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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap  manusia pasti mengalami kematian, dan tentunya menimbulkan

masalah-masalah sosial yang tidak mungkin lepas darinya, seperti hubungan

dengan masarakat sekitar, munculnya hak dan kewajiban atas dirinya dan

orang lain. Dan dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka terjadi proses

perpindahan harta kekayaan (warisan) kepada ahli waris.

Syari’at Islam telah menetapkan ketentuan  hukum waris secara

sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Setiap ahli waris

sudah ditetapkan haknya, yang mereka terima setelah pewaris meninggal

dunia1. Sebagaimana dalam suarat an-Nisa’ ayat 7:










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 bahagian yang telah ditetapkan”
(al-Nisa’: 7)2

Hukum kewarisan merupakan suatu aturan bagaimana tatacara

penyelesaian harta peninggalan kekayaan kepada ahli waris. Ahli waris adalah

1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), Ed. 1, Cet. 1, h. 204-205.

2 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, (Diponegoro 2008), Cet, 6 h. 78
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orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah

meninggal dunia.3

Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya

hubungan perkawinan atau hubungan nasab antara orang yang hidup dengan

orang yang meninggal. Dengan adanya  hubungan diantara mereka maka

peralihan harta yang meninggal kepada  ahli waris akan berlaku secara

otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli

waris4.

Hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan

oleh faktor kelahiran5 Proses kelahiran seseorang terjadi karena  adanya

hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan pernikahan

yang sah6, dan melahirkan anak yang sah.  Sedangkan anak  diluar nikah dalam

Islam disebut anak zina yaitu anak yang di lahirkan tanpa melangsungkan

pernikahan.

Berbicara mengenai harta warisan anak diluar nikah, (nak zina) ulama

sepakat bahwa anak di luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya

sehingga tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayahnya7. Anak tersebut  hanya

dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan saudara-saudaranya yang se ibu.

Mereka berpendapat bahwa perzinahan bukan penyebab tejadinya

hubungan nasab anak dengan ayah, nasab anak zina tidak boleh dihubungkan

3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 210-211
4 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Alaf Riau 2007), Cet. 1,h. 10.
5Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minagkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. I, h. 28
6Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Ekonisia,

2002), Cet. I, h. 26.
7 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 129
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dengan  ayahnya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan

nikmat, sedangkan  perzinaan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang

sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan

hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan8.  Hal ini

Sesuai hadis Rasulullah yang berbunyi:

رسول هللا، : 
وتغریب , مائة جلد, البكر بالبكر, فقد جعل هللا لھن سبیال, خذوا عني: ص م 

)رواه المسلم.(والرجم بالحجارة,مائة جلد, والثیب بالثیب, عام
Artinya: “Ambillah hukum dariku, karena Allah telah menjadikan jalan bagi

mereka, seorang pemuda lajang (yang berzina) dengan gadis,
hukumannya adalah seratus kali dera dan diasingkan selama
setahun, seorang laki-laki yang sudah menikah (berzina) dengan
wanita yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dera seratus
kali dan rajam dengan batu (HR. Muslim)9.

Melalui hadis diatas, ulama sepakat bahwa anak zina tidak dapat

mewarisi harta peninggalan bapaknya, karena tidak ada hubungan nasab

diantara mereka10.Anak zina hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya

dan saudara-saudaranya yang seibu

Berbeda halnya anak zina yang ada di Desa Kasikan, bahwa anak zina

tersebut diberi hak waris oleh pemuka adat. Contoh kasus :

1. Kasus perzinahan yang terjadi antara SM (laki- laki)   dan TT (perempuan)

kemudian hamil dan melahirkan anak bernama KR. Pada tahun 2002. SM

meninggal dunia, SM meninggalkan KR (anak TT) serta dua orang anak

laki-laki dan dua anak perempuan dari pernikahan yang sah dengan SY pada

8 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet, 4,
h.  151

9 Imam Muhyiddin An-Nur, Shahih Al-muslim, (Beirut-Lebanon, Darl-Ma’refah, 1995),
Juz 11,No. 4390, h. 189.

10 Ahmad Rofiq, Ibid h. 129
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tahun 1977. Harta peninggalan SM tersebut berupa 3 Ha kebun karet, rumah

beserta pekarangannya, berjumlah empat puluh tiga juta rupiah. Pemuka

adat menetapkan harta peninggalan tersebut dibagi sama rata kepada ashli

waris  termasuk KR anak dari TT11.

2. Kasus yang terjadi terhadap AH (suami) danNA (istri) yang melangsungkan

pernikahan pada bulan Maret tahun 1975. Kemudian meninggal dunia pada

tahun 2005, AH meninggalkan  2 orang anak  laki-laki dan 3 anak

perempuan, dari 5 anak tersebut ada satu diantaranya  yaitu (AS) anak

pertama dari  (AH) dan  (NA) yang lahir sesudah 4 bulan pernikahan. AH

meninggalkan harta warisan berupa kebun sawit seluas 2 Ha, kebun karet

seluas 1 Ha, serta rumah dan pekarangannya berjumlah lima puluh lima juta

rupiah. Pemuka adat (datuk HS) menetapkan pembagian warisan sama rata

termasuk AS dengan alasan demi kadilan12.

Dari paparan kasus diaatas penulis menganalisa bahwa dalam proses

pembagian harta warisan yang di tetapkan oleh pemuka adat di Desa Kasikan

adalah sama rata terhadap anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah

ataupun di luar pernikahan (anak zina). Hal ini tentunya bertentangan dengan

hukum Islam.Berdasarkan masalah tersebut mendorong penulis mengangkat

skripsi ini dengan judul.“ANALISIS PUTUSAN PEMUKA ADAT

TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK

ZINA DI DESA KASIKAN DITINJAU MENURUT  HUKUM ISLAM “.

11 SY (istri), pemuka adat (HS).Wawancara, 15-11 2013
12 Pemuka Adat (HS),  AH, (Suami), NA (Istri),  AS, (Anak yang lahir setelah 4 bulan

orangtuanya menikah),Wawancara 14-11-2013.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan anak zina di Desa

Kasikan ?

2. Apa faktor yang menyebabkan anak zina mendapat harta warisan di Desa

Kasikan?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan anak

zina di Desa Kasikan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor  apa yang menyebabkan anak zina   mendapat

harta warisan di Desa Kasikan.

b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan anak zina

di Desa Kasikan

c. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembagian

harta warisan anak zina di Desa Kasikan.

2.Kegunaannya ada dua :

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang pembagian harta

warisan menurut konsep hukum Islam khususnya dalam masalah harta

warisan anak zina di Desa Kasikan
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b. Kegunaan Praktis

a) Untuk memberikan gambaran cara pembagian harta warisan di Desa

Kasikan menurut hukum Islam

b) Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas

Syari’ah UIN Suska Riau - Pekanbaru Program S1.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatanyangdilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan hukum sosiologis yaitu identifikasi hukum tidak tertulis.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pembagian

harta warisan terhadap anak zina sesuai dengan prinsip

hukumIslam.Sedangkan Untuk memahami pembagian harta warisan anak

zina tersebut digunakan pendekatan empiris.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar terpilihnya lokasi penelitian ini karena berdasarkan

survei penulis tentang pembagian harta warisan anak zina di Desa Kasikan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Desa Kasikan

yang melaksanakan pembagian harta warisan anak zina. Sedangkan yang

menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pembagian harta warisan anak

zina di masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar menurut hukum Islam
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4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 4 kasus, mengingat bahwa

didalam populasi ada 4 kasus. Jadi penulis mengambil  secara keseluruhan

populasi tersebut sebagai sampelnya.

5. Spesifikasi Penelitian

Spesipikasi penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah

deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu

yang berhubungan dengan masalah.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari pemuka adat, ibu zina

dan anak zina di Desa Kasikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan cecara langsung

kelapangan, khususnya dalam masalah pembagian harta warisan anak

zina di Desa Kasikan.

b. Wawancara, yaitu wawancara diarahkan kepada responden yang terdiri

dari ibu zina, anak zina, Tokoh Adat, ketua RT, RW, dan Masyarakat

Desa.
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8.Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif,

setelah penulis mengumpulkan data, maka diklasifikasikan pada dua bagian

yaitu analisa data kualitatif dan analisa data kuantitatif. Analisa data

kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data

berdasarkan  kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data

tersebut kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berwujud tabel-tabel

berfrekuensi dan persentase, kemudian diinterpertasikan agar mendapat

gambaran yang utuh tentang masalah tersebut.

9. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menyusun data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggunakan kaedah-kaedah umum

yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti, kemudian di analisa

dan diambil kesimpulan secara khusus

b. Metode Induktif, yaitu dengan cara menggunakan fakta-fakta yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti kemudian fakta-fakta tersebut

diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang

diperoleh kemudian data tersebut di analisa.
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F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka dalam penulisan ini dibagi

kedalam beberapa bab, dalam setiap bab akan dibagi beberapa sub bahasan,

yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan

antara dengan yang lainnya.Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BABI PENDAHULULAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah,permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Demagrafi, kondisi pendidikan, kehidupan beragama, sosial ekonomi dan

kondisi adat istiadat penduduk.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA

WARISAN

Berisikan.Pengertian warisan, dasar hukum warisan, asaz-asaz

kewwarisan, syarat dan rukun waris, sebab-sebab mewarisi, macam-

macam dan bahagian ahli waris, faktor penghalang, pelaksanaan

pembagian harta warisan.

BAB IV PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam tentang pembagian harta warisan anak zina di Desa

Kasikan yang berisikan, pelaksanaa pembagian harta warisan anak zina di

Desa Kasikan, faktor penyebab anaka zina mendapat harta warisan, serta
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analisis Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan anak zina

tersebut.

BAB VPENUTUP

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran.


