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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan pembagian harta warisan anak

zina di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang pada bab

sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban terhadap permasalahannya dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Data yang penulis peroleh di Desa Kasikan, adalah 4 kasus atau 4 keluarga

yang setiap dari keluarga tersebut ada anak yang diluar nikah, dan anak

tersebut mendapat bahagian harta warisan yang di tinggalkan ayah biologisnya.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kasikan yang di

bagikan oleh pemuka adat yaitu datuak Harlis dan oleh pemuka adat memberikan

kepada anak diluar nikah (anak zina) harta warisan yang ditinggalkan ayah

biologisnya. Karena menurut pemuka adat anak merupakan ahli waris yang

diutamakan yang tidak bisa dittutupi dengan ahliwaris lainnya walaupun anak

tersebut anak diluar nikah (aanak zina). Menurut beliau harta orangtuanya akan

beralih secara otomatis apabila anak tersebut tidak melakukan pembunuhan

kepada orangtuanya dan tidak ada perbedaan agama, karena menurut beliau  anak

tersebut tidak bersalah dan ia  masih mempunyai hubungan darah dengan ayahnya

sehingga tetap mendapat harta warisan ayah biologisnya. Dan juga menurut beliau

untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan perkelahian yang antara

saudara,dan  terciptanya rasa keadilan.
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2. Data yang penulis peroleh dilapangan, dari 4 kasus yang menjadi sampel

penelitian penulis, sebagian besar yang menjadi faktor penyebab anak diluar

nikah (anak zina) mendapat harta warisan ayah biology isnya, ialah karena

anak tesebut masih mempunyai hubungan darah denagn orang ayah

biologisnya dan juga menurut mereka khususnya msyarakat Desa Kasikan anak

sangat diutamakan dimana anak tidak bisa ti tutupi ahli waris lain walaupun

anak tersebut anak diluar nikah.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan ini. Dalam Hukum  Islam anak

yang lahir diluar pernikahan yang disebut anak zina tidak bisa mewarisi harta

peninggalan ayah biologisnya kecuali hanya mewarisi harta peninggalan ibu

dan ahli waris ibu.

Dalam hadits juga di sebutkan :

مراث ابن المال عنھ المھ ولورثتحا :جعل رسول هللا صل هللا علیھ وسلمعن مكحول 
)                                                   رواه ابودود(حا،من بعد

Artinya : Rasulullah SAW, menjadikan hak waris anak mula’anah (anak
yanglahir diluar nikah) kepada ibu dan ahli waris ibu1.

Berdasarkan dengan adanya pendapat seperti yang diatas, penulis

berasumsi bahwa cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa

Kasikan tersebut adalah batal menurut hukum. Dikarenakan anak diluar nikah

tiadak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga anak

tersebut hanya bisa mewarisi ibu dan ahli waris ibu. Akan tetapi pada masyarakat

Desa Kasikan anak tersebut masih mendapat hak atas harta warisan yang

1 Loc. Cit.
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ditinggalkan ayahnya. Hal ini jelas termasuk kepada cara pembahagian yang salah

dan bertentangan dengan ketetapan yang ada.

B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati pembagian harta warisan

dalam adat minag dan dampaknya terhadap kelangsungan dan kerukunan dalam

sebuah keluarga khususnya antar saudara, penulis dengan berbesar hati

memberikan saran sebagaai berikut :

1. Kepada tokoh Adat Kiranya untuk lebih melihat kepada konteks agama dalam

pembagian harta warisan.

2. Kepada tokoh agama agar mendahulukan Nash dalam memutuskan suatu

masalah (membuat aturan) dibanding adat istiadat.

3. Kepada orang tua agar lebih memenanamkan kepada anaknya pendidikan

agama, dan memperhatikan pergaulannya sehingga tidak terjadi pergaulan

bebas agar tidak ada lagi anak yang lahir diluar nikah.

4. Kepada pemuda agar lebih berhati-hati dalam bergaul, dan mulailah berfikir

untuk masa depanmu, jangan sampai timbul penyesalan akibat pergaulan

bebas.

5. Kepada pemudi untuk lebih memperdalam syaria’at Islam. Jangan sampai

kehormatanmu di rampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.


