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BAB III
TINJAUAN UMUM KEWARISAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia

merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab ارثا-یرث-ورث  yang artinya

mewarisi68. Atau dari kata وراثھ-ورثا- یرث- ورث yang berarti berpindahnya harta

si fulan (mempusakai harta si fulan)69.

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses

perpindahan harta pusaka peninggalan si mayit kepada ahli warisnya70. Warits

adalah orang yang mewarisi. Muwarrits adalah orang yang memberikan waris

(mayit). Al-Irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Warasah adalah harta

warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta

peninggalan orang yang meninggal71.

Ilmu waris juga sering disebut ilmu Faraidh. Secara etimologi kata

“Faraid” yang merupakan jamak (plural) dari Faridhah dengan makna Ma’ruf

(objek) mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah

disebutkan “ Hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi”72.

68 Ahmad Warson Al-Munawir,loc.cit.

69 Mahmud Yunus,Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida Karya,1990),h. 496.

70 H. Hasbiyallah,Belajar Mudah Ilmu Waris,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007),
Cet.ke-1,h. 1.

71Ibid,h.1.

72 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2012),Cet.ke-4, h.41.

38



39

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam

sebagai berikut73.

a. Al-Qur’an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu

ayat-ayat Al-Qur’an yang selain kedudukannya qath’i al-wurud juga

qath’i al-dalalah meskipun pada dataran tazfiz (aplikasi) sering ketentuan

baku Al-Qur’an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan

pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus radd, aul dan sebagainya.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara

langsung maupun tidak langsung didalam Al-Qur’an dapat di jumpai

dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut.74

1. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang

tua dan anak


























73 Komis Simanjuntak, Suhrawardi K.Lubis,Hukum Waris Islam,(Jakarta: Sinar
Grafika,2007), Edisi ke-2,h.20.

74Ibid, h.20.
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Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu
pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan
dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa
atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan”75.

2. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 33 tentang harta pusaka dan pewarisnya

dari setiap harta peninggalan










Artinya : “Dan untuk (masing-masing laki-laki dan perempuan) Kami
telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan
oleh kedua orang tuannya dan karib kerabatnya. Dan orang-
orang yang kamu telah besumpah setia dengan mereka, maka
berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu”76.

3. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-

laki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai

dengan bagian yang telah ditentukan




75Dapertemen Agama RI,Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta : CV.Pustaka Al-
Kautsar,2009),h.37.

76Ibid,h.83.
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Artinya: “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada
hak bagian (pula) dari harga peninggalan kedua orang tua
dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian
yang telah ditetapkan”77.

4. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris terdapat

pada surat An-Nisa’ ayat 11-12 dan ayat 176

















































77Ibid,h.78.
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Artinya : Ayat (11) “Allah mensyari’at kan (mewajibkan ) kepadamu
tentang (pembagianwarisan untuk) ak-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 memproleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu bapak, bagian msing-masing seperenem
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. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Ssungguh,
Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 12 “dan bagimu
(suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu
itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Penyantun”78.




78Ibid,h.79.
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Artinya: “ 176. Mereka meminta fatwa kepada mu (tentang kalalah).

Katakanlah, “ Allah memberi fatwa kepada kamu tentang
(kalalah) yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai
anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya
( saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laku mewarisi (
seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai
anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara- saudara laki-
laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki
sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah
menerangkan ( hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat.
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”79.

5. Ayat yang menerangkan yang berkenaan dengan Dzul Arham (yang

mempunyai hubungan atau pertalian darah dijelaskan dalam Al-Qur’an

surah An-Nisa’ ayat 1













Artinya : “ Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari diri yang satu ( Adam), dan (Allah)
menciptakan pasangan (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya
Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

79Ibid,h.106.
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kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu80.

Ayat ini menegaskan sesuatu perintah kepada umat manusia

agar menjaga hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, dan kelurga

yang mempunyai hubungan kekeluargaan tersebut haruslah diberikan

kasih sayang dan juga harus diberikan santunan81.

6. Tentang orang-orang yang yang mempunyai hubungan darah lebih

berhak untuk saling mewarisi, karena keluarga yang lebih dekat lebih

berhak untuk mendapat warisan dari pada kerabat yang lain, dijelaskan

dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam surah Al-Anfaal (8) ayat 75 dan

Al-Ahzab (33) ayat 6











Artinya: Al-Anfaal :75. “Dan orang-orang yang beriman setelah itu,

kemudian berhijarah dan berjihad kepadamu maka mereka
termasuk golongan mu. Orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab
Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”82.


















80Ibid,h.77.

81 Komis Simanjuntak, Suhrawardi K.Lubis,op.cit, h. 30.

82 Dapertemen Agama RI,Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta : CV.Pustaka Al-
Kautsar,2009),h.186.
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Artinya : Al-Ahzab 6.” Nabi itu lebih utama bagi orang-orang
mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-
istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak
(waris-mewarisi) didalam Kitab Allah dari pada orang-
orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau
kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu
(seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab
Allah”83.

b. Hadits

Hadits merupakan pelengkap Al-Qur’an sebagai sumber hukum

ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-hadits merupakan

salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al-

Qur’an84.

Hadits-hadits yang berkaitan langsung dengan kewarisan adalah

sebagai berikut.

1. Orang yang meninggal dengan mewariskan harta, maka hartanya untuk

ahli waris nya, yang diriwayatkan oleh muttafak alaih

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرُ  ثـََنا َأِيب َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد اْألَُمِويُّ َحدَّ ثـََنا أَبُو َحدَّ و َحدَّ
لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن تـََرَك َماًال َفِألَْهِلِه قَاَل َرُسوُل اللَِّه صَ :َسَلَمَة َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ 

85.َوَمْن تـََرَك َضَياًعا فَِإَيلَّ 

Artinya : “Menceritsksn kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al
Umawi menceritakan kepada kami. bapakku menceritakan
kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada
kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu
Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa
yang meninggalkan harta (karena meninggal dunia), maka
harta itu untuk keluarganya. (Tapi) barangsiapa yang

83Ibid,h.418.

84 Anwar Hartono,Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya,(Jakarta: Bulan
Bintang,1968), Cet .ke-1,h. 95

85Muhammad Nashiruddin Al-Albani,op.cit, h.623.
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meninggalkan keluarga yang tidak memiliki apapun (karena
meninggal dunia), maka (mereka) menjadi tanggunganku'."

2. Hadits tentang penganut dua agama tidak saling mewarisi

ثـََنا ُحَصْنيُ ْبُن ُمنَْريٍ َعْن اِ  ثـََنا ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة َحدَّ ْبِن َأِيب لَيـَْلى َعْن َأِيب حدَّ
.86الزُّبـَْريِ َعْن َجاِبرٍَعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال يـَتَـَواَرُث َأْهُل ِملَّتَـْنيِ 

Artinya : “Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Hushain
bin Numair menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila,
dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Penganut dua agama (berbeda) tidak saling
mewarisi".(Shahih Ibnu Majah).

نْ عَ ْنيِ سَ حُ نُ بْ اِ اِىل عَ نْ عَ ا بْ هَ شِ نُ بْ اِ نْ عَ جِ يْ رَ حُ نُ بْ اِ نْ عَ مْ ا صِ عَ وْ بُـ ا اَ نَ ثَـ دَّ حَ 
مْ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ الَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ ا اَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ د ِ يْ زَ نْ بِ ةْ امَ سَ اُ نْ عَ انْ مَ ثْ عُ نُ وبْ رُ مْ عَ 
.87مْ لِ سْ مُ الْ رَ افِ كَ الْ الَ وَ رَ فِ اكَ الْ مُ لِ سْ مُ الْ ثُ رِ يَ : َال لَ قاَ 

Artinya :” Telah menceritakan kepada kami Abu ‘asim dari Ibnu
khuraij dari Ibnu Sihab dari Ali dari Ibnu Husain dari ‘Amru
bin Usman dari Asomah bin Zaid ra, berkata bahwa
sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda :”Orang Muslim
tidak mewarisi orang kafir,dan orang kafir tidak mewarisi
orang Muslim.”

3. Hadits tentang perintah untuk memberikan harta warisan kepada

masing-masing ahli waris yang berhak. Dan seandainya hartanya

tersisa maka diberikan kepada ahli waris  laki-laki yang paling terdekat

hubungannya.

ثـََنا ُوَهْيٌب َعْن اِ  ثـََنا َعْبُد اْألَْعَلى ْبُن َمحَّاٍد َوُهَو النـَّْرِسيُّ َحدَّ ْبِن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َحدَّ
.88َفَما بَِقَي فـَُهَو ِألَْوَىل َرُجٍل ذََكرٍ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحلُِقوا اْلَفرَاِئَض بَِأْهِلَها

86Ibid,h.634.

87Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari,loc.cit

88M.Nashiruddin al-Albani,Shahih Bukhari,Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta:Gema Insani,2008),jilid 3,h.752.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -
yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari
Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata,
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah
harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya,
sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis
keturunannya”.(H.R.Bukhari Muslim).

4. Hadits tentang orang yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli

waris

ثـََنا ثـََنابـُْنَدارٌ حدَّ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ُسْفَيانُ َأْخبَـْرنَاَهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ
َصلَّىلِلنَِّيبِّ َمْوًىل َأنَّ َعاِئَشةَ َعنْ ُعْرَوةَ َعنْ َوْرَدانَ اْبنُ َوُهوَ ُجمَاِهدٍ َعنْ اْألَْصِبَهاِينِّ 

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َفَماتَ َخنَْلةٍ ِعْذقِ ِمنْ َوَقعَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 
89.اْلَقْريَةِ أَْهلِ بـَْعضِ ِإَىل فَاْدفـَُعوهُ قَالَ َال قَالُواَواِرثٍ ِمنْ َلهُ َهلْ اْنظُُروا

Artinya:“Bundar menceritakan kepada kami,Yazid bin Harun
menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada
kami, dari Abdurrahman bin Al Ashbihani, dari Mujahid yaitu
Ibnu Wardan, dari Urwah, dari Aisyah: Bahwa (mantan)
budak Rasulullah SAW jatuh dari tandan pohon kurma
kemudian meninggal. Nabi SAW kemudian bersabda,
"Lihatlah (oleh kalian semua), apakah ia memiliki ahli waris?
" Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah SAW bersabda,
"Serahkanlah (harta pusaka)nya kepada sebagian penghuni
kampung".

c. Ijma’ dan Ijtihad

Al-Ijma’ yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan

hukum warisan yang terdapat didalam Al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagai

ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan

keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima

secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama

89Muhammad Nashiruddin Al-Albani,Shahih sunan Tirmidzi,op.cit,h.632.
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mendefinisikan Ijma’ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang

suatu ketentuan hukum syara’ mengenai suatu hal pada suatu masa setelah

wafatnya Rasulullah Saw90.

Ijma’ dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan

mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap

pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh

nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang

mewarisibersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur’an tidak

dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-

sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam

kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab,

kecuali dalam masalah kalalah, mereka mendapat bagian. Menurut

pendapat kebanyakansahabat dan imam-imam mazhab yang menutup

pendapat Zaid bin Tsabit,saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara

muqasamah dengan kakek91.

Al-Ijtihad, yaitu pemikiran para sahabat atau Ulama yang memiliki

cukup syarat dan kriteria sebagai sebagai mujtahid, untuk menjawab

persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan

pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam

menerapkan hukum (tathbiq al-ahkami), bukan untuk mengubah

pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam

90 Ahmad Rofiq,Fiqh Mawaris,(Jakarta: Rajawali Pers,2012),Cet.ke-5,h. 27.

91Fatchur Rahman, op. cit., h. 33.
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pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan

menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut

dengan masalah ‘aul. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka

ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut

dengan radd. Jika dalam cara ‘aul akan terjadi pengurangan bagian secara

proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara

radd, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima92.

B. Asas-asas Kewarisan dalam Islam

Sumber hukum yang berasal dari wahyu dan hasil ijtihad dipadukan

dalam bentuk filosofis, yang kemudian diambil asas-asas hukum pokok. Ada

lima asas hukum kewarisan, yaitu93:

a. Asas Ijbari

Ijbari adalah bahasa Arab yang berarti paksaan (compulsory).

Makhsudnya, melakukan sesuatu di luar kehendak. Hukum kewarisan

Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli

waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya

otoritas pewaris atau ahali waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan

peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris

(sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada

ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.

92 Ahmad Rofiq,op.cit,h.28.

93 Hajar M,op.cit,h.10.
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Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah

harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek

peralihan  harta dapat diperhatikan al-Qur’an (4: 7), ayat ini menjelaskan

bahwa orang laki-laki dan perempuan ada “nashib” dari harta peninggalan

orang tua dan kerabat. Kata “nashib” berarti bagian, saham atau jatah dari

seseorang (pewaris). Artinya, bahwa dari jumlah harta yang ditinggalkan

pewaris, disadari atau tidak, terdapat hak ahli waris. Pewaris tidak perlu

menjanjikan akan memberi sebelum meninggal, atau ahli waris tidak perlu

meminta haknya itu.

b. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari

kedua pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan

kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini terlihat dari ayat 7 An-Nisa’,

yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari

pihak ayah dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak

menerima harta warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11

ditegaskan pula bahwa anak perempuan berhak menerima harta dari orang

tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan atau

orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ibu berhak warisi harta

anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah juga berhak mewarisi

anaknya yang laki-laki dan yang perempuan94.

94Ibid,h.
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c. Asas Individual

Asas Individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu)

berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya

(sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam

ketentuan Hukum Adat)95.

Sifat individual dalam hukum kewarisan itu dapat ditelusuri dari

ayat-ayat kewarian. Ayat 7 an-Nisa’secara umum menjelaskan bahwa laki-

laki dan perempuan menerima hak dari orang tua dan kerabatnya, baik

harta yang ditinggalkannaya itu sedikit atau banyak. Bagian masing-

masing sudah ditentukan yang harus diberikan kepada yang berhak.

Pembagian secara individual ini adalah mengikat dan wajib dijalankan

oleh setiap ahli waris dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggaran

itu sesuai ayat 13 dan 14 surat An-Nisa’.

d. Asas Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak

menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak

kewarisan, sama halnya dengan perempuan.

Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12 maupun 176 surat An-

Nisa’. Menurut ketiga ayat itu dikatakan bahwa anak laki-laki dan anak

perempuan berhak mewarisi, bapak dan ibu juga berhak mewarisi, adanya

95 Konis Simanjuntak, Surahwardi K.Lubis, op.cit, h. 40.
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hak suami dan isteri, maupun hak saudara, baik saudara itu laki-laki,

perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu.

Bila dilihat dari bagian yang diterima terdapat ketidak-samaan,

karena keadilan tidak hanya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak,

tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan

materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul

kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk juga

perempuan. Aturan ini ditegaskan pada ayat 34 surat Ab-Nisa’. Bila

dikaitkan antara pendapatan dengan kewajiban, akan terlihat bahwa laki-

laki merasakan manfaat oleh perempuan.

e. Asas Kewarisan akibat kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan

harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan

lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya

dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak

tersebut semata-mata hanya sebatass keperluannya semasa ia masih hidup,

dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Asas kematian ini dapat diperhatikan dari penggunaan kata warasa

dalam Al-Qur’an. Misalnya, pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa’. Dari

pemahaman kata-kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku

sesudah pemilik harta itu mati.



53

C. Rukun dan syarat kewarisan

Rukun-rukun dalam pembagian kewarisan ada tiga macam yaitu96:

a. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal

dipussakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya

perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta

peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga tirkah atau turats.

b. Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupum

mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh

putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia

belum mati sejati.

c. Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris

lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya

ikatan perkawinan , hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak

perwalian dengan si muwaris.

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada,

sehingga dapat memberi hak kepada seorang atau ahli waris untuk menerima

warisan, yaitu97:

a. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan

dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti

bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian

atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak

96 Fatchur Rahman,op.cit, h. 36.
97 Amin Husein Nasution,Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran

Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012),Edisi.1, Cet.ke-2, h.71.
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termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau

pembagian ini disebut Hibah.

b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang

mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.

Termassuk dalam pengertian hidup di sini adalah :

1. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang

yang mewariskan meninggal dunia.

2. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya,

dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa

ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga

kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli

waris. Apabila dua orang mempunyai hubungan nasab meninggal

dunia bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu

meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli

waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang

yang mewarisi, yaitu98:

1. Hubungan Nasab : (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus

keatas (Ushul al-Mayyit), seperti Ayah, Kakek dan lainnya, atau

pertalian lurus kebawah (Furu’al al-Mayyit) seperti : anak, cucu, atau

pertalian mendatar / menyamping (al-Hawasyi) seperti saudara, paman

dan anak turunannya.

98Ibid,h.72-77.
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2. Hubungan perkawinan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan

menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Yang dimakhsud

dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah menurut

Syariat Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusnya ikatan

perkawinan ( telah habis masa idah).

3. Hubungan perbudakan (wala), yaitu seseorang berhak mendapatkan

warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya

(dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti

pemberian kemerdekaan, sehingga budak mempunyai kedudukan yang

sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu

meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena

hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang

membebaskannya (Mu’tiq) berhak menerima warisan padanya. Akan

tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang

dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas

tuannya.

4. Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal

dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan

diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk

dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.
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D. Penyebab dan penghalang menerima warisan

Mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si

mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya99. Dalam ketentuan

hukum Islam, sebab-sebab unruk dapat menerima warisan ada tiga hal

yaitu100:

1. Al-Qarabah, yaitu hubungan kekerabatan maksudnya adalah semua ahli

waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak,

maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat

jauhnya hubungan kekerabatan.

2. Al-Mushaharah, yaitu hubungan perkawinan maksudnya adalah dari

hubungan perkawinan yang sah maka menyebabkan adanya hubungan

hukum saling mewarisi antara suami dan istri apabila salah satunya

meninggal dunia lebih dahulu.

3. Al-Wala’, yaitu memerdekakan budak maksudnya adalah hubungan

kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui

perjanjian tolong menolong101.

Halangan untuk menerima waris adalah hal-hal yang menyebabkan

gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan Muwarrits.

Adapun halangan tersebut adalah102:

99 Fatchur Rahman,op.cit,h.113.

100 Ahmad Rofiq,op.cit,h. 41.

101Ibid, h.45.

102H.Hasbiyallah,op.cit, h.15.
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a. Pembunuhan, semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat

menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari

pembunuhan tersebut agar ia segera memiliki harta Muwarris.

b. Beda Agama, seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli

waris dan Muwarris berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam,

Muwarris beragama Kristen atau sebaliknya.

c. Perbudakan, karena perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan

karena status kemanusiaannya karena ia dianggap tidak cakap melakukan

perbuatan hukum. Karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak

untuk mewarisi.

E. Kewarisan Beda Agama dalam Pandangan Islam

Ulama ahli tafsir, Hadits, dan fiqh bersepakat bahwa perbedaan agama

pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta

warisan103. Hal ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

نُ وبْ رُ مْ عَ نْ عَ ْنيِ سَ حُ نُ بْ اِ اِىل عَ نْ عَ ا بْ هَ شِ نُ بْ اِ نْ عَ جِ يْ رَ حُ نُ بْ اِ نْ عَ مْ ا صِ عَ وْ بُـ ا اَ نَ ثَـ دَّ حَ 
ثُ رِ يَ : َال لَ قاَ مْ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اَىل صَ ِيبَّ النَّ نَّ ا اَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ د ِ يْ زَ نْ بِ ةْ امَ سَ اُ نْ عَ انْ مَ ثْ عُ 
104.مْ لِ سْ مُ الْ رَ افِ كَ الْ الَ وَ رَ فِ اكَ الْ مُ لِ سْ مُ الْ 

Artinya :” Telah menceritakan kepada kami Abu ‘asim dari Ibnu khuraij dari
Ibnu Sihab dari Ali dari Ibnu Husain dari ‘Amru bin Usman dari
Asomah bin Zaid ra, berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw
bersabda :”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir,dan orang kafir
tidak mewarisi orang Muslim.”

103 Habiburrahman,Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana
Prenada Media Group,2011),Cet.ke-1,h.77.

104 Abu Abdullah Muhammmad Bin Ismail Al-Bukhari,loc.cit.
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Para fuqaha’ berbeda pendapat tentang pewarisan antara agama-agama

yang berbeda-beda. Menurut imam Malik, Imam Ahmad pemeluk agama yang

berbeda-beda tidak saling mewarisi, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW

yang berbunyi105:

رْ ابِ جَ نْ عَ ْريِ بَـ الزُ ِيبْ اَ نْ ى,عَ لَ يْـ لَ ِيبْ اَ نُ بْ اِ نْ , عَ ْريِ منَُ نْ بِ ْنيِ صَ ا حُ نَ ثَـ دَّ , حَ ةٌ دَ عَ سْ مَ نْ بِ دِ يْ ا محَُ نَ ثَـ دَّ حَ 
106.ْنيِ تَـ لَّ مِ لَ هْ اَ ثُ ارَّ وَ تَـ يَـ : َال الَ قَ مْ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ اىلَّ صَ ِيبِّ النَّ نِ عَ 

Artinya: “ Humaid bin Mas’adah menceritakan kepada kami, Hushain bin
Numair menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Abu
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Saw, bersabda,”penganut dua agama
(berbeda) tidak saling mewarisi.”

Menurut imam Asy-Syafii dan Imam Abu Hanifah, orang kafir

semuanya mewarisi diantara mereka sendiri dengan mafhum dari hadits:

“orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi

orang Muslim.

Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang

menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang

mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik

agama nashrani maupun agama atheis yang tidak mengakui agama yang hak,

sedang agama orang yang bakal mewarisi harta peninggalannya adalah Islam.

Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama

mereka. Tidak adanya wilayah non Muslim terhadap seseorang Muslim107.

Dapat dipahami pada ayat 141 surat An-Nisaa’ yang berbunyi:

105 Moh.Anwar Bc.Hk,Fara’idl hukum waris dalam Islam dan masalah-
maalahnya,(Surabaya:Al-Ikhlas,1981),h.31.

106Muhammad Nashiruddin Al-Albani,loc.cit, h.634.
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Artinya : ”(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi
pada dirimu. Apabila kamu terdapat kemenangan dari Allah
mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang ) bersama
kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka
berkata,”Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela
kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan
diantara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan
kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah tidak akan menjadikan

bagi orang kafir jalan terhadap orang-orang beriman. Hubungan antara kerabat

yang berbeda agama terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, dan tidak

menyangkut dengan pelaksanaan agama.

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan kekerabatan

mempunyai kaitan yang erat, hadits yang melarang hak kewarisan Muslim dari

yang bukan Muslim terdapat perbedaan pendapat. Semua mujtahid sepakat

bahwa non Muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris Muslim. hal ini

sejalan dengan hadits gugurnya hak waris karena perbedaan agama dan tidak

bertentangan dengan surat al-Maidah ayat 5108.

107 Hajar M,op.cit,h.25.

108Ibid, h.25.
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Dalam hal orang Muslim mewarisi dari yang nons Muslim terdapat

perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam juga tidak

mewarisi bagi pewaris non Muslim atau murtad.

Macam-macam berlainan agama dan pendapat-pendapat tentang hak

waris mereka dapat diperinci sebagai berikut109:

a. Orang kafir mewarisi orang Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi

orang Islam lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam. Dalam

masalah ini terdapat persoalan, bila pewaris tersebut masuk Islam sesudah

matinya orang yang mewariskan, sedangkan harta peninggalan simati

belum dibagi-bagikan110.

1. Jumhur ulama tetap berpendapat terhalang mewarisi,lantaran

timbulnya hak mempusakai itu adalah sejak kematian orang yang

mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta warissan.

Padahal di saat  kematian orang yang mewariskan dia masih dalam

keadaan kafir, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.

2. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa

pewaris terebut tidak terhalang mewarisi, sebab predikat berlainan

agama sudah hilang sebelum pembagian harta warisan

3. Fuqaha aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu

belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan

109 Fatchur Rahman,op.cit,h.97.

110Ibid,h.98
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kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia tak terhalang

mewarisi.

Dari pendapat diatas pendapat jumhur yang paling kuat. Sebab

apabila syarat mendapat warisan baru dimulai ketika saat pembagian harta

warisan tentu hal ini akan dapat disalah gunakan oleh ahli waris, ia hanya

akan masuk islam ketika harta warisan itu belum dibagikan agar ia

mendapat hak warisan, namun setelah harta sudah dibagikan mereka akan

kembali murtad setelah tujuannya tercapai.

b. Orang Islam mewarisi orang kafir

Dalam hal ini ulama-ulama termashur dari golongan sahabat,

tabi’in dan imam empat madzhab berpendapat bahwa orang Islam tidak

mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Sedang kan menurut fuqaha

Imamiyah  berpendapat bahwa larangan mewarisi perbedaan agama itu

tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non

Muslim. oleh karena itu misalnya bila seorang istri yang kafir kitabiyah

wafat, maka suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta

peninggalannya111.

c. Orang kafir mewarisi orang kafir

Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’iyah, sesuai dengan

anggapan beliau bahwa agama mereka itu ditinjau dari segi

bertentangannya dengan agama Islam dianggap sebagai salah satu agama

saja, menetapkan bahwa mereka saling dapat mewarisi satu sama lain, baik

111Ibid, h.99.



62

dengan adanya persamaan prinsip agamanya tetapi berlawanan

kepercayaan, seperti yahudi dan nashrani112.

Ulama-ulama yang beranggapan bahwa agama-agama selain Islam

itu berdiri sendiri, misalnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Marzuq

(aliran malikiyah),menetapkan bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi

satu sama lain, karena Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

ثـََنا ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة َحدَّثـََنا ُحَصْنيُ ْبُن ُمنَْريٍ َعْن اِ  َلى َعْن َأِيب الزُّبـَْريِ َعْن َحدَّ ْبِن َأِيب لَيـْ
.يـَتَـَواَرُث أَْهُل ِملَّتَـْنيِ َجاِبرٍَعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال 

Artinya : “Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Hushain bin
Numair menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Abu
Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penganut
dua agama (berbeda) tidak saling mewarisi".

Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir memilih pendapat

yang beranggapan bahwa mereka itu adalah satu agama yang saling

mewarisi satu sama lain. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat 2 yang

berbunyi “saling dapat mewarisi antar orang bukan Muslim dengan

sebagian mereka yang lain.”

d. Orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad

Telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa orang murtad, orang

yang meninggalkan agama Islam, tidak dapat mewarisi harta peninggalan

keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kfir, maupun orang

murtad juga.

112Ibid,h.101.
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Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya

yang agama Islam, karena ia lebih rendah derajatnya dari pada

keluarganya yang Muslim. Dari segi yang lain saling mewarisi itu

merupakan suatu penyambung ruh keagamaan, sedang kemurtadan itu

merupakan pemutus. Karena itu bila salah seorang suami istri murtad

sebelum berkumpul, perkawinannya harus difasakh dan sebagai sanksinya

ia dilarang mewarisi harta peninggalan pihak lain yang meninggal.

Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya

yang kafir, dikarenakan orang murtad itu dianggap tidak mempunyai

agama, sedang orang kafir itu dianggap mempunyai agama sesuai dengan

kepercayaannya. Dan orang murtad tidak dapat mewarisi harta

peninggalan kerabatnya yang sama murtad, karena keduanya telah

memutuskan hubungan penyambung ruh keagamaan.

e. Orang yang tidak murtad mewarisi orang murtad

Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa harta si murtad yang

didapatkan setelah murtad diletakkan di kas perbendaharaan negara Islam.

Namun harta milik yang didapatkan sebelum murtad diperselisihkan oleh

fuqaha’ :

1. Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila seorang murtad mati atau

dibunuh karena keriddahannya atau diputuskan oleh hakim karena ia

bergabung dengan musuh, maka harta peninggalaannya  yang didapat

ketika ia masih dalam keadaan Islam sebelum ia murtad , dan diambil

biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang, di warisi oleh ahli

warisnya yang Islam bila yang meninggal itu orang laki-laki murtad.
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Namun apabila harta yang didapatnya setelah ia murtad lalu ia mati

hartanya di letakkan di kas  perbendaharaan negara Islam, karena harta

tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap tidak ada ahli waris

yang berhak mewarisi setelah murtadnya. Bila yang murtad itu

perempuan maka  kematiannya tidak berdasarkan pada saat murtadnya,

karena tidak dikenakan hukuman mati hanya penjara. Oleh karena itu

kematiannya dihitung sejak ia mati haqiqy atau sejak ia

menggabungkan dengan musuh, harta benda perempuan murtad yang

didapat sebelum mati haqiqi atau sebelum diputuskan menggabungkan

diri dengan musuh walaupun harta itu diperolehnya sesudah murtad

diwarisi oleh warisnya yang Islam, adapun harta yang didapat sesudah

putusan menggabungkan diri dengan musuh menjadi harta kas

perbendaharaan negara.

2. Ulama aliran Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat,

mereka tidak membedakan jenis orang yang murtad itu laki-laki atau

perempuan, oleh karena itu harta yang didapat sebelum mati atau

putuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang

didapat setelah murtad adalah hak ahli waris yang beragama Islam.

3. Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa

harta benda orang murtad itu harus diletakkan di kas perbendaharaan

negara Islam,  baik harta itu didapat sesudah maupun sebelum putusan

penggabungan diri kepada musuh113.

113Ibid,h.105.


