian anak perempuan setengah, bagian isteri

seperdelapan karena ada anak pewaris, bagian ibu seperenam karena ada dua orang

saudara perempuan, dan sisanya untuk dua orang saudara perempuan tersebut

sebagai ‘ashabah, yang bagiannya sama banyak antara keduanya.

Keenam: Terhijab (terdinding, artinya tidak dapat warisan), saudara

perempuan sebapak terdinding untuk mendapatkan waris oleh bapak, sebagaimana

bapak juga mendinding saudara perempuan kandung untuk mendapatkan waris,

dengan ada anak keturunan pewaris, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki sam pai kebawah, dan dengan ada bapak, dan ditambah lagi

hijab (dinding) yang menghalangi saudara perempuan sebapak mendapat warisan

dengan:

- Seorang saudara laki-laki kandung, seperti ahli waris terdiri dari suami, saudara

laki-laki kandung dan saudara perempuan sebapak, maka saudara perempuan
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sebapak tidak mendapat warisan karena terdinding oleh saudara laki-laki

kandung.

- Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, seperti ahli waris terdiri dari

suami, dua orang saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak,

kecuali ada bersama saudara perempuan sebapak itu saudara laki-lakinya yang

sebapak juga sebagai ‘ashabah, ini yang disebut dengan istilah al-akh al-

mubaarak (saudara laki-laki pembawa berkah), karena dia mendapat sisa harta

dengan saudara laki-lakinya yang sebapak itu sebagai ‘ashabah, dengan bagian

yang laki-laki mendapat bagian dua kali bagian yang perempuan.

- Seorang saudara perempuan kandung, bila dia berkedudukan sebagai ‘ashabah,

seperti ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, seorang saudara

perempuan kandung, dan seorang saudara sebapak.

Tidaklah gugur saudara perempuan sebapak dengan kakek dari jalur bapak, khilaf

(berbeda pendapat) dengan Abu Hanifah.

Dalil keahli warisan saudara-saudara perempuan sebapak sama dengan dalil

keahli warisan saudara-saudara perempuan kandung, yaitu Al-Quran surat Al-Nisa’

ayat 176, karena kata ukhtun (saudara perempuan) maksudnya saudara perempuan

kandung dan sebapak, sedangkan saudara perempuan seibu diatur dalam Al-Quran

surat Al-Nisa’ ayat 12.

Adapun gugur saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki kandung

dalilnya Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ali r.a, berkata Rasulullah saw:

ان  اعیان  بني االم  یتوارثون  دون  بني  العالت الرجل  یرث  اخاه  البیھ  و  امھ  دون  اخیھ  البیھ                            

Artinya: ”Sesungguhnya sesama saudara satu ibu saling mewarisi, tidak terhadap
saudara-saudara sebapak,  seseorang mewarisi saudaranya yang sebapak
dan seibu, tidak saudaranya sebapak saja”.193

193 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/324. Kitab Sunan Tirmidzi Nomor 2021
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Sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan

banu al-a’ayaan ialah hum al-asyiqqaa’ (mereka saudara-saudara kandung), dan

banu al-‘allaat ialah hum al-ikhwah wa al-akhawaat li ab (mereka saudara-saudara

laki-laki dan perempuan sebapak).

6. Kedudukan hukum ahli waris saudara-saudara seibu (awlaad al-

akhyaaf)

Sudah diuraikan pada pembahasan terdahulu dalam pembahasan awlaad al-

umm (anak-anak ibu) yang disebut dengan istilah banu al-akhyaaf, bahwa bagian

saudara-saudara perempuan seibu sama dengan bagian saudara-saudara laki-laki

seibu.

7. Kedudukan hukum ahli waris ibu

Untuk ibu tiga kemungkinan bagian kewarisan, yaitu:

Pertama: Seperenam, bila ada anak keturunan pewaris, yaitu anak dan cucu

dari keturunan anak laki-laki sampai kebawah, atau ada dua orang saudara-saudara

atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan Al-Quran surat Al-Nisa’

ayat 11:







Artinya: “Dan  untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika dia (meninggalkan) mempunyai anak”.194

Dan Firman Allah swt dalam ayat tersebut:





194 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
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Artinya: “Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam”.195

Kedua: Sepertiga dari seluruh harta warisan, bila tidak ada anak keturunan

pewaris seperti uraian diatas, tidak banyak saudara dan tidak ada pula bersama ibu

bapak itu salah satu suami isteri, berdasarkan ayat Al-Quran diatas.

Ayat tersebut mengatur bagian ibu diwaktu ada anak dan tidak ada anak, dan

ada banyak saudara, karena lafaz al-ikhwah dalam ayat tersebut secara hakikat

saudara laki-laki, dan secara al-tagliib (umum) termasuk saudara-saudara

perempuan.

Bilangan al-itsnaini (dua) dalam hukum kewarisan berarti al-jam’i (banyak),

berdasarkan Ijm’a sahabat, termasuk hukum kewarisan dua orang saudara laki-laki

seibu, berdasarkan Hadis, Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu ‘Adiy dari Abi Musa,

Riwayat Ahmad, Thabraniy dan Ibnu ‘Adiy dari Abi Umamah, dan Riwayat Daru

Quthniy dari Ibnu Umar dengan lafaz itsnaani:

جماعة                                                                        فوقھمااالثنان  فما  

Artinya: “Dua apalagi lebih sudah jama’ah (banyak)”.196

Tidak ada nash (hukum pasti) dalam ayat tersebut mengenai hukum

kewarisan ahli waris yang terdiri dari ibu bersama bapak dan salah seorang suami

isteri, oleh sebab itu terjadilah perbedaan pendapat para Sahabat Nabi saw.

Ketiga: Tsulutsu al-baaqiy (sepertiga dari sisa harta), bila ahli waris terdiri

dari ibu bapak dan salah seorang dari suami isteri, ini yang dikenal dengan istilah al-

masalah al-umariyyah (putusan Umar bin Khattab) atau disebut juga al-masalah al-

garraa’ (putusan terkenal), bila ahli waris terdiri dari suami, bapak dan ibu, atau

195 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
196 Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), op.cit., Juz 36, hlm. 527.
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isteri, bapak dan ibu, maka kasus pertama, bagian suami setengah, bagian ibu

sepertiga sisa harta setelah bagian suami, dan bapak mendapat sisa harta sebagai

‘ashabah, jelasnya asal masalah menjadi enam, maka suami mendapat 3/6, ibu

mendapat 1/3 x sisa harta 3/6 = 1/6, bapak sebagai ‘ashabah mendapat sisa harta

yaitu 2/6, yakni dua kali bagian ibu. Dan pada kasus kedua, bagian isteri seperempat,

bagian ibu sepertiga sisa harta setelah bagian isteri, dan bapak mendapat sisa harta

sebagai ‘ashabah, jelasnya asal masalah menjadi dua belas, maka isteri mendapat

3/12, ibu mendapat 1/3 x sisa harta 9/12 = 3/12, bapak sebagai ‘ashabah mendapat

sisa harta yaitu 6/12, yakni dua kali bagian ibu.

Dua masalah ini disebut dengan istilah al-garraawain (dua cemerlang),

bagaikan bintang yang bersinar terang, dan disebut juga dengan al-‘umariyyatain

karena kaduanya putusan hukum kewarisan Umar bin Khattab.

Dalil-dalil ibu mendapat sepertiga sisa harta setelah bagian suami atau isteri:

1. Firman Allah swt:







Artinya: “Maka jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi
oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”.197

Maksud faliummihi al-tsulutsu ialah tsulutsu maa yastahiqquhu al-abawaani

(harta yang sudah akan menjadi hak ibu bapak), bukan sepertiga dari sisa seluruh

harta warisan, ini difahami dari kalimat wa waritsahu ibawaahu (dan sudah menjadi

kewarisan ibu bapak saja), jika tidak begitu memahaminya maka berarti diabaikan

faidah ayat itu, jelasnya tentu harta yang sudah menjadi hak ibu bapak saja setelah

dikeluarkan bagian suami atau isteri.

197 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 11.
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2. Jika ibu mendapat sepertiga bagian dari seluruh harta warisan maka secara fakta

hukum, ibu mendapat dua kali bagian bapak bila ada suami, dan bapak kurang

bagiannya dari yang semestinya bila ada isteri, hal itu tidak dapat diterima

karena nash (hukum pasti) menginginkan bagian laki-laki dua kali bagian

perempuan.

Berkata Ibnu Abbas r.a, bagian ibu pada masalah al-garraawain tetap

sepertiga dari keseluruhan harta, berdasarkan ketegasan ayat Al-Quran tersebut, dan

bardasarkan hadis tentang ‘ashabah, maka bapak sebagai ‘ashabah sudah menjadi

suatu resiko mendapat sedikit atau banyak setelah selesai dibagikan kepada ahli

waris yang berkedudukan sebagai zawil furuudh.

Jumhur Ulama menjawab argumentasi Ibnu Abbas tersebut dengan

memahami bahwa ayat wa waritsahu abawaahu hukum khusus untuk ibu bapak saja,

sedangkan hadis ‘ashabah tidak hanya ditujukan kepada bapak saja.

8. Kedudukan hukum ahli waris nenek

Pengertian nenek pada dasarnya ialah ummu ahadi al-abawaian (ibu dari

kedua ibu bapak kita), seperti ibu dari ibu, ibu dari bapak, ibu dari bapak bapak kita,

ibu dari ibu ibu kita, dan ibu dari ibu bapak kita, begitulah seterusnya, mereka

disebut dengan istilah al-jiddah al-tsaabitah (nenek yang teguh), mereka sebagai ahli

waris zawil furuudh dalam hukum kewarisan.

Disamping itu ada lagi nenek yang disebut dengan istilah al-jiddah al-

rahimiyyah (nenek zawil arham), seperti ibu dari bapak ibu kita dan ibu dari bapak

ibu bapak kita, mereka bukanlah zawil furuudh, tapi nenek zawil arham.

Untuk nenek dari jalur bapak atau nenek dari jalur ibu ada dua kemungkinan

bagian kewarisan, yaitu:
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Pertama: Seperenam, untuk seorang nenek atau lebih, baik dari jalur bapak

atau jalur ibu, seperti diantara ahli waris terdapat nenek, ibu dari bapak, dan nenek,

ibu dari ibu, maka keduanya berbagi sama banyak dalam bagian seperenam harta.

Kedua: Terhijab (terdinding, sehingga tidak mendapat warisan)

Terhijab nenek secara mutlak, artinya baik nenek dari jalur bapak atau nenek

dari jalur ibu oleh ibu, dan terhijab nenek dari jalur bapak hanya oleh bapak saja,

artinya bila ada ibu maka nenek jalur bapak dan nenek jalur ibu tidak mendapat

warisan, dan bila ada bapak maka nenek jalur bapak saja yang tidak dapat warisan,

sedangkan nenek dari jalur ibu (aljiddah al-ummiyyah) tetap mendappat

warisan,artinya tidak gugur dengan bapak, bila ahli waris terdiri dari bapak dan dan

ibu dari ibu (nenek dari jalur ibu), maka bagian nenek tersebut seperenam dan tentu

sisa harta buat bapak selaku ‘ashabah, karena nasabnya yang berbeda dengan bapak.

Ibu dari bapak (nenek jalur bapak) terhijab dengan bapak karena al-idlaa’

(satu garis turunan), dan juga terhijab dengan ibu karena ittihaad al-sabab (satu sebab

hukum), yaitu al-umuumah (garis keibuan), sedangkan ibu dari ibu (nenek jalur ibu)

tidak terhijab dengan bapak karena tidak ada al-idlaa’ (satu garis keturunan) dan

tidak ada ittihaad al-sabab (satu sebab hukum), tegasnya bapak tidak termasuk

umuumah (garis keibuan), tapi termasuk ubuwwah (garis kebapakan), maka rambu-

rambu hijab nenek itu salah satu dari al-idlaa’ (satu garis keturunan) dan ittihaad al-

sabab (satu sebab hukum).198

Dalil-dalil kewarisan nenek yaitu:

- Hadis riwayat al-khamsah kecuali Nasai’ dari Qubaidhah bin Zuaib dan

disahihkan oleh Tirmizi:

198 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/328.
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تَْینِ أَنَّھُ قََضى  ُدُس َسَواءٌ لِْلَجدَّ ِمَن اْلِمیَراِث بَْینَھَُما السُّ

Artinya: “Sesunggunya Nabi saw memberikan warisan kepada dua orang nenek

sama-sama seperenam bagian”.199

- Hadis riwayat Abu Daud dari ‘Ubadah bin Shamit:

انھ  قضى  للجدتین  من  المیراث  بالسدس                                                   

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw telah membuat putusan hukum untuk dua orang

nenek seperenam bagian kewarisan”.200

- Hadis Mursal riwayat Daru Quthniy dari Abdurrahman bin Yazid:

جعل  للجدة  السدس  اذا  لم  یكن  دونھا  ام                                            

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw menetapkan bagian nenek seperenam bila tidak

ada ibu”.201

- Hadis riwayat Malik dalam Kitab Al-Muwaththa’ dari Qasim bin Muhammad:

انھ  اعطى  ثالث  جدات السدس  ثنتین  من قبل االب و واحدة من قبل االم    و جعل ابو بكر السدس للجدة  من 

االم قبل 

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw memberikan untuk tiga nenek seperenam
bagian, dua nenek dari jalur bapak dan satu nenek dari jalur ibu, dan
Abubakar memberikan seperenam bagian untuk nenek dari jalur ibu”.202

Jika nenek berbeda-beda tingkatan dan darajat keahli warisannya maka nenek

yang lebih dekat tingkat keahli warisannya menghijab nenek yang lebih jauh tingkat

keahli warisannya, maka nenek (ibu dari ibu) menghijab nenek (ibu dari kakek jalur

199 Daruquthni (w. 385 H), op.cit., Juz 5, hlm. 151.
200 Al-Baihaqi (w. 458 H), op.cit., Juz 6, hlm. 386.
201 Al-Darimi (w. 255 H), op.cit., Juz 4, hlm. 1937. Abu Dawud (w. 204 H), op.cit., Juz 3,

hlm. 122.
202 Daruquthni (w. 385 H), op.cit., Juz 5, hlm. 162. Baihaqi (w. 458 H), op.cit., Juz 6, hlm.

387.
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bapak), dan nenek (ibu dari ibu bapak kita) dan nenek (ibu dari ibu kita), begitulah

seterusnya.

K. Ahli waris yang menjadi ‘ashabah

Pertama: Definisi ‘ashabah.

‘Ashabah menurut ilmu kewarisan ialah: Ahli waris yang mendapat seluruh

harta warisan (tirkah) bila dia sendiri, atau sisa harta setelah dibagikan kepada ahli

waris yang mempunyai bagian tertentu (zawil furuudh), dengan resiko bisa tidak

dapat warisan bila habis harta warisan oleh zawil furuudh.203

Dengan ringkas dapat disimpulkan, ahli waris yang tidak mempunyai bagian

tertentu, yang mendapat sisa harta atau malah seluruh harta bila ia sendiri.

Kedua: Pembagian ‘ashabah

‘Ashabah terbagi dua, yaitu:

1. Al-‘Ashabah Al-Sababiyyah

Al-‘Ashabah Al-Sababiyyah yaitu ‘ashabah orang yang memerdekakan

budak terhadap budak yang dimerdekakannya, yang dapat berpindah kepada ahli

waris ‘ashabahnya lagi pada waktu tertentu, yang dinamakan dengan qaraabah

hukmiyyah (kerabat secara hukum), karena budak yang dimerdekakannya mendapat

kebahagian besar dengan hak merdeka dari tuannya, walaupun sekarang tidak ada

lagi perbudakan.

Urutan ‘ashabah dari orang yang memerdekakan budak itu ialah, anaknya,

cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya sampai kebawah, kemudian

203 Rujukan al-Fiqh al Islaamiy wa Adillatuhu. 8/333.
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bapaknya, kakeknya keatas, berdasarkan Hadis riwayat Thabariy dari Abdullah bin

Abi Aufaa, Hakim dan Ibnu Umar:

ال یباع وال یوھبالوالء  لحمة  كلحمة  النسب 

Artinya: “Memerdekakan budak itu merupakan karunia seperti karunia garis

keturunan, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh pula dihibahkan”.204

Maksudnya, orang yang memerdekakan budak itu penyebeb terjadi merdeka

pada orang yang dimerdekakannya, sebagaimana bapak penyebab terjadi anak, maka

anak dinasabkan kepada bapaknya, begitu pula orang yang dimerdekakan itu

mempunyai hubungan hukum dengan orang yang memerdekakannya dalam

kewarisan.

Tingkatan ‘ashabah sababiyyah ini setelah ‘ashabah nasabiyyah, sebelum

radd kepada ahli waris zawil furuudh dan kewarisan zawil arham.

Ada riwayat dari Umar, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan banyak sahabat dan

tabiin, bahwa kewarisan ‘ashabah sababiyyah terakhir dari kewarisan zawil arham.

2. Al-‘Ashabah Al-Nasabiyyah

‘Ashabah nasabiyyah ialah ‘ashabah berdasarkan garis keturunan, yaitu

kerabat pewaris yang laki-laki, yang tidak diantarai oleh perempuan, seperti anak

laki-laki, bapak, saudara laki-laki dan paman, anak perempuan bersama saudara

laki-lakinya dan saudara perempuan dengan anak perempuan.

Jika pewaris dihubungkan dengan ahli warisnya melalui jalur perempuan

maka mereka disebut zawil arham, seperti bapak dari ibu, anak laki-laki dari anak

perempuan, dan lain-lain.

204 Al-Syafi’i (w. 204 H), op.cit., Juz 1, hlm. 338. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), op.cit., Juz
8, hlm. 167. Darimi (w. 255 H), op.cit., Juz 4, hlm. 2019.
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Dalil-dalil keahli warisan ‘ashabah

- Al-Quran:





Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan”.205

Dalam ayat diatas tidak dijelaskan bagian anak laki-laki, sedangkan ayat

berikutnya menjelaskan bagian ibu bapak, maka berarti anak-anak yang ada laki-

lakinya mendapat sisa harta yang disebut dengan istilah ‘ashabah.

- Firman Allah swt:







Artinya: “Dan jika ada mereka saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan
perempuan maka bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang
perempuan”.206

Dalam ayat diatas bahwa saudara-saudara laki-laki termasuk ‘ashabah

nasabiyyah.

- Hadis:

فما  بقي  فالولى  رجل  ذكر                                    باھلھاالحقوا  الفراءض  

205 Al-Quran, surah Al-Nisa’, ayat 176.
206 Ibid. Ayat 176.
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Artinya: “Berikanlah faraidh kepada orang yang berhak menerimanya, maka

sisanya untuk laki-laki yang lebih dekat (dengan pewaris)”.207

Hadis diatas menjelaskan bahwa ‘ashabah menganut sistem awliyyah al-qaraabah

(kerabat terdekat).

Ketiga: Macam-macam ‘ashabah nasabiyyah

‘Ashaban nasabiyyah terbagi tiga macam, yaitu:

3. 1. Al-‘Ashabah bi al-nafs (‘ashabah langsung).

Yaitu semua ahli waris laki-laki yang terdekat dengan pewaris, yang urutan

keturunannya tidak diantarai oleh perempuan, mereka terdiri dari empat unsur yang

didahulukan sebagian dari yang lainnya, yang dapat disimpulkan dalam dua belas

ahli waris menurut Mazhab Hanafi, yaitu:

a. Jihat al-bunuwwah (unsur anak), mereka merupakan bagian diri pewaris itu

sendiri, yaitu, anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki sampai

turunan mereka kebawah.

b. Jihat al-ubuwwah (unsur bapak), mereka merupakan asal muasal pewaris itu

sendiri, yaitu bapak, kakek (bapak dari bapak) sampai urutan teratas.

c. Jihat al-ukhuwwah (unsur saudara), mereka merupakan bagian diri asal muasal

pewaris, yaitu, saudara laki-laki kandung atau sebapak saja, dan anak saudara

laki-laki kandung atau sebapak tersebut.

d. Jihat al-‘umuumah (unsur paman), mereka merupakan begian dari kakek

pewaris, yaitu, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung,

anak laki-laki paman kandung, paman bapak kandung, paman bapak sebapak,

207 Al-Bukhari, op.cit., Juz 8, hlm. 150. Muslim, op.cit., Juz 3, hlm. 1233.
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anak laki-laki dari paman bapak kandung, anak laki-laki dari anak paman

sebapak, paman dari kakek, anak laki-laki paman dari kakek, yang didahulukan

yang terdekat hubungan kekeluargaannya kepada pewaris dari hubungan

kekeluargaan yang jauh.

Didahulukan unsur anak dari unsur bapak, didahulukan unsur bapak dari

unsur saudara, unsur-unsur tersebut diatas didahulukan dari unsur paman.

Urutan keahli warisan dimulai dari unsur (jihat), kemudian kedekatan

keluarga (qurbi al-darajah), kemudian kekuatan kekerabatan (quwwah al-qaraabah),

maka urutan tersebut sangat berpengaruh pada kekuatan kedudukan hukum keahli

warisan sebagai berikut:

Pertama: Al-Tarjiih bi al-jihah (kekuatan hukum unsur).

Didahulukan unsur anak (al-bunuwwah) dari unsur bapak (al-ubuwwah),

begitulah seterusnya.

Bila pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan bapak, atau bapak

dan saudara laki-laki, atau saudara laki-laki dan paman, maka didahulukan anak

sebagai ‘ashabah yang mendapat sisa harta dan bapak mendapat bagian seperenam

bagian saja, dan pada contoh kedua, seluruh harta untuk bapak sebagai ‘ashabah dan

saudara laki-laki tidak mendapat harta sama sekali, dan pada contoh ketiga seluruh

harta untuk saudara laki-laki dan paman tiddak mendapat harta sama sekali.

Kedua: Al-Tarjiih bi qurbi al-darajah ilaa al-mayyit (kekuatan hukum

kedekatan hubungan dengan pewaris).

Ahli waris yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan pewaris

didahulukan dari yang lebih jauh.
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Didahulukan anak laki-laki dari cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki,

didahulukan bapak dari kakek dan seterusnya.

Ketiga: Al-Tarjiih bi quwwati al-qaraabah (kekuatan hukum kedekatan

kerabat).

Kekuatan dua hubungan kekerabatab didahulukan dari yang satu hubungan

kekerabatan saja, maka saudara laki-laki kandung umpamanya didahulukan dari sau

laki-laki sebapak, begitulah seterusnya.

Adapun urutan ahli waris ‘ashabah menurut pendapat Jumhur Ulama

sama dengan pendapat Mazhab Hanafi tersebut, namun Jumhur Ulama

menempatkan kakek sama kedudukan hukumnya dengan saudara laki-laki kandung,

karena menurut mereka kakek tidak menghijab saudara kandung, sebab saudara

kandung terhijab oleh bapak saja dari garis asal usul pewaris.

Urutan ahli waris ‘ashabah menurut Jumhur Ulama sebagai berikut:

1. Jihah al-bunuwwah (unsur anak) atau disebut juga dengan istilah bagian diri

pewaris, mereka adalah anak laki dan turunan mereka kebawah.

2. Jihah al-ubuwwah (unsur bapak) atau disebut juga dengan istilah asal pewaris,

yang terbatas hanya bapak saja.

3. Al-Jidd ma’a al-ikhwah al-asyiqqaa’ aw li abb (kakek sama kedudukan

hukumnya dengan saudara-saudara kandung atau sebapak saja), tidak termasuk

anak keturunan mereka.

4. Abnaa al-ikhwah al-zukuur al-asyiqqaa’ aw li abb (anak laki-laki dari saudara

laki-laki kandung atau sebapak saja), beserta keturunan mereka.

5. Jihah al-‘umuumah (unsur paman), sebagaimana uraian terdahulu.

3. 2. Al-Ashabah bi al-gair (‘ashabah dengan yang lain).
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Yaitu semua ahli waris perempuan yang mendapat bagian tertentu, yang ada

bersama mereka ahli waris laki-laki setingkat, yang menjadikan mereka sebagai

‘ashabah, mereka terdiri dari zawil furuudh yang bagian mereka setengah bila

sendiri dan dua pertiga bila lebih dari seorang, mereka ada empat orang yaitu:

(1) Seorang anak perempuan atau lebih, bila ada bersama mereka anak laki-laki

yang setingkat, namun bila ada bersama mereka cucu laki-laki dari keturunan

anak laki-laki maka mereka menjadi zawil furuudh.

(2) Seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau lebih, bersama cucu

laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang setingkat.

(3) Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandungnya, namun bila

dia bersama saudara laki-laki sebapak maka dia mendapat setengah bagian bila

sendiri dan dua pertiga bagian bila lebih dari seorang.

(4) Saudara perempuan sebapak bersama saudara laki-laki sebapaknya, sama saja

saudara laki-lakinya itu merupakan saudara kandung atau sebapak saja.

3. 3. Al-‘Ashabah ma’a al-gair (‘ashabah bersama lainnya).

Yaitu semua ahli waris perempuan yang menjadi ‘ashabah bersama ahli

waris perempuan lainnya, yang terdiri dari dua unsur yaitu:

(1) Seorang saudara perempuan kandung atau lebih, bersama dengan seorang anak

perempuan atau lebih, atau seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-

laki atau lebih.

(2) Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih, bersama seorang anak

perempuan atau lebih, atau seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-

laki atau lebih, maka sisa harta setelah bagian seorang anak perempuan atau
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lebih, atau seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau lebih,

untuk seorang saudara perempuan atau lebih sebagai ‘ashabah,berdasarkan:

- Kaidah terdahulu

مع  البنات  عصبة                                                              االخواتاجعلوا  

Artinya: “Jadikanlah saudara-saudara perempuan sebagai ‘ashabah bila bersama

anak-anak perempuan”.208

- Putusan hukum Nabi saw untuk saudara perempuan sisa harta (‘ashabah)

bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-

laki”.209

Bila ada bersama saudara perempuan saudara laki-lakinya maka jadilah dia

‘ashabah bi al-gair, bukan ‘ashabah ma’a al-gair, dengan ketentuan yang laki-laki

mendapat dua kali bagian perempuan.

L. Masalah-Masalah Kewarisan Yang Menonjol Dan Jarang Terjadi.

Terdapat beberapa kasus hukum kewarisan yang memjadi perhatian kita dan

jarang terjadi, yaitu: Al-Minbariyyah, Al-Garraawain, Al-Kharqaa’, Al-Akdariyyah,

Al-Maalikiyyah wa Ukhtiha dan Al-Musyarrakah.210

Hadis Al-Musyarrakah riwayat baihaqiy dari Zaid bin Tsabit, Hadis Al-

Himariyyah diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqiy dari Zaid, Hadis Al-Kharqaa’

riwayat Baihaqiy juga, Hadis Al-Akdariyyah riwayat Baihqiy juga dan Hadis Al-

Minbariyyah riwayat Baihaqiy juga dari ‘Ali r.a.211

208 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hlm. 338.
209 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. Juzuk 8. Hlm. 338.
210 Al-Saraajiyyah, hal. 46-152. Al-Qawaaniin Al-Fiqhiyyah, hal.289-292-297. Al-Syarh Al-

Shagiir: 4/622-628. Al-Syarh Al-Kabiir : 4/462. Mugniy Al-Muhtaaj : 2/15-17-22. Al-Rahabiyyah :
Hal. 22-47-52-59-60. Al-Mugniy : 6/179-180-222-226. Kasysyaaf Al-Qinaa’ : 4/475. Gaayah Al-
Muntahaa : 2/287.

211 Nashbu Al-Raayah : 4/429.
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1. Al-Minbariyyah (fatwa Ali r.a diatas minbar).

Yaitu suatu permasalahan aul (pembilang lebih banyak dari penyebut), bila

bertemu pecahan 1/8 (seperdelapan) dengan pecahan 1/6 (seperenam), dalam kasus

ahli waris terdiri dari isteri, dua orang anak perempuan, ibu dan bapak, maka bagian

isteri 1/8, bagian dua orang anak perempuan 2/3, bagian ibu 1/6 dan bagian bapak

1/6, asal masalah dari 24 (dua puluh empat di ‘aulkan jadi 27 (dua puluh tujuh).

Dinamakan al-minbariyyah karena Ali r.a berfatwa seperti itu diatas minbar.

2. Al-Garrawain atau Al-‘Umariyyatain (dua kasus cemerlang atau dua

kasus Umar).

Dua masalah ini ialah masalah ahli waris yang terdiri dari sumi isteri dan dua

orang ibu bapak, masalah pertama ahli waris terdiri dari Suami, Bapak dan Ibu, dan

masalah kedua ahli waris terdiri dari Isteri, Bapak dan Ibu, hukum kedua masalah

tersebut ialah, salah seorang suami istteri mengambil bagiannya, dan sisa harta

dibagi tiga bagian, dua pertiga bagian untuk bapak dan sepertiga bagian untuk ibu,

hal itu menyalahi ketentuan hukum pokok yaitu ibu mendapat sepertiga dari

seluruh harta artinya bukan sepertiga dari sisa harta setelah pembagian suami isteri

tersebut.

Dinamai Al-Umariyyatain karena merupakan putusan Umar r.a, yang diikuti

oleh Usman, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas’ud, dan menurut suatu riwayat begitu

juga Ali r.a, dan inilah pendapat Jumhur Ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas berpendapat

bahwa bagian ibu sepertiga dari seluruh harta artinya bukan sepertiga dari sisa harta

pada dua masalah tersebut, yang merupakan bagian ibu yang asli berdasarkan

pemahaman ayat kewarisan tersebut.
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Jumhur Ulama menjawab alasan Ibnu Abbas tersebut, bahwa bisa

pemahamannya sepertiga dari seluruh harta atau sepertiga dari sisa harta saja,

tergantung kasus hukumnya sebagai mana uraian terdahulu.

3. Al-Kharqaa’ (beragam).

Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari ibu, kakek, dan saudara perempuan.

Beragam pendapat para sahabat dalam menyelesaikan kasus tersebut:

Pendapat Zaid bin Tsabit, Malik, Syafi’i dan Ahmad, untuk ibu sepertiga

bagian, dan sisa harta berbagi (al-muqaasamah) antara kakek dan saudara

perempuan, dengan perimbangan kakek mendapat dua kali lipat saudara perempuan.

Pendapat Ali r.a, untuk ibu sepertiga, untuk saudara perempuan setengah dan

untuk kakek sisa harta yakni seperenam bagian.

Pendapat Ibnu Abbas, saudara perempuan tidak mendapat bagian sama

sekali, itulah Mazhab Abu Hanifah, karena kakek menghijab saudara perempuan

tersebut.

Dinamakan al-kharqaa’ karena beragam pendapat para sahabat mengenai

kasus tersebut, atau karena banyak pendapat bergejolak disebabkan banyak sekali

pendapat.

4. Al-Akdariyyah atau al-garraa’ (kasus perempuan al-akdariyyah atau

cemerlang).

Masalah al-akdariyyah terjadi bila ahli waris terdiri dari suami, ibu, kakek,

dan seorang saudara perempuan kandung atau sebapak saja.
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Pendapat Jumhur Ulama selain Abu Hanifah berdasarkan pendapat Zaid bin

Tsabit: “Tidak setengah bagian untuk seorang saudara perempuan bersama kakek,

tapi saudara perempuan bersama kakek mewarisi sisa harta, kecuali bagian

kewarisan al-akdariyyah, yakni bagian suami setengah, bagian ibu sepertiga, bagian

kakek seperenam, bagian seorang saudara perempuan setengah, maka tidak gugur

saudara perempuan, tapi masalah di’aul menjadi 9(sembilan), dan ditashhih menjadi

27 (dua puluh tujuh), sehingga hasilnya, bagian suami 9/27, bagian ibu 6/27, bagian

saudara perempuan 4/27, dan bagian kakek 8/27 = 27/27. Artinya bagian kakek dua

kali bagian saudara perempuan, yakni dasar hukum yang menetapkan bagian laki-

laki dua kali bagian perempuan.

Pendapat Umar, Ali dan Ibnu Masud, tetap bagian saudara perempuan

setengah, tidak dikombinasikan lagi dengan bagian kakek, maka perbedaannya

dengan pendapat Zaid bin Tsabit mengenai kadar bagian yang menentukan bagian

saudara perempuan tetap setengah, namun mereka sepakat bahwa kakek tidak

menggugurkan saudara perempua.

Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar, yaitu gugur

saudara perempuan oleh kakek, maka saudara perempuan tidak dapat warisan bila

ada kakek.

5. Al-Musyarrakah atau Al-Hajariyyah atau Al-Himaariyyah. (berserikat

atau al-hajariyyah atau al-himariyyah).

Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari suami, ibu atau kakek, saudara-

saudara laki-laki kandung, dan saudara-saudara laki-laki seibu, permasalahan hukum

disini ialah tidak dapat warisan saudara-saudara laki-laki kandung karena
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kedudukannya sebagai ‘ashabah, yang mendapat harta warisan sepanjang masih ada

tersisa dari bagian zawil furuudh, padahal dalam permasalahan ini harta sudah habis

oleh zawil furuudh, sebab bagian suami setengah (1/2 = 3/6), bagian ibu seperenam

1/6 = 1/6), dan bagian saudara-saudara seibu sepertiga (1/3 = 2/6), jumlah = (6/6),

maka habis harta.

Maka Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengambil pendapat Umar,

Usman, dan Zaid bin Tsabit, mereka berpendapat berserikat saudara-saudara

kandung dengan saudara – saudara seibu dalam kasus tersebut, maka bagian suami

setengah (½ = 3/6), bagian ibu seperenam (1/6 = 1/6), sisa harta sepertiga (1/3 = 2/6 )

dibagi sama banyak antara saudara-saudara kandung dan saudara-saudara seibu baik

laki-laki maupun perempuan, berdasarkan perkataan (protes) saudara-saudara

kandung kepada sayyidinaa Umar (dalam putusan pertamanya), “Anggap saja bapak

kami keledai atau batu (anggap tidak punya hubungan hukum dengan kami selaku

anaknya, sehingga bapak mereka tidak menjadi penghalang mereka mendapat

warisan), maka kami tentu dapat warisan hanya dengan menggunakan ibu kami

(artinya janggal dari segi keadilan hukum), ibu mereka sama namun saudara

kandung tidak dapat warisan malah saudara-saudara seibu saja dapat warisan,

padahal dari segi kekerabatan tentu saudara-saudara kandung lebih dekat kepada

pewaris dibanding saudara-saudara seibu saja atau sebapak saja, karena saudara-

saudara kandung mempunyai hubungan kekeluargaan dua jalur ).

Dinamakan musytarikah atau musyarrakah karena berserikat mendapat

warisan saudara-saudara kandung dengan saudara-saudara seibu, yang berarti

saudara kandung dengan kedudukan hukum keahli warisannya sebagai ‘ashabah

masih mendapat harta warisan padahal harta tersebut sudah habis oleh zawil furuudh,

tentu hal ini menyalahi hukum asal kewarisan.
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Menurut pendapat Ali, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Daud Zahiri r.a

(w.270 H), “Saudara-saudara kandung tidak dapat harta warisan lagi, karena mereka

sebagai ‘ashabah, sedangkan harta sudah habis diberikan kepada suami setengah,

kepada ibu seperenam dan kepada saudara-saudara seibu sepertiga (itulah resiko ahli

waris ‘ashabah).

Dalil-dalil mereka:

- Ayat kalaalah dalam Al-Quran dalam surah Al-Nisaa’ ayat 12 tidak ada

perbedaan pendapat ulama bahwa yang dimaksud ialah khusus saudara-saudara

seibu saja, sedangkan kalaalah dalam Al-Quran dalam surah Al-Nisaa’ ayat 176

yang dimaksud seluruh saudara baik laki-laki maupun perempuan, bedanya

bahwa saudara-saudara seibu mendapat bagian yang sama antara laki-laki

dengan perempuan.

- Masalah musyarrakah melanggar perinsip hadis menganai ‘ashabah yang

intinya prioritas mendahulukan bagian ahli waris zawil furuudh, sedangkan

saudara-saudara kandung sebagai ‘ashabah tentu tidak kebagian harta warisan

bila sudah habis oleh zawil furuudh, sama halnya bila pada tempat saudara-

saudara seibu itu diganti dengan dua orang anak perempuan tentu saudara-

saudara kandung tidak dapat warisan lagi.

6. Ummu al-Furuukh atau Al-Syuraihiyyah

Kasus yang mirip dengan musyarrakah ini ialah kasus Ummu Al-Furuukh

atau disebut al-masalah al-Syuraihiyyah karena terjadinya pada zaman Qadhiy

Syuraih, yaitu bila pada tempat saudara-saudara laki-laki kandung atau sebapak

diganti dengan saudara-saudara perempuan kandung, bersama dengan suami, ibu
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atau nenek, saudara-saudara seibu, maka bagian suami setengah (½ = 3/6), bagian

ibu atau nenek seperenam (1/6 = 1/6), bagian saudara-saudara seibu sepertiga (1/3 =

2/6), bagian saudara-saudara perempuan kandung dua pertiga (2/3 = 4/6), maka

terjadilah ‘aul pada angka sepuluh (10), dengan hasil akhir, bagian suami = 3/10,

bagian ibu atau kakek = 1/10, bagian saudara-saudara seibu = 2/10, bagian saudara-

saudara perempuan kandung = 4/10, jumlah semua = 10/10.

7. Al-Fariidhah al-Maalikiyyah

Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari suami, ibu, kakek, seorang saudara

laki-laki sebapak, dan saudara-saudara laki-laki seibu, yakni dengan menempatkan

saudara sebapak  menggantikan tempat saudara-saudara kandung pada masalah al-

hajariyyah terdahulu.

Menurut Mazhab Zaid bin Tsabit dan Syafi’i, kakek mandapat bagian

seperenam, sisanya untuk saudara-saudara sebapak, dan saudara-saudara seibu tidak

mendapat harta warisan.

Pendapat Imam Malik berbeda dengan Mazhab Zaid dalam masalah ini,

menurut Imam Malik, bagian suami setengah, bagian ibu seperenam, dan kakek

mandapat sisa harta, sedangkan seluruh saudara baik yang sebapak atau yang seibu

tidak mendapat harta karena kakek menghijab saudara, bila mereka terhijab tentulah

sisa harta untuk kakek saja.

8. Ukhtu Al-Maalikiyyah atau syibhu Al-Maalikiyyah.

Masalah ini terjadi bila pada masalah diatas pada tempat saudara laki-laki

sebapak diganti dengan saudara laki-laki kandung.

Menurut Mazhab Zaid dan Syafi’i, kakek mengambil bagian seperenam dari

seluruh harta, dan sisanya untuk ‘ashabah yaitu saudara-saudara laki-laki kandung.
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Imam Malik berbeda pendapat dengan Mazhab Zaid tersebut, yang

menjadikan masalah ini sebagai pengecualian (mustatsnaah), yaitu kakek mengambil

sisa harta setelah bagian zawil furuudh, artinya bukan saudara laki-laki, akibatnya

semua saudara tidak mendapat harta warisan, baik saudara-saudara kandung maupun

saudara sebapak.

M. AL- H i  j  a  b (terdinding)

Pertama: Definisi Al-Hijab.

Hijab menurut ilmu faraaidh ialah seseorang ahli waris tersetu terdinding

mendapat warisan baik secara keseluruhan atau sebagian haknya oleh ahli waris lain

yang lebih berhak, secara keseluruhan seperti bapak menghijab kakek, secara

sebagian anak menghijab suami dari bagian setengah menjadi seperempat bagian.

Kedua: Perbedaan antara al-hijab dengan al-hirmaan.

Hijab berbeda dengan hirman dalam hukum kewarisan, hijab sebagaimana

yang telah diuraikan diatas.

Sedangkan al-hirmaan ialah terhalang seseorang mendapat warisan karena

terdapat salah satu penghalang kewarisan (mawaani’i al-irts), seperti pembunuhan,

anak yang membunuh orang tuanya maka dia tidak mendapat warisan orang tuanya

tersebut disebabkan melakukan pembunuhan terhadap pewaris padahal semestinya

dia mendapat warisan berdasarkan kekerabatan, ahli waris yang terhalang mendapat

warisan dianggap tidak ada secara hukum oleh sebab itu dia tidak menghijab ahli

waris lainnya, maka pewaris yang meninggal dibunuh oleh anaknya dan

meninggalkan ahli waris isteri dan bapaknya, bagian isteri seperempat dan sisa harta



253

untuk bapak sebagai ‘ashabah, karena pewaris dianggap tidak punya anak secara

hukum.

Selain itu hijab mengurangi bagian zawil furuudh yang setingkat bila mereka

lebih dari seorang, seperti isteri bagiannya seperempat atau seperdelapan bila

seorang atau lebih dari seorang yang dibagi sama rata bagian mereka, dan al-hijab

tidak menghilangkan hak sebagai ahli waris sedangkan al-hirmaan seperti pembunuh

pewaris hilang hak ahli warisnya.

Ketiga: Macam-macam al-hijab

Al-Hijab terbagi dua, yaitu hijab nuqshan dan hijab hirmaan.

1. Hijab al-nuqshaan ialah mengurangi bagian ahli waris dari bagian yang tinggi

kepada bagian yang rendah karena ada ahli waris lain, seperti suami berkurang

bagiannya dari setengah menjadi seperempat karena ada anak pewaris, dan

seperti ibu berkurang bagiannya dari sepertiga menjadi seperenam dengan ada

anak pewaris.

Ada lima ahli waris zawil furuudh yang bisa dapat hijab nuqshaan ini, yaitu

semua ahli waris yang mempunyai dua kriteria bagian, yaitu a’alaa (tinggi) dan

idnaa (rendah), mereka adalah suami isteri, cucu perempuan dari keturunan anak

laki-laki, saudara perempuan sebapak dan ibu, berdasarkan nash dan ijmaa’.

Suami, berkurang bagiannya dari setengah menjadi seperempat dengan ada

anak dari isteri sebagai pewaris, baik anak dengan suami tersebut atau anak dengan

isteri lainnya.

Isteri, berkurang bagiannya dari seperempat menjadi seperdelapan dengan

ada anak dari suami selaku pewaris, baik anak dengan suaminya tersebut atau anak

dengan suami lainnya.
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Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki berkurang bagiannya dari

setengah menjadi seperenam dengan ada seorang anak perempuan.

Saudara perempuan sebapak berkurang bagiannya dari setengah menjadi

seperenam dengan ada seorang saudara perempuan kandung.

Ibu berkurang bagiannya dari sepertiga menjadi seperenam dengan ada anak

pewaris secara mutlak dan beberapa saudara kandung atau sebapak atau seibu.

2. Hijab al-hirmaan ialah terdinding seseorang ahli waris mendapat warisan

secara total oleh ahli waris lainnya, seperti kakek terdinding oleh bapak, cucu

laki-laki dari keturunan anak laki-laki terdinding oleh anak laki-laki.

Ahli waris terbelah menjadi dua bagian ditinjau dari segi hijab hirman ini,

yaitu:

Pertama: Ahli waris yang tidak terdinding oleh hijab hirmaan, mereka ada

enam, tiga laki-laki dan tiga perempuan, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak

perempuan, suami, isteri, mereka melekat pada pewaris dengan tanpa perantara, bila

ada salah seorang dari mereka maka pasti dapat warisan.

Kedua: Ahli waris yang terdinding dengan hijab hirmaan, mereka ada tujuh,

yaitu: kakek, nenek, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara

perempuan sebapak, anak-anak ibu (saudara seibu), cucu perempuan dari keturunan

anak laki-laki dan cucu laki-laki kari keturunan anak laki-laki.

Kakek terhijab dengan bapak, nenek terhijab dengan ibu, saudara-saudara

perempuan kandung terhijab dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan

anak laki-laki, dan dengan bapak berdasarkan ijmaa’, dan dengan kakek menurut

Abu Hanifah.
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Saudara-saudara perempuan sebapak terhijab dengan dua orang saudara

perempuan kandung, bila tidak ada bersama mereka ahli waris ‘ashabah.

Saudara-saudara seibu terhijab dengan bapak, kakek dan al-furu’u al-waarits

(keturunan pewaris), yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Cucu-cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki terhijab dengan dua

orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada bersama mereka ahli waris

‘ashabah.

Keempat: Ringkasan macam-macam hijab.

Pertama: Al-Hijab bi al-washf (terdinding karena hukum).

Semua ahli waris bisa terdinding mendapat warisan bila melakukan

perbuatan hukum tertentu yang termasuk penghalang kewarisan (mawaani’i al-irts),

yaitu pembunuhan, perbudakan, beda agama dan beda warga negara menurut Abu

Hanifah.

Kedua: Al-Hijab bi al-syakhsh (terdinding dengan orang), baik nuqshaan

(mengurangi bagian) maupun hirmaan (tidak dapat warisan).

Hijab al-nuqshaan yang berakibat berkurang bagian ahli waris tertentu dari

yang tinggi kepada yang rendah dapat terjadi dengan lima cara:

1. Dari bagian yang tinggi pada bagian yang rendah, seperti berkurang bagian

suami dari setengah menjadi seperempat dengan ada anak pewaris.

2. Dari ‘ashabah kepada ‘ashabah yang kurang nilai nominalnya. Seperti seorang

saudara perempuan kandung atau sebapak, bersama anak perempuan atau cucu

perempuan dari keturunan anak laki-laki, bila ada bersamanya saudara laki-
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lakinya, maka berkurang bagiannya yaitu satu berbanding dua dengan saudara

laki-lakinya tersebut.

3. Dari bagian tertentu menjadi ‘ashabah, seperti seorang anak perempuan dengan

seorang anak laki-laki, maka berkurang bagian anak perempuan dari setengah

menjadi sepertiga.

4. Dari ‘ashabah kepada bagian tertentu, seperti bapak atau kakek bila tidak ada

bapak, bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan anak

laki-laki.

5. Saling mengisi dalam bagian, seperti masalah ‘aul, berlipat dalam angka

berkurang dalam bagian.

Hijab al-hirmaan yang berakibat terhijab ahli waris secara penuh sehingga

tidak dapat warisan sama sekali tidak terjadi pada enam kelompok, dan bisa terjadi

pada tujuh kelompok ahli waris.

Enam kelompok ahli waris yang tidak mungkin terjadi hijab al-hirmaan pada

mereka ialah: Anaka-anak, ibu bapak dan suami isteri, secara rinci, anaklaki-laki,

anak perempuan, bapak, ibu, suami, isteri.

Tujuh kelompok ahli waris terjadi hijab al-hirmaan pada mereka, mereka

ialah:

1. Kakek bersama bapak.

2. Nenek bersama ibu.

3. Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki barsama anak laki-laki.

4. Anak perempuan dari keturunan anak laki-laki bersama dua orang anak

perempuan.
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5. Saudara-saudara perempuan sebapak bersama dua orang saudara

perempuan          kandung.

6. Seluruh saudara secara mutlak dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki, dengan bapak secara ittifaaq (sepakat seluruh

ulama), dan dengan kakek menurut Abu Hanifah.

7. Seluruh saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dengan Al-Far’u

al-waarits (keturunan pewaris sampai kebawah) dan al-ashl al-zakaru

(bapak dan kakek pewaris keatas).

N. Al-‘Aul (memperbesar angka penyebut agar sama dengan angka

pembilang).

Pertama: Pengertian ‘Aul.

‘Aul menurut bahasa ialah tajaawuz al-hadd (melampaui batas), dan banyak

lagi pengertian lainnya namun cukup terwakili dengan ungkapan diatas, karena inti

permasalahan ‘aul sebenarnya terletak pada angka pembilang lebih besar dari angka

penyebut sehingga perlu disesuaikan.

Sedangkan ‘aul menurut istilah ilmiyyah ialah: Menambah angka penyebut

dari asal masalah, dan mengurangi bagian para ahli waris dari bagian yang

seharusnya secara fakta hukum.

Contoh sederhana ‘aul bila pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari

suami, ibu dan seorang anak perempuan, bagian suami ¼ bagian, bagian ibu 1/3

bagian dan bagian anak perempuan ½ bagian, maka pokok masalah menjadi 12,

sehingga berkembang bagian suami 1/4 menjadi = 3/12, bagian ibu 1/3 menjadi =

4/12, bagian anak perempuan ½ menjadi = 6/12, jumlah = 13/12, faktanya angka

pembilang lebih besar dari penyebut yang berarti harta yang akan dibagikan kepada
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ahli waris yang berhak tidak cukup secara matematis dari yang semestinya menjadi

hak ahli waris masing-masing.

Untuk mewujudkan keadilan substansial maka ditambahlah angka penyebut

yang berjulah 12 itu agar sama dengan angka pembilang yang berjumlah 13,

sehingga hasilnya menjadi = 13/13, karena tidak mungkin dibagi harta yang lebih

besar angka pembilang dari angka penyebutnya, inilah yang disebut dengan ‘aul,

karena hasil akhirnya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang kurang dari

semestinya, yaitu: bagian suami = 3/13, bagian ibu= 4/12, dan bagian anak

perempuan = 6/13, jumlah = 13/13.

Selain istilah ‘aul dikenal lagi istilah lain dalam ilmu faraaidh yang disebut

‘aadilah (pas/keadilan), yaitu angka pembilang dengan penyebut dapat diparalelkan

artinya disamakan sehingga tidak timpang, seperti ahli waris terdiri dari isteri, ibu

dan seorang saudara kandung laki-laki, maka bagian isteri = ¼, bagian ibu 1/3,

bagian saudara laki-laki kandung sisanya sebagai ahli waris ‘ashabah, sehingga

hasilnya, bagian istri ¼ = 3/12, bagian ibu 1/3 = 4/12, bagian saudara laki-laki

kandung sisanya (‘ashabah) = 5/12, jumlah = 12/12, sehingga tidak memerlukan ‘aul

atau radd.

Dikenal lagi istilah qaashirah (diringkas) dalam ilmu faraaidh, yaitu angka

pembilang masing-masing ahli waris lebih kecil dari angka asal masalah dan tidak

ada ahli waris ‘ashabah, sehingga harta belum habis dibagi kepada ahli waris, seperti

ahli waris terdiri dari seorang saudara perempuan dan ibu pewaris, bagian saudara

perempuan =1/2, bagian ibu = 1/3, sehingga asal masalah menjadi 6, maka bagian

saudara perempuan ½ = 3/6, bagian ibu 1/3 = 2/6, jumlah = 5/6, tersisa harta 1/6

bagian, yang diraddkan (dikembalikan) kepada dua orang ahli waris tersebut sesuai

dengan jumlah angka perbandingan bagian masing-masing.
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Kedua: Sejarah ‘Aul.

Orang pertama malakukan hukum ‘aul ialah Umar bin Khattab r.a, dizaman

belian terdapat kasus hukum kewarisan yang lebih besar angka pembagi dari harta

yang akan dibagikan kepada ahli waris, yaitu pewaris meninggalkan ahli waris yang

terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan, atau suami, ibu dan seorang

saudara perempuan, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat lainnya, maka

Abbas atau Zaid bin Tsabit berpendapat dilakukan ‘aul, beliau berkata “Lakukan

‘aul dalam hukum faraaidh”, maka Umar menetapkan ‘aul dan memutus perkara

dengan ‘aul itu, dan semua sahabat Nabi saw mengikutinya, dan tidak ada yang

membantahnya kecuali Ibnu Abbas setelah wafat Umar.

Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai apa yang dilakukan pada

hukum faraaidh bila terjadi ‘aul, jawab Ibnu Abbas: “Lakukan pengurangan bagian

anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan, bagian mereka dipindahkan

dari bagian tertentu (fardh muqaddar) pada bagian yang tidak tertentu lagi (fardh

gair muqaddar), orang yang bisa menghitung pasir di lembah ‘aalaj (lembah pasir),

tidak membagi harta dengan setengah tambah setengah tambah sepertiga”.

Sebetulnya perinsip keadilan substansial yang dilakukan oleh Khalifah Umar

tentu lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan dengan menerapkan ‘aul, karena

semua ahli waris mendapat bagian kewarisan masing-masing dan tidak ada ahli

waris yang tidak dapat bagian warisan sama sekali, cuma terjadi sedikit pengurangan

bagian secara berimbang bagi semua ahli waris secara adil pula.

O. Al-Radd (pengembalian sisa harta).

Pertama: Definisi Radd.



260

Radd ialah “Mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris zawil

furuudh yang nasabiyyah (ahli waris yang mendapat bagian tertentu bardasarkan

nasab/keturunan), sesuai perimbangan bagian mereka, selain pada suami isteri”

Maksud zawil furuudh nasabiyyah ialah ahli waris berdasarkan keturunan

(nasab ) seseorang, yang pelaksanaan raddnya berdasarkan perimbangan kadar

bagian mereka masing-masing, dan tidak termasuk suami isteri karena hubungan

hukumnya perkawinan (zawjiyyah) artinya bukan nasabiyyah.

Kedua: Mazhab Ulama mengenai radd.

Terdapat dua mazhab ulama mengenai radd yaitu:

1. Sebagian ulama berpendapat tidak ada radd, sisa harta setelah pembagian zawil

furuudh bila tidak ada ‘ashabah untuk baitul maal.

Ini mazhab Zaid bin Tsabit, yang diambil oleh Malik dan Syafi’i, namun

pengikut-pengikut Malik dan Syafi’i yang mutakhkhiriin berpendapat, bila baitulmal

tidak rapi maka sisa harta diraddkan kepada zawil furuudh yang selain suami isteri,

menurut perimbangan bagian mereka masing-masing, jika mereka tidak ada maka

diraddkan kepada zawil arham.

Dalil Zaid bin Tsabit dan pengikut-pengikut beliau ialah, sesungguhnya

Allah swt telah menjelaskan bagian masing-masing ahli waris dengan nash, tentu

tidak boleh menambahnya dengan tanpa dalil, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud,

Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abi Umamah setelah turun ayat-ayat kewarisan:

ان  هللا  اعطى  كل  ذي  حق  حقھ  فال  یستحق  وارث اكثر  من  حقھ                     
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Artinya: “Sesungguhnya Allah swt telah memberikan hak kepada masing-
masing orang yang mempunyai hak, maka tidak berhak masing-
masing ahli waris mendapat lebih banyak dari haknya “.212

2. Berpendapat jumhur Sahabat dan Tabiin, diantaranya Imam Ali bahwa:

“Diraddkan sisa harta kepada zawil furuudh selain suami isteri sesuai dengan

perimbangan bagian mereka “.

Pendapat Jumhur Ulama ini diambil oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, dan

mutaakhkhiriin Malikiyyah dan Syafi’iyyah.

Al-Ghazali mengemukakan dalam Kitab Al-Mustashfaa: “Dan fatwa

sekarang ada radd kepada ahli waris selain suami isteri bila tidak ada lagi ahli waris

yang berhak, karena tidak ada baitulmal, sebab orang-orang yang zalim tidak akan

membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya”.

Usman bin Affan berpendapat, boleh radd kepada seluruh ahli waris zawil

furuudh, termasuk suami isteri.

Ibnu Abbas berpendapat, tidak boleh radd kepada tiga kelompok, yaitu suami

isteri dan nenek, sebab kewarisan nenek itu berdasarkan sunnah th’umah (lafaz

ath’imuu = berilah), dengan hadis riwayat Malik, Ahmad dan Ashhaab al-sunan dari

Al-Mugirah:

اطعموا  الجدات  السدس                                                                        

Artinya: “Berilah nenek seperenam bagian”.213

Maka bagian nenek tidak boleh ditambah lagi, kecuali bila tidak ada ahli

waris nasabiy (keturunan) selain nenek itu saja.

Dalil-dalil Jumhur Ulama:

212 Nashb al-Raayah. 4/402.
213 Nashb al-Raayah. 4/428.2
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- Firman Allah swt:

و  اولوا  االرحام  بعضھم  اولى  ببعض  في  كتاب  هللا                                     

Artinya: “Dan ulul arham sebagian mereka lebih berhak dengan yang sebagian

dalam kitab Allah”.214

Zawil arham merupakan kerabat dekat pewaris tentu lebih berhak terhadap

harta peninggalannya dibanding dengan orang lain, sedangkan baitulmal adalah

untuk seluruh kaum muslimin, berdasarkan nash tentu zawil arham lebih berhak dari

orang lain, tidak diragukan lagi bahwa zawil furuudh paling dekat hubungan

kerabatnya dengan pewaris, sedangkan suami isteri bukanlah termasuk kerabat maka

tidak termasuk dalam kandungan ayat ini, maka akibat hukumnya suami isteri tidak

mendapatkan radd sebab hubungannya dengan pewaris ialah perkawinan

(zaujiyyah).

- Hadis:

فقالت  یا رسول هللا  اني تصدقت على امي  بجاریة  فماتت  و بقیت  صلى هللا علیھ و سلم   ان امراة  اتت النبي

الجاریة  فقال  وجب اجرك و  رجعت  الیك  الجاریة  في  المیراث 

Artinya: “Datang seorang perempuan kepada Nabi saw dan berkata: “Ya
Rasulallah, aku memberikan budak wanita kepada ibuku, ibuku sudah
wafat dan budak wanita itu masih ada”, Jawab Rasul saw: “Pahala
untukmu, dan budak wanita itu kembali kepadamu sebagai warisan
ibumu”.215

214 Al-Quran, surah Al-Ahzaab, ayat 6.
215 Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), op.cit., Juz 11, hlm. 245.
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Rasul saw menjadikan budak wanita itu sebagai warisan ibu

perempuan itu kepadanya secara keseluruhan, bila tidak boleh radd kepada

ahli waris tentulah perempuan itu dapat warisan separoh budak saja.

P. Keahli warisan Zawil Arhaam

Pertama: Definisi Zawil Arhaam

Pengertian zawil arhaam menurut bahasa ialah: Orang yang mempunyai

kerabat dengan pewaris, baik sebagai zawil furuudh atau ‘ashabah dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah ulama faraidh ialah: Semua kerabat yang bukan

pewaris yang bukan zawil furuudh dan bukan pula ‘ashabah yang mendapat seluruh

harta bila hanya sendiri, seperti anak-anak dari anak perempuan, anak-anak saudara

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, kakek al-rahimiy atau gairu

al-shahiih (kakek dari jalur ibu), nenek dari jalur ibu, saudara laki-laki ibu, saudara

perempuan ibu, dan lain-lain yang termasuk kerabat yang bukan ‘ashabah dan bukan

pula zawil furuudh.

Kedua: Mazhab Ulama mengenai keahli warisan mereka (zawil arhaam)

Berbeda pendapat ulama mengenai keahli warisan zawil arhaam menjadi dua

pendapat, yaitu:

1. Pendapat Abu Hanifah dan Ahmad: Zawil arhaam sebagai ahli waris, itulah

pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas, berdasarkan:

- Firman Allah swt:
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و  اولوا  االرحام  بعضھم  اولى  ببعض  في  كتاب  هللا                                          

Artinya: “Dan ulul arham sebagian mereka lebih berhak dengan sebagian dalam

Kitab Allah”.216

Ayat ini mencakup semua kerabat baik zawil furuudh maupun ‘ashabah atau

bukan, ayat-ayat faraaidh telah menjelaskan mengenai bagian kewarisan zawil

furuudh dan ‘ashabah, maka sisa harta tertu untuk zawil arhaam karena mereka

lebih berhak mendapatkannya dari yang lainnya, dan ayat ini telah menasakh

(menghapus hukum) saling mewarisi berdasarkan persaudaraan (al-tawaaruts bi

al-muaakhah), sebagaimana yang terjadi pada permulaan hijrah Nabi saw ke

Madinah, dan saling mewarisi umat islam setelah turun ayat ini berdasarkan al-

nasab (keturunan), sebagaimana hadis riwayat Daru Quthniy dari Ibnu Abbas.

- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersabda Rasulullah saw:

ابن  اخت  القوم  منھم                                                                                           

Artinya: “Anak laki-laki dari saudara perempuan suatu kaum bagian dari

mereka”.217

- Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasaai’, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu

Hibban dari Al-Miqdam bin M’adiy Kariba, bersabda Rasulullah saw:

من  ترك  ماال  فلورثتھ  و انا وارث من ال وارث لھ اعقل عنھ و ارثھ  و الخال وارث من ال وارث لھ  یعقل 

رثھ عنھ و ی

Artinya: “Orang (pewaris) yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya,aku
(Nabi saw) ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku (Nabi
saw) sebagai ‘Aqilnya (membayar denda pembunuhannya secara
tersalah), dan aku (Nabi saw) mewarisinya, dan saudara laki-laki ibu (al-
khaal) ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris, dia juga
pembayar dendanya dan pewarisnya”.218

216 Al-Quran, surah Al-Ahzaab, ayat 6.
217 Al-Bukhari, op.cit., Juz 8, hlm. 185. Muslim, op.cit., Juz 2, hlm. 735.
218 Ibn Majah, op.cit., Juz 2, hlm. 914.
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- Beberapa peristiwa hukum yang terjadi dimasa Rasulullah saw, dimasa para

sahabat sesudah beliau, dari keahli warisan zawil arhaam, antara lain:

o Sesungguhnya Tsabit bin Dahdaah meninggal dimasa hidup Rasulullah

saw, dia orang asing yang tidak diketahui asal usulnya, maka bersabda

Rasulullah saw kepada ‘Ashim bin ‘Adiy:

ختھ ابا لبابة بن عبد المنذر فاعطاه  میراثھ                                                                                   ھل تعلمون  لھ فیكم نسبا ؟ قال  ال یا رسول هللا  فدعا ابن  ا

Artinya: “Apakah ada yang tahu diantara kamu (para sahabat) garis
keturunannya” ? Jawab ‘Ashim: “Tidak, ya Rasulallah”, maka
Rasul saw memanggil anak laki-laki dari saudara perempuannya
(ibn ukhtihi) yang bernama Abu Lubaabah bin Abdul Munzir,
maka Rasul saw memberikan harta warisan (Tsabit tersebut
)kepada (Abu Lubabah) itu”.219

o Sesungguhnya Abu ‘Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar,

menanyakan keahli warisan Sahal bin Hanif yang gugur (sebagai syahid),

yang tidak ada kerabatnya kecuali saudara laki-laki ibunya (al-khaal) saja,

maka jawaban Umar, sesungguhnya Nabi saw bersabda :

ال  مولى  لھ  و  الخال  وارث من ال وارث  لھ                      هللا  و  رسولھ  مولى  من

Artinya: “Allah dan Rasul-Nya wali orang yang tidak punya wali, dan

saudara laki-laki ibu ahli waris orang yang tidak punya ahli

waris”.220

o Diriwayatkan dari Umar, mengenai seorang laki-laki yang meninggal, dan

dia meninggalkan paman ibunya (‘amm li umm) dan saudara ibunya, maka

219 Al-Darimi, op.cit., Juz 4, hlm. 1979.
220 Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dari hadis Abi Umamah bin Sahal. Nail al-

Authaar. 6/62.
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Umar memberikan dua pertiga untuk paman (al-‘amm) dan sepertiga

untuk saudara ibunya (al-khaal ).

o Abdullah bin Mas’ud telah memberi putusan pada pewaris yang

meninggalkan ahli waris saudara perempuan bapak (‘ammah) dan saudara

perempuan ibu (khaalah), untuk saudara perempuan bapak dua pertiga dan

untuk saudara perempuan ibu sepertiga.

Ini seluruhnya menjadi dalil bahwa zawil arhaam sebagai ahli waris, dan

itulah yang menjadi pegangan hukum pengikut mutaakhkhirin Malikiyyah setelah

abad kedua hijriyyah dan menjadi fatwa pengikut mutaakhkhirin Syafi’iiyyah

semenjak abad keempat hijriyyah, disaat baitulmal tidak tertata rapi, sehingga tidak

ada jaminan para orang yang berhak menerima hak mereka dan besar kemungkinan

penyaluran harta baitulmal kepada orang yang sebetulnya tidak berhak

menerimanya.

2. Pendapat Malik dan Syafi’i

Zawil arhaam tidak berkedudukan sebagai ahli waris, bila seorang pewaris

tidak mempunyai ahli waris zawil furuudh dan tidak pula ‘ashabah, namun pewaris

meninggalkan zawil arhaam, maka harta warisan pewaris diserahkan ke baitulmal.

Ini pendapat Zaid bin Tsabit, Sa’id bin Musayyab, Sa’id bin Jubair, yang

diambil juga oleh Awza’iy, Abu Tsur, Daud dan Ibnu Jarir Al-Thabariy.

Mereka berdalil sebagai berikut:

- Allah swt telah menjelaskan dalam ayat-ayat kewarisan bagian ahli waris baik

zawil furuudh maupun ‘ashabah, dan tidak menjelaskan bagian zawil arhaam,
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bila zawil arhaam berkedudukan juga sebagai ahli waris tentu pasti Allah swt

menjelaskannya juga, karena mustahil Allah swt lupa, berdasarkan Firman-Nya:

و  ما  كان  ربك  نسیا                                            

Artinya: “Tidak pernah Tuhanmu lupa”.221

- Hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain:

ان  هللا  اعطى  لكل  ذي  حق  حقھ                                                                            

Artinya: “Sesengguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang

mempunyai hak”.222

- Ditanya Rasulullah saw mengenai kewarisan saudara perempuan bapak (al-

‘ammah), dan saudara perempuan ibu (al-khaalah), maka jawab Rasulullah

saw:

اخبرني  جبریل  ان  ال  شیئ  لھما                                                                             

Artinya: “Aku diberitahu oleh Jibril, keduanya tidak dapat sesuatupun”.223

Perlu pencermatan yang dalam pada hadis mursal diatas untuk dijadikan

dasar hukum (al-hujjah), karena banyak kemungkinan yaitu, hadis itu sebelum turun

ayat al-anfaal mengenai keahli warisan zawil arhaam, atau maksud hadis tersebut

menjelaskan bahwa saudara perempuan bapak dan saudara perempuan ibu itu tidak

mempunya bagian tertentu, atau keduanya tidak mewarisi selama ada ahli waris

‘ashabah atau zawil furuudh karena harta diraddkan kepada zawil furuudh, karena

radd kepada zawil furuudh harus didahulukan dari kewarisan zawil arhaam, namun

221 Al-Quran, surah Maryam, ayat 64.
222 Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), op.cit., Juz 29, hlm. 215.
223Hadis riwayat Abu Daud berupa Hadis Mursal, yaitu gugur dari sanadnya sahabat, seperti

kata tabiin : “Bersabda Rasulullah, dengan tanpa menyebutkan nama sahabat. Al-Fiqh Al-Islaamiy wa
Adillatuhu. 8/384.



268

zawil arhaam tetap mendapat warisan bersama suami atau isteri pewaris karena

keduanya tidak menerima radd.

Ketiga: Klasifikasi zawil arhaam

Zawil arhaam dapat diklasifikasikan pada empat kelompok, yaitu:

Kelompok pertama: Ahli waris yang dihubungkan dengan pewaris melalui

keturunan pewaris (al-furu’u) dengan jalur perempuan (bi waasithati al-untsa),

mereka terbagi dua yaitu, anak-anak dari anak perempuan (cucu perempuan dari

keturunan anak perempuan) dan anak-anak dari anak perempuan dari keturunan anak

laki-laki, sampai kebawah baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak

perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak

perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan

dari anak perempuan dari anak laki-laki, begitulah seterusnya sampai kebawah.

Kelompok kedua: Ahli waris yang berasal dari asal keturunan pewaris

melalui jalur perempuan (bi waasithati al-untsaa), baik laki-laki seperti kakek dari

pihak ibu (al-ajdaad al-rahimiyyun) maupun perempuan seperti nenek dari pihak ibu

(al-jiddaat al-rahimiyyaat), seperti bapak dari ibu pewaris, bapak dari bapak ibu

pewaris, ibu dari ibu bapak ibu pewaris, baik yang dekat maupun yang jauh, dan

seterusnya keatas.

Kelompok ketiga: Ahli waris yang berasal dari keturunan ibu bapak

pewaris, mereka ialah saudara-saudara pewaris baik laki-laki maupun perempuan,

mereka terdiri dari tiga kelompok pula, yaitu:
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1. Anak dari saudara-saudara perempuan sampai kebawah secara mutlak, artinya

saudara kandung, sebapak atau seibu saja, seperti anak laki-laki dari saudara

perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2. Anak perempuan dari saudara laki-laki sampai kebawah secara mutlak, artinya

saudara kandung, sebapak atau seibu saja, seperti anak perempuan dari saudara

laki-laki kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau

sebapak, dan seterusnya kebawah. Adapun anak laki-laki saudara laki-laki

kandung mereka adalah ahli waris ‘ashabah.

3. Anak dari saudara laki-laki seibu sampai kebawah, seperti anak laki-laki dari

saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan

seterusnya.

Kelompok keempat: Ahli waris yang berasal dari keturunan salah satu dari

kakek atau nenek pewaris yang bukan zawil furuudh atau ‘ashabah, baik yang dekat

maupun yang jauh, seperti paman dari ibu, saudara perempuan bapak dari ibu dan

sebagainya. Urutan kelompok tersebut berpengaruh pada urutan kewarisan, yakni

kelompok pertama didahulukan dari kelompok kedua, begitulah seterusnya, seperti

ahli waris terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan dari

keturunan anak perempuan) didahulukan dari bapak ibu (kakek dari jalur ibu), maka

seluruh harta untuk cucu perempuan tersebut karena dari kelompok pertama, yang

harus didahulukan dari kakek (bapak dari ibu pewaris) karena dia termasuk

kelompok kedua. Keempat: Sistem bagian keahli warisan zawil arhaam.

Terdapat tiga mazhab mengenai bagian zawil arhaam, yaitu:

Mazhab pertama: Sistem Ahli al-rahim, dan disebut juga dengan mazhab

al-taswiyyah (sama rata).
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Mazhab ini membagi sama rata antara sesama zawil arhaam mengenai harta

warisan, tidak dibedakan antara dekat atau jauh, laki-laki atau perempuan, kelompok

pertama kedua dan seterusnya, karena mereka sama-sama berhak mendapat warisan

dengan jalur al-rahimiyyah (garis ibu), seluruhnya mendapat bagian yang sama.

Ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak

perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki bapak

(paman), maka harta warisan dibagi tiga saja untuk ketiga ahli waris tersebut.

Mazhab ini pendapat dua orang ulama, yaitu Hasan bin Muyassir dan Nuh

bin Zarrah, dan ahli hukum kewarisan banyak yang tidak sependapat dengan mazhab

ini sebab jauh dari logika hukum dan bertentangan dengan dasar hukum syari’at

kewarisan.224

Mazhab kedua: Sistem ahli al-tanziil (pengganti).

Mazhab ini menempatkan ahli waris zawil arhaam pada tempat asal mereka,

dari ahli waris zawil furuudh atau ‘ashabah, sekiranya mereka masih hidup, maka

bagian mereka diberikan kepada keturunannya dari zawil arhaam, dengan ketentuan

yang laki-laki mendapat bagian dua kali perempuan.

Jelasnya anak dari anak perempuan (cucu perempuan dari keturunan anak

perempuan) kedudukannya sama dengan anak perempuan (jika ia masih hidup), anak

saudara laki-laki sama kedudukannya dengan saudara laki-laki (jika ia masih hidup)

dan anak paman sama kedudukannya dengan paman (jika ia masih hidup), maka ahli

waris pewaris yang terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan, anak

perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari paman, sama bagian

224 Al-Mabsuuth li al-sarkhasiy. 20/4.
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mereka dengan orang tua mereka jika masih hidup (artinya mereka menempati

kedudukan ahli waris orang tua mereka masing-masing), maka diberikan kepada

anak perempuan dari anak perempuan bagian ibunya yaitu setengah, dan diberikan

kepada anak perempuan dari saudara laki-laki bagian bapaknya yaitu setengah lagi

sebagai ‘ashabah, sehingga anak paman tidak mendapat warisan karena

kedudukannya menempati kedudukan bapaknya sebagai paman yang terhijab dengan

saudara laki-laki.

Mereka mengecualikan dari kaidah diatas al-akhwaal wa al-khaalaat

(saudara-saudara ibu baik laki-laki atau perempuan), mereka menempati tempat ibu

(al-umm), begitu juga al-a’amaa wa al-‘ammaat li umm (saudara-saudara bapak ibu

baik laki-laki maupun perempuan), mereka menempati tempat bapak, maka ahli

waris yang terdiri dari khaalah (saudara perempuan ibu) dan ‘ammah (saudara

perempuan bapak) untuk saudara perempuan ibu sepertiga bagian karena dia

menempati tempat ibu, dan untuk saudara perempuan bapak dua pertiga bagian,

karena dia menempati tempat bapak yang mendapat sisa harta.

Sistem ahli al-tanziil ini dianut oleh ‘Alqamah, Masruuq dan Sy’abiy dari

tabiin, dan tiga imam mazhab (Maliki, Syafi’i dan Hanbali), selain Mazhab Hanafi

menurut yang mu’tamad.

Namun Mazhab Hanbali menyamakan bagian ahli waris zawil arhaam antara

laki-laki dengan perempuan, mereka memberikan bagian tertentu dari zawil furuudh

atau ‘ashabah kepada ahli warisnya yang zawil arhaam sama banyak antara laki-laki

dan perempuan jika mereka terdiri dari satu arah (jihah), seperti ahli waris yang

terdiri dari anak laki-laki dari saudara perempuan bapak dan anak perempuannya,
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dibagi sama bagian keduanya dengan tidak dilebihkan yang laki-laki dari yang

perempuan.

Hujjah (dasar hukum) ahli al-tanziil ialah, bahwa perimbangan hak dalam

hukum kewarisan tidak mungkin ditetapkan hanya dengan al-ra’yiy (logika hukum)

semata, tapi harus bersandar pada nash atau ijma’ untuk menentukan bagian ahli

waris, maka tidak ada jalan lain kecuali menempatkan penerus ahli waris (al-mudliy)

pada tempat orang yang ditempatinya (al-mudlaa bihi) mengenai bagiannya.

Pendapat mereka dikuatkan oleh putusan Ibnu Mas’ud mengenai ahli waris

pewaris yang terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan (cucu perempuan

dari keturunan anak perempuan) dan anak perempuan dari saudara perempuan, maka

harta dibagi dua saja untuk keduanya, sebab jika seandainya anak perempuan dan

saudara perempuan masih hidup keduanya berbagi dua harta, maka diberikanlah

kepada anaknya bagian ibunya tersebut.

Mazhab ketiga: Sistem ahli al-qaraabah (kekerabatan).

Inilah pendapat Mazhab Hanafi, mereka memberi nama seperti itu karena

mereka mendahulukan dalam sistem kewarisan ahli waris yang paling dekat( al-

aqraab) hubungan kekeluargaan pada pewaris, kemudian yang mengikutinya

begitulah seterusnya, menyamakan (qiyaas) pada ahli waris ‘ashabah yang keahli

warisannya berdasarkan kedekatan tingkat (darajah) pada pewaris.

Alasan mereka ialah, bahwa zawil arhaam itu sebetulnya ahli waris ‘ashabah

pewaris, sebab jika mereka laki-laki tentu menjadi ‘ashabah hakiki (‘ashabah

haqiqiyyun), namun jika ada silsilah keturunan mereka ada yang diantarai oleh

perempuan dengan pewaris maka mereka ‘ashabah secara hukum (‘ashabaat
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hukman), maka urutan ‘ashabah ialah mendahulukan yang terdekat, al-bunuwah

(anak keturunan) didahulukan dari al-ubuwwah (bapak keatas), kemudian baru al-

ukhuwwah (garis saudara) dan seterusnya.

Pendapat mereka dikuatkan oleh putusan Ali r.a terhadap ahli waris yang

terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari saudara

perempuan, maka seluruh harta untuk anak perempuan dari anak perempuan, (anak

perempuan dari saudara perempuan tidak dapat warisan), ini menjadi dalil bahwa

kekuatan keahli warisan zawil arhaam terletak pada kedekatan kekerabatan (quwwah

al-qaraabah), kalaulah Ali r.a berpandangan sama dengan ahli al-tanziil tentulah

beliau membagi dua harta untuk kedua ahli waris tersebut, sebagaimana yang

dilakukan oleh Ibnu Mas’ud.

Norma sistem keahli warisan ahli al-qaraabah sebagai berikut:

1. Bila pewaris meninggalkan hanya seorang ahli waris saja dari zawil arhaam

maka dia mendapat semua atau sisa harta, dari jalur manapun baik laki-laki

maupun perempuan, maka ahli waris yang terdiri dari suami dan anak

perempuan paman, untuk suami setengah bagian, dan sisa harta yang

setengah bagian lagi untuk anak perempuan paman tersebut, karena suami

tidak menerima radd.

2. Bagian ahli waris zawil arhaam yang laki-laki dua kali bagian yang

perempuan, walaupun mereka terdiri dari anak-anak saudara laki-laki seibu.

3. Bila ahli waris zawil arhaam itu terdiri dari beberapa tingkatan maka

didahulukan tingkatan yang lebih tinggi seperti urutan ‘ashabah.

o Ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan dan

kakek dari jalur ibu (jidd rahimiy) maka semua harta untuk anak
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perempuan dari anak perempuan karena dia dari keturunan (far’u )

pewaris, sedangkan kakek dari jalur ibu dari asal pewaris, maka far’u

pewaris didahulukan dari ushuul pewaris.

o Ahli waris yang terdiri dari kakek dari jalur ibu dan anak perempuan dari

saudara laki-laki kandung, maka seluruh harta untuk kakek, karena dia

termasuk tingkat kedua yaitu asal pewaris (ashl al-mayyit) yang harus

didahulukan dari furu’u abawaihi (keturunan dari ibu bapak pewaris).

4. Bila ahli waris zawil arhaam terdiri dari satu tingkat saja maka

pengaturannya sebagai berikut:

o Al-taqdiim bi al-darajah (mendahulukan level kedekatan dengan

pewaris), bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dari anak perempuan

dan anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, maka seluruh

harta untuk yang pertama, kerena lebih dekat level kerabatnya kepada

pewaris.

o Al-taqdiim bi al-idlaa’ (mendahulukan tingkat kedekatan dengan

pewaris), jika sama kedudukan mereka dalam keahli warisan maka

didahulukan tingkat keahli warisannya dari segi ahli waris zawil furuudh

atau ‘ashabah dari tingkat zawil arhaam, maka ahli waris yang terdiri

dari anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dan anak

perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, harta seluruhnya

untuk yang pertama karena dia termasuk zawil furuudh dibanding yang

kedua sebagai zawil arhaam.

o Li al-zakari dh’ifu al-untsaa (bagian laki-laki dua kali bagian

perempuan), bila sama tingkat keahli warisannya, seperti sama-sama
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berasal dari zawil furuudh atau zawil arhaam maka harta untuk mereka

dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dari anak perempuan dari anak

perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan,

maka harta dibagi tiga, dua pertiga untuk yang pertama dan sepertiga

untuk yang kedua, sebab mereka sama-sama berasal dari jalur zawil

furuudh.

Bila ahli waris terdiri dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak

perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan dari anak

perempuan maka harta dibagi dua antara keduanya sebab sama-sama dari

tingkat zawil arhaam.

Q. Bait al-maal (penyimpanan harta kaum muslimin).

Sepakat mazhab yang empat bahwa harta warisan pewaris yang tidak ada ahli

warisnya dan tidak ada pula wasiatnya maka harta itu disimpan pada baitulmal, yang

kedudukan hukumnya menurut mazhab Hanafi dan Hanbali bukanlah sebagai

kewarisan tapi sebagai menjaga kemaslahatan harta itu (ri’aayah al-mashlahah),

maka harta itu digunakan untuk kemaslahatan umum bagi kepentingan seluruh kaum

muslimin, yang tidak dibedakan lagi dalam pembagiannya antara laki-laki dengan

perempuan sebagaimana ketentuan itu berlaku dalam sistem hukum kewarisan Islam.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi’i, bahwa harta warisan pewaris yang

tersimpan dalam baitulmal itu tetap saja statusnya sebagai harta warisan, yang

menurut mazhab Syafi’i dan golongan mutaqaddimin mazhab Maliki, sama saja

baitulmal itu diurus oleh seorang pimpinan yang adil atau badan hukum lainnya,

karena harta itu merupakan warisan untuk kaum muslimin sepanjang masa,
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sedangkan pengurus baitulmal itu merupakan penanggungjawab dan pelaksana

semata, maka baitulmal dapat mengambil semua harta warisan atau sisa harta saja.

Sedangkan menurut pendapat golongan mutaakhkhirin mazhab Maliki,

bahwa baitulmal itu dapat berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta warisan

bila memang tertata rapi (munazhzhaman).

R. Al-Takhaaruj atau al-mukhaarajah (keluar dari bagian harta warisan).

Pertama: Definisi al-Takhaaruj.

Al-Takhaaruj (keluar dari bagian harta warisan) ialah: Terjadi kesepakatan

perdamaaian diantara semua ahli waris pewaris untuk keluar sebagian ahli waris dari

bagian harta warisan tertentu dengan imbalan tertentu pula dari tirkah (harta warisan)

itu sendiri atau imbalan itu bukan dari harta tirkah.

Al-Takhaaruj itu merupakam suatu akad yang dibolehkan yang mendapat

penggantian (‘aqad mu’aawadhah), yaitu bagian tirkah sebagian ahli waris yang

keluar itu diganti dengan harta tertentu oleh ahli waris lainnya sebagai imbalan dari

bagian kewarisannya.

Diantara alasan kebolehan al-takhaaruj ini ialah kerelaan (al-taraadhiy)

sesama ahli waris pewaris terkait, dan dengan adanya penggantian tersebut maka

hilanglah hak ahli waris yang keluar itu dari harta warisan pewaris dan secara

otomatis kesesuruhan harta warisan sepenuhnya menjadi milik ahli waris yang

menggantinya.

Kedua: Dasar hukum al-takhaaruj.
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Dasar hukum kebolehan al-takhaaruj ialah peristiwa hukum yang terjadi dimasa

khalifah Usman r.a, bahwa sahabat Nabi saw Abdurrahman bin ‘Auf menjatuhkan talak

terhadap salah seorang isteri beliau yang bernama Tumaadhir binti Ashb’a dalam keadaan

sakit mau wafatnya, setelah beliau wafat sedangkan isterinya tersebut dalam masa iddah

maka khalifah Usman menetapkannya sebagai ahli waris pewaris bersama tiga orang

isterinya yang lain, selanjutnya mereka berdamai mengenai bagiannya yang seperempat dari

seperdelapan bagian itu untuk diganti dengan uang sebanyak delapan puluh tiga ribu dinar

atau dirham.225

Dalam uraian diatas jelaslah bahwa mundur dari kewarisan hanya sebatas mengenai

harta warisan saja dan tidak lebih dari itu, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh isteri

Abdurrahman bin ‘Auf yang bernama Tumaadhir tersebut dengan tiga orang isterinya yang

lain sebagai ahli waris pewaris dengan cara menerima imbalan sejumlah uang tertentu

berdasarkan kesepakatan sesama ahli waris tersebut.

Adapun mundur dari status hukum kedudukan seseorang ahli waris dari ahli waris

pewaris, artinya dia dinyatakan bukan ahli waris pewaris tentulah tidak dibolehkan menurut

hukum kewarisan Islam, sebab faktanya isteri Abdurrahman bin ‘Auf itu sudah ditetapkan

oleh khalifah Usman terlebih dahulu sebagai ahli waris pewaris, barulah mereka berdamain

mengenai harta waris berdasarkan kerelaan, mungkin ahli waris yang mundur itu

menginginkan sejumlah uang tunai yang dibutuhkannya, sehingga tidak sabar lagi

menunggu waktu tertentu untuk membagi secara riil harta warisan itu untuk dibagikan

kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, apalagi bila ada

harta warisan itu berupa benda seperti tanah dan lain-lain.

Selain itu menurut hemat penulis bila mengundurkan diri seseorang ahli waris tidak

dibatasi hanya pada harta warisan saja, katakanlah boleh mundur dari status hukumnya

sebagai ahli waris pewaris tentulah dia sudah melampaui batas yang dapat dikategorikan

225 Al-Fiqh Al-Islaamiy wa Adillatuhu. 8/440.
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mengingkari atau menafikan takdir Allah swt yang secara fakta menjadikannya sebagai ahli

waris pewaris dengan kedudukan hukum sebagai isteri atau anak pewaris umpamanya, bila

seseorang ahli waris selaku anak pewaris umpamanya menyatakan keluar atau menarik diri

atau mundur sebagai ahli waris pewaris yaitu bapak kandungnya sendiri, tentulah tidak

mungkin diterima oleh logika hukum yang sehat sebab tidak dapat dia menyatakan mundur

atau keluar dari status hukum anak kandung dari bapaknya tersebut sebagai pewaris, kecuali

ada halangan hukum tertentu yang menyebabkan ahli waris tersebut terhalang mendapat

warisan pewarisnya seperti dia melakukan pembunuhan terhadap pewaris.

Hukum Kewarisan Islam menganut asas ijbaariy (langsung secara otomatis),

sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

“Asas ijbaariy, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas

pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak

ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih

dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda

dengan ketentuan dalam KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang

menganut asas takhayyuriy (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli

waris (Pasal 1023 KUH Perdata)”.226

226 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi
2010.


