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ABSTRAK 

 

Nasrul Ritonga, (2022): Penundaan  Pendistribusian  Harta  Warisan Dalam  

Adat  Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten 

Padang Lawas Utara 

 

Penelitian ini membahas  tentang  penundaan pendistribusian harta warisan 

oleh adat Desa Arse. Terdapat aturan yang ada di desa tersebut, sebelum 

melangsungkan pendistribusian harta warisan, ada beberapa syarat yang harus di 

penuhi oleh masyarakat Desa Arse. Keharusan menikahnya seluruh ahli waris 

barulah dilaksanakan pedistribusian harta warisan tersebut. Adapun rumusan 

masalah dalam skripsi ini, bagaimana penundaan pendistribusian harta warisan 

menurut adat  Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, dan 

apa fakor-faktor penyebab penundaan pendistribusian harta warisan di Desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.  

Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu di 

mulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data- 

data tersebut akan ditelusuri dalam literature yang di pandang relavan. Setelah 

penulis meneliti dan menganalisa, masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok 

Kabupaten Padang Lawas Utara hanya akan melaksanakan pendistribusian harta 

warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan. Aturan itu 

bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 184 yang berbunyi ; Bagi ahli 

waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, 

maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul 

anggota keluarga‛. 

           Penundaan itu dilakukan asal seluruh ahli waris bersepakat dan telah 

mengetahui masing-masing bagian yang di dapatkannya. Terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang brbunyi : Para ahli waris dapat 

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya‛. Oleh karena itu penundaan pendistribusian 

harta warisan oleh adat desa arse ini  tidak sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum 

Islam diatas tidak sesuai dengan adat yang berlaku di  Desa Arse tersebut. 

 

Kata kunci : Penundaan, Harta Warisan, Desa Arse. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan ilmu farai‟id dan ilmu 

mirats, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan 

seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang 

berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial), kepada ahli 

waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 
1
Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing.
2
 

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah 

‚telah jelas matinya‛. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, 

yang berati bahwa harta pewaris beralih kepada ahli waris setelah 

kematiannya. 
3
Ketika seseorang mati maka secara otomatis terjadinya 

peralihan harta dari yang mati kepada keluarga yang ditingalkan. Harta yang 

ditinggalkan tersebut belumlah menjadi harta warisan. Harta peninggalan 

orang yang mati akan menjadi harta warisan apabila sudah dikeluarkannya 

hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu: 
4
Biaya perawatan 

pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah 

(jika ada), harta bersama (bagi suami, ataupun istri. 

           Pada warisan itu ada bagian-bagian yang berhak menerimanya. Adapun 

bagian masing-masing ahli waris terdapat dalam al qur‟an. Allah SWT 

berfirman: 

                                                     
1
 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media 

Perintis, 2011), h. 151 
2
 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a 

3
Amir Syaruifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 208 

4
 Abdullah Syah dan Amal Hayati, Hukum Waris Islam, (Medan: Wal Ashri Pubishing, 

2011), hal. 59 
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Artinya:  Bagi orang laki-laki ada hak bagan dari harta peninggalan ibu 

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang ditetapkan‛. (QS. An Nisa: 7). 
 

           

                          

 

Artinya: Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa 

yangditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, dan jika ada 

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 

maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu‛.(QS. An Nisa 33) 

 

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan 

hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Bahkan 

dalam hadis pun sudah diterangkan: Rasulllah SAW bersabda: 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعنْ ُهَماَعْن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َأْلُِْقوا اْلَفرَاِئَض 
 ِِبَْىِلَها َفَما بَِقَي فَ ُهَو ِِلَْوََل َرُجٍل ذََكرٍ 

Artinya:  Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa 

yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling 

utama‛.(Mutafaq‟alaih) 
 

 إن هللا أعطى كل ذي حق حقو فال وصية لوارث 
Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang 

berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris‛.(HR. Abu Dawud).
5
 

 

Jika terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa dalam 

pendistribusiannya maka baginya diangkat wali berdasarkan Kompilasi 

Hukum Islam dalam Pasal 184 berbunyi: ‚Bagi ahli waris yang belum dewasa 

                                                     
5
 Abu Bakar Jubir Al Jazai‟iri, Terjemahan Lengkap Minhajul Muslim, (Jakarta: Pustaka 

Arafah), h. 590 
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atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya 

diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga‛. 

6
Kemudian boleh diadakannya perdamaian dalam pendistribusiannya setelah 

ahli waris telah menyadari bagian 
7
masing-masing terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 183 berbunyi: ‚Para ahli waris dapat bersepakat 

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-

masing menyadari bagiannya‛. 

Akan tetapi berbeda dengan Adat Desa Arse terdapat aturan yang 

berkaitan dengan pembagian harta warisan. Diadakannya penundaan 

pendistribusian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang belum menikah. 

Wawancara pada hari jum'at malam 21:00 tanggal 23 oktober 2021 

mengenai cara pembagian harta warisan di Desa Arse tersebut : 

Adapun pendapat bapak Muhammad Luttan Nasution selaku pemuka 

adat yakni: ‚Songononma pambagian ni harta pusaka kampong  arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara anggo adong harto pusako 

paninggalan orang tua, anggo napodo marbagas dope anak sude inda bisa 

podo marbagi harta pusaka, harana inda sarupo bagian nina marnikah dohot na 

so marnikah torus harto pusako bisa dibagi pala dung maninggal ayah dohot 

umakna‛.
7
 

Adapun arti atau maksud dari pernyataan bapak Muhammad luttan 

Nasution selaku pemuka adat tersebut ialah ketika orang tua meninggalkan 

harta pusaka belum bisanya dibagi harta tersebut apabila seluruh ahli waris 

belum menikah, dikarenakan tidak samanya bagian seseorang yang menikah 

dengan yang belum menikah. Kemudian harta warisan yang siap dibagi yakni, 

apabilah ayah dan ibu telah meninggal dunia maka boleh diadakannya 

pembagian harta warisan tersebut. 

           Penelitian awal melakukan kasus mengenai pelaksanaan dalam 

pembagian warisan yang ditunda dikarenakan para ahli waris yang belum 

menikah. Ada kewajiban menunggu para ahli waris semua menikah maka 

                                                     
6
 Muhammad Athoillah, Fikih Waris, (Bandung: Yrama Widya, 2018), h. 240 

7
 Muhammad Luttan Nasution, Pemuka Adat, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2021, 

Desa Arse Kecamatan Dolok Kab. Paluta. 
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dibagikannya harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Terdapat 

kejadiannya tepatnya di Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang 

Lawas Utara.  

Diantara masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas 

Utara yang mengalami penundaan pendistribuan pembagian harta warisan 

kepada ahli waris dikarenakan menunggu ahli waris keseluruhanya menikah. 

Wawancara langsung kepada ahli waris yang merasakan dan mengalami 

penundaan harta warisan di Desa Arse akibat ahli waris belum menikah semua 

pada hari selasa pukul 08 : 20 tanggal 24 oktober 2021.
8
 

Terdapat 4 keluarga: Ibu Erly Nasution, selaku masyarakat Desa Arse, 

memberikan penjelasan tentang penundaan harta warisan yang ditunda sampai 

anak anak dari muarits menikah, ibu Erly berkata bahwa sana di bagasan ni 

pernikahan pasti adong pesta adat nadi laksanahon satiop anaki sahinggo nda 

adong keadilan pola hartoi di bagihon sedangkan anak-anak na lain I nda podo 

manikah dohot melangsungkon pesta adat namarupahon bahat biaya abis disi. 

Adapun pendapat iibu Erly Nasution bahwasanya dalam pernikahan 

pasti adanya pesta adat yang diselenggarakan oleh masing-masing anak 

tersebut sehingga tidak ada keadilan jika harta tersebut dibagikan sedangkan 

anak anak yang lain belum menikah dan melangsungkan pesta adat yang 

merupakan memiliki biaya yang cukup besar. 

              Wawancara  Bapak Amirhan, selaku warga Desa Arse Kecamatan 

Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara pada hari selasa malam pukul 19 :30 

tanggal 24 oktober 2021, ia mambutulkon naidokkon ni ibu Erly i pandokkon 

9
ni bapak Amirhan nda adong pembagian ni harto anggo leng adong dope 

anak ni namaninggali nda podo manikah harana biasana iparnikhanai i 

laksanahon doi pesta adat.  

Adapun arti atau maksud dari pernyataan pak amirhan tersebut adalah 

ia membenarakan pernyataan tersebut tidak adanya pembagian harta jika salah 

seorang anak dari ahli waris tersebut belum melangsungkan pernikahan, 

                                                     
8
 Erly nasution,Masyarakat Desa Arse, wawancara pribadi,  (Arse: Selasa pukul 08:20 

tanggal 24 Oktober 2021) 
9
 Amirhan, warga Desa Arse, Arse: (Selasa malam pukul 19:30 tanggal 24 Oktober 2021) 
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karena pernikahan tersebut biasanya diselenggarakan dengan adanya pesta 

adat.  

              Wawancara Bapak Muhammad Sori Tuah Lubis,pada hari selasa 

malam pukul 20 :05 tanggal 24 oktober 2021. selaku warga Desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara na mangalami na 

marpandapot bahwa peraturani madung marlangsung mulai najolo sappe 

sonnari,harana satiop pembagianni hartoi  ilehen halei tu katua adat 

{hatobangon}.
10

 

Adapun maksud dari pernyataan bapak Muhammat Sori Tuah Lubis  

yang mengalaminya berpendapat peraturan tersebut berlangsung dari jaman 

dahulu sampai dengan sekarang, karena setiap pembagian harta tersebut 

mereka menyerahkannya kepada ketua adat (hatobangon). 

            Wawancara  Bapak Muhammad Chairul Nasution,hari selasa malam 

pukul 20 :30 tanggal 24 oktober 2021 selaku warga Desa Arse Kecamatan 

Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara  ia marpandapot sebenarna nda setuju 

au adong ni peraturanon harana au paham hokum warits adong harto dohot 

muarits sehingga nda adong kewajiban mamette ahli warisi manikah sudena 

tai haranna keluarga ku sebagian tinggal di  hutaon sehingga halei pe 

mandalankon aturanon na marlangsungon mulai najolo.  

Adapun pendapat bapak Muhammad Chairul Nasution ia berpendapat 

sebenarnya saya tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut, karena saya 

juga megetahui hukum dalam mewarisi adanya harta dan muarits sehingga 

tidak adanya kewajiban untuk menunggu ahli waris keseluruhannya 

menikah
11

, tetapi karena keluarga saya sebagian menetap di desa tersebut 

sehingga menjalankan aturan yang berlangsung terus menerus. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk 

skripsi yang berjudul “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat 

Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”. 

  

                                                     
10

 Muhammad Sori Tuah Lubis, Warga desa,Arse: (selasa malam pukul 20:05 tanggal 24 

Oktober 2021) 
11

 Muhammad Chairul Nasution, warga desa, Arse: (selasa malam pukul 20:30  tanggal 

24 Oktober 2021) 
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B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan 

menyimpang penulis membatasi masalah pada penundaan pendistribusian 

harta warisan akibat belum menikah semua anak atau ahli warits di Desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis 

dirumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat 

penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penundaan pendistibusian harta warisan menurut adat di Desa 

Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara? 

2. Apakah faktor-faktor penyebab penundaan pendistribusian harta warisan 

di Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penundaan pendistribusian harta warisan 

menurut adat Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas 

Utara. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab penundaan 

pendistribusian harta warisan di Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten 

Padang Lawas Utara. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai 

kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam 

pendistribusian pembagian harta warisan. 
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3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam 

tentang penundaan pendistribusian harta warisan. 

4. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam 

menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan 

perdata islam. 

5. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan 

dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam yang ada di 

Faklutas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini 

disusun dalam lima (5) bab terdiri dari sub bab yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan ini yang terdiri 

dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, 

kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. 

BAB II:  KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang : pengertian hukum waris islam, 

asas- asas hukum kewarisan islam, rukun dan syarat mewarisi, 

penghalang dalam kewarisan, ahli waris dan bagian masing-

masingnya, hukum pendistribusian harta warisan. 

BAB III: MATODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik 

Pengambilan Data, metode analisis data dan sistematika penulis 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab in meliputi :lokasi geografis dan struktur desa.Pada bab 

ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil yang penulis 

lakukan : penundaan pendistribusian harta warisan menurut hukum 
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adat, pendapat ahli waris tentang penundaan pendistribusian harta 

warisan, fakto-faktor penyebab penundaan pendistribusian harta 

warisan oleh dat, analisis. 

BAB V:  PENUTUP 

Kesimpulan dan saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

Hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya 

masingmasing.
12

 Terdapat dalam dalil Al- Qur‟an yang menyatakan saling 

mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib.
13

 Allah SWT berfirman: 

           

                            

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian bapak dan kerabatnya, dan 

bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapak 

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

ditetapkan‛ (QS. An Nisa: 7). 

 

Ketika rukun dan syarat serta kewajiban ahli waris dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan muwarris telah terpenuhi maka tidak ada penghalang bagi 

ahli waris dalam pelaksanaan pedistribusian harta warisan, sebab terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang 

belum dewasa atau tidak mampu malaksanakan hak dan kewajibannya, maka 

baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota 

keluarga. 

Dan terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi, para ahli waris dapat 

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 

masing-masing menyadari bagiannya. Sehingga tidak ada aturan yang 

mewajibkan ahli waris menunggu keseluruhannya menikah. Karena apabila 

terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka baginya diangkat wali 

berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. 

                                                     
12

 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a 
13

 Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza‟iri, Minhajul Muslim, (Madinah: Maktabatul „Ulum wal 

Hikam, 1419), h. 1011 
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B. Hipotesis 

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah 

bahwa melakukan penundaan dalam pendistribusian harta warisan dengan 

syarat menunggu seluruh ahli waris menikah barulah dilaksanakan 

pendistribusiannya yang terdapat di desa arse kecamatan dolok kabupaten 

padang lawas utara ini tidak diperbolehkan karena menimbulkan banyaknya 

konflik-konflik antar kekeluargaan. Kemudian ketetapan ini juga bertentangan 

dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 184 dan pasal 183.  

 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 

penggulangan materi secara mutlak, juga untuk menghindari praktek plagiat di 

kalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul: 

1. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Tingkat Ekonomi Ahli Waris di 

Desa Sei-Sembilang Kecamatan Sei-Kepayang Timur Kabupaten Asahan‛. 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini 

membahas tentang pembagian harta warisan berdasarkan tingkat ekonomi 

ahli waris. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti 

angkat, dimana peneliti mambahas tentang penundaan dalam pembagian 

harta warisan, dengan berkewajiban menikah dahulu seluruh ahli waris 

kemudian barulah diadakannya proses pembagian harta warisan tersebut. 

2. Kedudukan Waris Saudara Kandung Sebagai Hajib Bagi Saudara Seayah 

Menurut Mahzab Syafi‟I (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 

489/ Pdt. G/ 2003/ P.A. Cmi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang kedudukan waris 

saudara kandung sebagai hajib bagi saudara seayah menurut Mahzab 

Syafi‟i. masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin saya angkat. 

Berdasarkan penelitian di atas, menurut penulis belum ada yang 

memfokuskan penelitian pada Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh 
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Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam yang terjadi 

di Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. 

 

D. Pengertian Waris 

Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam al 

quran. Dalam al quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw, Hukum 

kewarisan Islam di tetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa 

arti; pertama, mengganti (QS An-Naml :16) artinya Sulaiman menggantikan 

kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, 

memberi (QS AlZumar:74) dan ketiga, mewarisi (QS Maryam:6)
14

 

Kewarisan dalam hukum islam dikenal dengan ilmu farai‟id dan ilmu 

mirats, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan 

seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang 

berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial), kepada ahli 

waris yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Sedangkan dalam kompilasi 

hukum islam hukum waris pada intinya adalah hukum yang mengaturtentang 

pemidahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- 

masing. Ilmu waris disebut juga ilmu faraid, diambil dari kata mafrudha yang 

terapat dalam surah An-Nisa Ayat 7: 

                         

                            

                                                     
14

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.1 
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Artinya: Bagi orang laki-laki adahak bagian dari harta peninggalan ibu 

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan. (QS. An 

Nisa: 7) 

 

Mafrudha pada ayat di atas diartikan bagian yang telah ditetapkan 

(bagian yang telah dipastikan kadarnya). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi 

Bakar bin Muhammad al-Husain, faraid adalah bagian yang telah ditentukan 

oleh syariat kepada yang berhak menerimanya.
15

 

 

E. Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam 

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan 

dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta orang 

yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya 

peralihan tersebut. Asas- asas tersebut adalah sebagai berikut:
16

 

1. Asas Ijbari 

Dalam hukum islam peralihan harta dari orang yang telah 

meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya 

tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan 

menerima, cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari 

2. Asas Bilateral 

Membicarakan asas ini berati berbicara tentang kemana arah 

peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan 

mengandung arti harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal 

                                                     
15

 Al- Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, Kifayah al- Akhyar, 

(Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz 2), h.3 
16

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 19 
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ini berati bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah 

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

kerabat garis keturunanperempuan. 

3. Asas Individual 

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada 

masing ahli wariis untuk dimiliki secara perorangan dalam pelaksanaanya 

seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian 

diabgi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut 

kadar bagianya masing-masing.
17

 

4. Asas Keadilan Berimbang 

Asas ini mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara 

hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya 

kehidupan yang harus ditunaikannya. 

5. Asas Kematian 

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang 

meninggal dunia. Ini berati kewarisan semata-mata sebagai akibatdari 

kematianseseorang. 

 

F. Rukun dan Syarat Mewarisi 

1. Rukun Waris 

Yang termaksud rukun adalah unsur yang harus terpenuhi saat 

pembagian warisan dilakukan. Ada tiga rukun waris,yaitu:
18

 

                                                     
17

 R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, (Yogyakarta: Budi 

Utama, 2012), h. 63 
18

 Fatih Syuhud, Hukum Waris Islam, (Pondok Pesantren Al Khoirot: Pustaka Al Khoirot, 

2018), h. 10 
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a. Wafatnya orang yang mewariskan atau pewaris (al-muwarris) sama 

saja meninggalnya secara nyata atau secara hukum. 

b. Orang yang mewarisi atau ahli waris (al-waris), orang yang hidup 

setelah matinyapewaris. 

c. Harta warisan (al-mauruts) yakni harta warisan yang ditinggalkan 

mayit setelah kematiannya. 

2. Syarat Waris 

Syarat-syarat waris juga ada tiga, yakni:
19

 

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara 

hukum (misalnya dianggap telahmeninggal) 

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris 

meninggal dunia. 

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termaksud jumlah bagian 

masing-masing. 

 

G. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing 

Berdasarkan golongan ahli waris yang diberikan haknya atas harta 

warisan telah dibagikan. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan 

Perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum Islam wajib membiayai istri, 

anak-anak, orang tua, dan saudara perempuannya. Sedangkan perempuan tidak 

memiliki kewajiban yang sama. Harta laki-laki digunakan dalam membiayai 

kehidupan istri, anak-anak, orangtua, dan saudara perempuan mereka. Adapun 

harta perempuan hanya untuk dirinya, sedangkan anak-anak, suami, orangtua, 
                                                     

19
 Muhammad Ali Ash Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1995), h. 39 
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atau saudara laki-laki dan perempuan mereka tidak berhak atas harta mereka. 

Hal ini dalam Islam disebut hukum nafaqa.
20

 

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam 

surah An Nisa ayat 11 yakni: 

                         

                          

                            

                             

                           

           

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu 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 lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, iya 

memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang ibu bapak, 

bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan,jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu 

bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia meninggal 

mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah terpenuhi wasiat 

yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi 

Maha Bijaksana ‛(Q.S.AnNisaayat11) 

 

 

                                                     
20

 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam di 

Lengkapi Hibah dan Wasiat, (Jakarta Selatan: Visi Media Pustaka, 2015), h.19 
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Ayat diatas mengajarkan kewajiban pembagian waris dengan cara 

Islam. Ayat ini menetapkan tentang orang-orang yang berhak menerima waris. 

Serta memberikan informasi tentang jatah waris dari ahli waris tersebut, yaitu 

pembagian 2:1 anatara anak laki-laki danperempuan. 

Adapun bagian-bagian yang sudah ditetapkan yang terdapat dalam ayat 

diatas:
21

 

1. Ahli waris yang menerima bagian 2/3 (duapertiga) 

a. Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki 

yang menjadikannya, sebagai asabah. 

b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan syarat 

sebagai berikut: 

1) Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dari 

orang yang meninggal. 

2) Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang 

mennggal. 

3) Tidak ada anak laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai 

asabah,seperti anak laki-lakinya anak laki-laki dalam derajat 

mereka. 

c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat: 

1) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah atau 

kakek (tidak ada usul atau keturunannya) 

                                                     
21

 Dian Khairul Umam, Fiqih Maris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 62 
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2) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi asabah, yaitu 

saudara laki-laki kandung. 

3) Tidak ada anak perempuan atau beberapa anak perempuan anak 

laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki), baik seorang atau 

lebih. 

d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat: 

1) Tidak ada keturunan atau usul (anak-anak,ayah,kakek). 

2) Tidak ada saudara yang menjadikan asabah, yaitu saudara laki-laki 

seayah. 

3) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuannya anak 

laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. 

2. Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 (sepertiga) 

a. Ibu dengan syarat: 

1) 1.Orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari  

anak laki-laki. 

2) Orang yang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara laki-

laki atau perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu yang dapat 

mewarisi sehingga menjadikannya terhijab. 

b. Beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat: 

1) Tidak ada usul atau furu‟ (orang tua atau anak) yang disebut  

dengan kalalah. 

2) Jumlah mereka dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. 
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3. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 (seperenam)
22

 

a. Ayah, jika orang yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki 

maupun perempuan. 

b. Kakek sahih (ayahnya ayah), jika orang yang meninggal mempunyai 

anak atau anaknya anak (cucu dari anak laki-laki), dan tidak 

mempunyai seayah Kakek dapat mengantikan kedudukan ayah, 

apabilah tidak ada ayahnya, kecuali dalam tiga masalah berikut: 

1) Beberapa saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi 

bersama ayah, tetapi bersama kakek. 

Pendapat ini dikemukan oleh tiga imam mahzab, yaitu Syafi‟i, 

Hambali, dan Maliki. 

2) Dalam masalah gharawain yang pertama, yaitu ketika seorang istri 

meninggal dunia dengan ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah. 

Dalam hal ini ibu mendapatkan 1/3 sisa. Akan tetapi, kalau 

kedudukan ayah ditempati oleh, maka bagian ibu tetap 1/3 dari 

seluruh harta peninggalan. 

3) Dalam masalah gharawain yang kedua yaitu, apabilah suami 

meninggal dengan ahli waris: istri, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu 

mendapatkan bagian 1/3 sisa. Akan tetapi kalau kedudukan ayah 

ditempati oleh kakek, ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta 

peninggalan. 

 

                                                     
22

 Ibid., hal. 65 
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c. Ibu akan mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) 

1) Orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki- 

laki. 

2) Orang yang meninggal mempunyai dua orang saudara atau lebih,  

baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau 

seibu. 

d. Anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih ia 

mendapatkan bagian 1/6. Apabila orang yang meninggal mempunyai 

seorang anak perempuan saja, ia mendapatkan 1/2 bagian harta 

peninggalan, sedangkan anak perempuannya anak laki-laki 

mendapatkan 1/6 untuk melengkapi bagian 2/3 karena bagian beberapa 

anak perempuan 2/3. Jadi apabila anak perempuan telah meninggal 1/2 

sisanya yang 1/6 diambil oleh anak perempuan dari anak laki-laki.  

(seorang atau lebih) mendapatkan bagian 1/6 jika orang yang 

meninggal mempunyai saudara perempuan sekandung. 

e. Saudara laki-laki atau perempuan seibu Bagian mereka, dalam 

mewarisi disyaratkan tidak ada usul (orang tua laki-laki) dan anak 

(baik laki-laki maupun perempuan) 

f. Nenek sahihah (ibunya ibu atau ibunya ayah) Ia mendapatkan bagian 

1/6 apabila tidak ada ibu, baik seorang atau lebih, seperti ibunya ibu 

atau ibunya bapak, dan seterusnya. 

4. Ahli waris yang mendapatkan 1/2(setengah) 

Ahli waris yang berhak menerima bagian 1/2 terdiri dari lima 
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orang, yaitu, seorang laki-laki dan empat orang perempuan berikut: 

a. Suami, ia akan mendapatkan 1/2 dengan syarat tidak ada anak (anak 

laki-laki atau anak laki-laki istrinya yang meninggal itu, baik dari hasi 

lperkawinannya maupun dengan laki-laki lain). 

b. Anak perempuan, ia mendapatkan bagian ½ dengan syarat: 

1) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-

lakinya otang yang meninggal. 

2) Tidak lebih dari seorang perempuan. 

c. Anak perempuannya anak laki-laki, ia mendapat bagian setengah 

dengan syarat: 

1) Tidak bersama laki-laki yang berhak asabah, yaitu anak laki- 

lakinya anak laki-laki. 

2) Ia hanya seorang diri. 

3) Tidak ada anak perempuan atau anaklaki-laki. 

d. Saudara perempuan sekandung, ia akan mendapat bagian 1/2 

(setengah) dengan syarat: 

1) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi 

asabah. 

2) Ia seorang diri. 

3) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan. 

4) Usul adalah ayah atau kakek. Sedangkan keturunan adalah anak, 

baik perempuan maupun laki-laki. 
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e. Saudara perempuan seayah, ia akan mendapatkan bagian 

setengah dengan syarat: 

1) Tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat asabah, yaitu 

saudara laki-laki seayah. 

2) Ia seorang diri. 

3) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan. 

4) Tidak ada saudara perempuan sekandung. 

5) Ahli waris yang berhak menerima bagian ¼ (seperempat) 

a) Suami, yaitu akan mendapatkan 1/4 apabila istrinya yang 

meninggal mempunyai anak atau anaknya laki-laki, baik dari 

hasil perkawinannya dengan dia atau dengan suami yang lain. 

b) Istri, ia akan mendaptkan bagian 1/4 apabila suami tidak 

mempunyai anak atau anaknya anak (cucu) terus kebawah, baik 

dari istrinya itu atau istri lain. 

6) Ahli waris yang berhak menerima bagian 1/8 (seperdelapan) 

Seperdelapan (1/8) merupakan bagian seorang ahli waris dari 

beberapa ahli waris, yaitu seorang istri atau lebih, dengan syarat 

jika orang yang meninggal dunia mempunyai anak laki-laki atau 

anaknya anak laki-laki, baik diperoleh dari perkawinannya dengan 

istri itu atau dari istri yang lain. 
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H. Penghalang Dalam Kewarisan 

Penghalang waris adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan 

agama.
23

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172, seseorang 

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, karena: 

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat parapewaris. 

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduanbahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 

tahun penjara atau hukum yang lebih berat. 

Dinyatakan pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam anak 

pasala. telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikan percobaan pembunuhan, 

penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan 

fikih mazhab mana pun. Dalam fikih hanya pembunuh yang menyebabkan 

kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuh sengaja, 

sedangkan yang tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung 

pada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Fikih beranggapan bahwa 

Kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam alqur‟an 

dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadis. Dicabutnya 

hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, 

apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat 

menghilangkan hak yan pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah 

memberikan maaf.
24
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Berdasarkan Syariat Islam, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 10 
24

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 329 
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I. Hukum Pendistribusian Harta Warisan 

Terdapat aturan yang ditepakan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam 

pasal 171 e berbunyi, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari 

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusa jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan 

pemberian untuk kerabat. 

Dan pada pasal 183 dan pasal 184, yakni dalam pasal 183 berbunyi 

para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian 

harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya. 

Dalam pasal 184 berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau 

tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat 

wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.
25

 

Saling mewarisi diantara kaum Muslimin hukumnya wajib berdasarkan 

al quran dan assunnah.
26 

Tidak halal bagi seorang kerabat menghalangi 

kerabat lainya untuk mendapatkan warisan dengan upaya tertentu, sebab 

kewarisan merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dengan 

ilmu-Nya, keadilan-Nya, serta kebijaksanaan-Nya. Dengan peraturan-Nya 

memberikan hak yang berhak, dan Dia memerintahkan agar menegakkan 

kewarisan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan di syariatkan-

Nya. Barangsiapa menyalahi peraturan ini dalam pembagian dan penentuan-

Nya berati dia telah menuduh Allah dengantuduhan.
27
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Aturan waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang 

terdapat di dalam al qur‟an dan as sunnah: 

                       

                            

 
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu 

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bagian yang ditetapkan‛. (QS. An Nisa:7)
28

 
 

                        

                         

 

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 

bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan 

(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 

mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya 

Allah menyaksikan segala sesuatu‛ (QS. An Nisa:33) 

 

Berdasarkan ayat-ayat induk kewarisan di atas ayat-ayat pendukung 

maupun ayat-ayat terkait yang juga diperkuat dan diperkaya oleh Al- Hadis, 

Rasulullah SAW bersabda: 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َأْلُِْقوا اْلَفرَاِئَض ِِبَْىِلَها، ملسو هيلع هللا ىلص: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ِ  َفَما بَِقَي فَ ُهَو ِِلَْوََل َرُجٍل ذََكٍر. ُمت ََّفٌق َعَلْيو

Artinya: Bagikan harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa 

yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama‛ (Muttafaq 

„alaih)
29
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah nya, (Yogyakarta: 

Alfatih, 2015), hal. 75 
29

 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sahih Bukhari Muslim, (Bandung: Cardoba 
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عن أيب أمامة الباىلي هنع هللا يضر قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "إن هللا قد أعطى كل 
 ماجة.ذي حق حقَّو، فال وصية لوارث" رواه أبو داود والرتمذي وابن 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang 

berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris‚   (HR. 

Abu Dawud)
30

 
 

J. Pengertian „Urf 

Secara etimologi „urf berasal dari kata „arafa,  ya‟rifu  (يعرف  -عرف) sering 

diartikan dengan al-ma‟ruf (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti 

yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi „Urf-nya), 

maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian 

“dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.
31

 

Sedangkan secara terminology kata „urf, mengandung makna sesuatu yang 

telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat 

(hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam 

beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. „Urf lahir dari 

hasil pemikiran dan pengalamanmanusia.
32

 

Kata „Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al- „a>dah 

(kebiasaan), yaitu: 

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh 

akal yang sehat dan watak yang benar.”
33
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Kata al-„Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, 

sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama‟ Wahbah al-Zuhayli berpendapat 

bahwa „urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka 

ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal 

secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika 

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan penngertian lain.
34

 

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan „urf sebagai sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu 

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
35

Menurut Abdul 

Wahhab Khallaf, „urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku 

padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.
36

 

Para ulama‟ ushul fiqh mendefinisikan „urf sebagai, suatu yang telah saling 

kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa 

perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana „urf juga disebut 

sebagai adat istiadat.
37

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa „urf terdiri dari dua bentuk 

yaitu, „urf al-qauli> (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau 

saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia 

mengandung arti talak. Sedangkan „urf al-fi‟li> (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) 

seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan 

lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli muath'ah
38

 

Daribeberapadefinisidiatas, dapat disimpulkan pengertian „urf adalah apa 

yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan 
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yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. 

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan „urf sebagai salah  satu dalil 

untuk menetapkan hukum syara‟. Menurut mereka „urf adalah kebiasaan mayoritas 

kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan 

sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.
39

 

 

K. Landasan Hukum„Urf 

Landasan syariah berupa Al-Qur‟a, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan 

dengan masalahaah akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam 

menetapkan masalahaah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan 

hukumberdasarkan Alqur‟an  

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan„urf disebutkan 

dan dijelaskan dalam al-Qur‟an dan hadits yaitu : 

1. Alqur‟an  

a. Dalam surat al-A‟raf (7)  

                    

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.40 

 

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin 

untuk mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut ma‟ruf ialah yang 

dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan 

tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh 

prinsip-prinsip umum ajaranIslam.
41
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b. Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah (5) ayat 6 yakni: 

…                            

                

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur.”
42

 
 

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan 

hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan 

melapangkan esempitan dan mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha 

kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk 

mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya 

terdapat unsure kemanfaatan bagi hambanya.
43

 

c. Dalam Surah Al-Hajj (22): ayat78. 

…                     …     

Artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan.”
44

 

 

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi 

dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh 

hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak 

akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan 

kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.
45
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2. Hadist 

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum „urf yakni hadis dari Nabi 

Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud: 

عنَد هللِا حسنٌ َما رَأَُه اْلُمْسِلُموَن حسًنا فهو   
Artinya:  “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula 

disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek 

maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad)
46

 

 

Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun 

maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam 

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah 

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan 

dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan 

dan kesempitan dalam kehidupansehari-hari.
47

 

3. Kaidah – Kaidah tentang „Urf 

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang ;urf (adat istiadat) 

umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di 

Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 

 الَعاَدُة ُُمَكََّمةٌ 
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” 

 واِلصل يف عاداتنا اإلابحة حىت جييء صارف اإلابحة
“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada 

dalil yang memalingkan dari hukum asal”. 

املعروف عرفا كاملشروط شرطا   
“yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.” 
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L. Klasifikasi „Urf 

      Ulama ushul fiqh membagi „Urf menjadi tiga macam: 

1. Dari segi objeknya, „Urf dibagi duayaitu: 

a. „Urf qauli> adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata- kata atau 

ucapan,
48

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam 

pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging 

yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu 

memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli 

daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambildaging sapi, karena 

kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging 

pada daging sapi. 

b. „Urf fi‟li> adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan.
49

Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan oang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satuminggu. 

2. Dari segi cakupannya, „urf dibagi duayaitu: 

a. „Urf 'a mm adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian 

besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
50

Misalnya membayar 

ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh 

dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh 

maksimum. 

b. „Urf khash adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 

masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.
51

Misalnya mengadakan halal 
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bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam 

pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di 

negara-negara Islam lain tidakmelakukannya. 

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „Urf dibagi duayaitu: 

a. „Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

dalil syara‟, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh 

syara‟ dan tidak membatalkan yang wajib.
52

Misalnya mengadakan 

pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah 

menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak betentangan dengan syara'. 

b. „Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi 

tradisi itu bertentangan dengan syara‟, menghalalkan yang haram atau 

membatalkan yang wajib.23Misalnya perjanjian- perjanjian yang bersifat 

riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya. 

 

M. Syarat „Urf 

       Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa „urf dapat dijadikan sebagai 

salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. „Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan 

kelaziman bagi „urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secaraumum. 

2. „Urf berlaku umum artinya „urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 

Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: 
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Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: 

 إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت
“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. 

Seandainya kacau, maka tidak akandiperhitungkan”53 

 

3.  „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) 

pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang 

mengatakan: 

 العرف الذي حتمل عليو اِللفاظ إمنا ىو املقارن السابق دون املتأخر
4. „Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yangpasti. 

5. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan 

dengan „urf diantaranya adalah: 

َل العرف، يرجع فيو إ كل ما ورد بو الشرع مطلقا ، وال ضابط لو فيو ، وال يف اللغة  
„Urf”. nbi nkkk nbi knkkk nskk  bkk  ibsibek-ibek e k nkekk  bsbnkg nbekk  

 i ka e ibke n eks  sbsnbn k kk sbkekske na n n eks  sksk   ieka e kn bkaika ki-

  ak ab ibssbkekske  bk bkk  aka  k  iba k   bk keknkk  i ka e ibke n naba 

nbnbsknkekk sksk   ieka e eks    ke nkn a aaka nkun nbebaka ukukekbk ebsakeks n ke  

 knkakan li ka e ekn ekske e ike nkk nbik k  n  ibs a n   nbk ka   baka   a n   

nbkskabkk  kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu 

ijma‟ dianggap sebagai hujjah yang mengikat.
54

 

55
Sedangkan „urf menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak 

dituntut pula bersumber dari dalil syara‟ dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat selamanya karena „urf ada yang shahih dan ada pula yang fasid.
56
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N. Kedudukan„Urf 

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan „urf shahih sebagai 

salah satu dalil syara‟. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari 

segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan „urf sebagai dalil dibandingkan 

dengan ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah.
57

 

 „Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan 

hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang 

telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan 

dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan 

tersebuttidak berlawanan dengan syara‟, maka wajib diperhatikan.30Atas dasar itulah 

para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut: 

 العادة محكمة

Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.
58

 

           „Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti 

menentang dalil syara‟. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan 

perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung 

unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam 

menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat 

ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau 

dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu 

hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia 

diperbolehkan.
59
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Hukum yang didasarkan atas „urf dapat berubah dengan perubahan pada 

suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan 

perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, 

fuqaha mengatakan: “sesungguhnyaperbedaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dikatagorikan ke dalam studi kasus (Studi 

Case), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. 

Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasikan. 
60

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan 

memahami interprestasi berdasarkan pengamatan pemahamann yang 

diberikan informasi yang bertujuan untuk menggali atau membangun 

proporsi atau menjelaskan realita.
61

 

3. Teknik Pengambilan Data
62

 

a. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitan merupakan tahap yang sangat penting 

dalam penelitian kualtatif, karena dengan ditetapkannya lokasi 

penelitan berati objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga 

mempermudah penulis dalam melakukan peneltian. Lokasi ini bisa di 

                                                     
60

 Yusuf Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 
61

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hal  
62

 A Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitan Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) 



 

 

36 

wilayah tertentu atau lembaga tertentu dan masyarakat. Untuk 

memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. 

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang 

berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan 

dengan penelitian ini yaitu, masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok 

Kabupaten Padang Lawas Utara. 

b. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ialah orang yang diperlukan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian.  Dalam penelitian ini penulis ditunjukkan ada ahli warits 

sebanyak 12  ahli waris yang belum bisa menerima haknya sebagai 

ahli waris karena adanya ahli waris yang belum menikah di Desa 

Arse, namun yang dapat penulis wawancara hanya 5 pasangan. 

Sedangkan terdapat 7 ahli waris lainnya tidak diperbolehkan 

diwawancarai di karena kan khawatir mereka tidak dapat ditemui dan 

tidak mau diwawancarai. Subjek dalam penelitian semuanya sebanyak 

7 orang. 
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NO Subjek Keterangan 

1 M.Luttan Nasution. Pemuka Adat 

2 Erly Nasution Warga Desa  

3 Amirhan Warga Desa 

4 M.Sori Tuah Lubis Warga Desa 

5 M Chairul Nasution Warga Desa 

6 Susilawati Nasution  Warga Desa  

7 Maradoli Nasution  Warga Desa  

8 Rosmaini Lubis Warga Desa  

9 Baginda Lubis Warga Desa  

10 Tambok Lubis Warga Desa  

11 Berlian Lubis Warga Desa  

12 Mariati Lubis Warga Desa 

 

c. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam 

penelitian. Wilayah inipun meliputi tentang objek atau subjek yang 

bisa ditarik kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada 

dalam populasi dan dianggap mewakili penelitian yang dilakukan, jadi 

populasi dalam penelitian ini di Desa Arse Kecamatan Dolok 

Kabupaten Padang Lawas Utara. Jumlah orang yang mengalami 

penundaan pendistribusian harta warisan itu ada 12 orang, 5 orang di 

antaranya yang bisa di wawancarai dan 7 lagi tidak di di perbolehkan 

di khawatirkan tidak bisa di jumpai dan tidak faham akan adat di desa 

tersebut. 

  



 

 

38 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

subyek yang diteliti.  Observasi ini menggunakan teknik tersamar  

yang akan penyusun lakukan di Desa Arse Kecamatan Dolok 

Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara mengamati langsung 

keadaan keluarga yang merasakan penundaan pendistribusian harta 

warisan dalam kehidupan keluarganya. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan 

bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana 

peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat 

langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas 

tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.  

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan Hp, Mp3 (alat-

alat perekam, kamera. Dalam pelaksanaan wawancara yang berisi 

kerangka dan garis-garis pokok hal-hal yang berkaitan.  
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c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa buku, surat, agenda dan lainnya. Adapun 

penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen 

yang ada kaitannya.  

5. Metode Analisis Data 

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian 

literature kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang 

telah di dapat dari wawancara dengan masyarakat Desa Arse Kecamatan 

Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang melakukan penundaan 

pedistribusian harta warisan pada adat Desa Arse. Kemudian 

menggunakan metode Editing yaitu pengolahan data untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah baik atau perlu ada penyempurnaan atau 

penambahan data lagi, setelah itu digunakan metode Coding yaitu proses 

untuk mengklarifikasi jawabanjawaban responden menurut kriteria atau 

macam yang telah di tetapkan, setelah data telah falid maka penulis 

menginterprestasikan untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Hukum 

penundaan pendistribusian harta warisan menurut adat Desa Arse dalam 

analisis Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Dalam bab terakhir dalam skripsi ini, penulis akan memberikan 

beberapa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini: 

Fakta yang terjadi masih banyak sebagian masyarakat di desa Arse 

Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara masih menggunakan 

metode penundaan dalam pendistrbusian harta warisan dengan alasan 

mengikuti hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Padahal penundaan ini 

menimbulkan berbagai konflik serta dampak yang terjadi setiap keluraga. 

Kemudian faktor penyebab penundaan dalam pendistribusian harta 

warisan yakni jumlah penduduk yang sedikit, tingkat pendidikan yang rendah 

serta agama dan adat istiadat.  

Adapun akibat dari penundaan pendistribusian harta warisan ialah 

sebagai berikut: Putusnya tali silatur rahmi antar ahli waris akibat penundaan 

pendistribusian harta warisan, tidak adanya transparansi pada salah satu ahli 

waris dan hasil pengelolahan harta warisan yang di tinggalkan oleh muarist, 

penyalahgunakan harta warisan oleh salah satu pihak, yang dipercayakan oleh 

ahli waris dalam penjagaan harta warisan, tidak harmonisnya rumah tangga 

akibat penundaan pendistribusian harta warisan tersebut. 

Apabila terdapat salah satu ahli waris yang belum dewasa maka 

diberikan atasnya wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarga, 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan dalam pasal 184 
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berbunyi ,‚Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berasarkan 

keputusan hakim atas usul anggota keluarga". Kemudian boleh diadakannya 

musyawaah antar keluarga asal ahli waris telah mengetahui masing-masing 

bagiannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 berbunyi ,‚Para 

ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya‛. 

 

B. Saran 

Kepada para aparat pemerintah agar memberikan sosialisasi pemahaman 

hukum yang terus berkembang di kalangan masyarakat desa. 
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