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BAB III

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertiandan Sumber Hukum Ahli Waris

Kata Ahli Waris berasal dari dua kata yaitu Ahli dan Waris, kata Ahli

menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang faham sekali dalam

Bidang Ilmu.37 Sedangkan kata Waris keturunan yang berhak.38

Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang

ditinggalkan oleh pewaris.39DalamBuku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,

Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat

bagian dari harta peninggalan.

Dalam literatur lain ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang

yang merupakan penerima harta warisan.40Ahli waris juga diartikan orang yang

berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.41

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada

saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi Ahli Waris.42

37 Hamzah Ahmad,Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya:Fajar Mulya,1996), cet.
ke-2. hlm.13

38Ibid.hlm. 411
39Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), cet. ke-1, hlm.32
40Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet.

ke-5,hlm.262
41Amir Syarifuddin,op.cit., hlm.210.
42 Himpunan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:FokusMedia,

2007), cet. ke-3.hlm.56
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Wirjono Prodjodikoro Waris menurut Hukum Waris Nasional dalam

suatu cara Penyelesaian Perhubungan-perhubungan Hukum dalam Masyarakat,

yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya

seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan

kewajiban tentang kekayan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan

beralih kepada orang lain yang masih hidup.43

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah seorang

atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya

hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.44

Jika ditelusuri lebih dalam, dasar utama kewarisan ini sudah lengkap

terdapat dalam al-Qur’an dan Sunah nabi Muhammad SAW. Dalam hal-hal

tertentu, para Fuqaha’ berupaya pula untuk melakukan Ijtihaddengan

menggunakan seluruh kemampuannya. Sumber Hukum yang berasal dari al-

Qur’an , antara lain:

Firman Allah dalam QS: an-Nisa:4: 7 :










43Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1,
hlm.17

44Ibid. hlm.17
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Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

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

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.45

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun

perempuan berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh karib

kerabatnya (pewaris) dengan ketentuan bagian yang telah disebutkan oleh

hukumfaraidh. Dalam Hukum Islam (al-Qur’an) telah menjelaskan bahwa

bagian anak laki-laki sama dengan dua banding satu yaitu bagian seorang anak

laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Sebagaimana disebutkan Allah dalam QSan-Nisa: 11






















45Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim, (Jakarta:PT  Mahmud Yunus Wad Zuryah,
2006), cet. ke-1, hlm.15
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Artinya :“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Iniadalah
ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.46

Sunnah Nabi diantaranya adalah sebagai berikut:

مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ يِ بِ النَّ نِ عَ ماَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ اسِ بَّ عَ نُ بْ إِ َعنْ أَبِیٌِھ نْ عَ 

رٍ كَ ذَ لٍ جُ ى رَ لَ وْ ألَ اوَ ھُ فَ يَ قِ ا بَ مَ ا فَ ھَ لِ ھْ اَ بِ ضَ ئِ راَ االفَ وْ قُ حِ لٌ َالَ اَ قَ 

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a Nabi SAW, berkata ia: berikanlah faraidh

(bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak

dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki”.47

الَ ا قَ ھَ ثَ رَ یْ مِ ھُ تْ لأَ سْ تَ فَ رٍ كْ بَ يْ بِ أَ إلىَ ةُ دَ الجَّ تْ أً جَ : ل اَ قَ بٍ ًویْ ن دُ بْ ةَ صَ یْ بِ قَ نْ عَ 
اةُ رَ یْ غِ المُ الَ قَ فَ ناسَ الَّ ألَ سْ ى أَ تَّ حَ يْ عِ جِ ارْ فَ ْیىٌ شَ هللاِ ابِ تَ كِ يْ فِ كِ ا لِ ا مَ ھَ لَ 
سَ دُ ا السُ اھَ طَ عْ أَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَ هللا صَ لَ وْ سُ رَ تُ رْ ضَ حَ ةَ بَ یْ عَ شُ نُ ابْ 
الَ قَ صاري فَ نْ االاّ ةَ مَ لَ سَ مُ نُ بْ دُ مَّ حَ مُ امَ قَ ؟ فَ كِ رَ یْ غَ كِ عَ مَ لْ ھَ رْ كَ بَ وْ بُ أَ الَ قَ فَ 
.رٍ كْ بَ وْ بُ ا اَ ھَ لَ هَ ذَ فَ نْ أّ فَ ةَ بَ عْ شُ نُ بْ اةٌ رَ یْ مغِ الُ الَ ا قَ مَ لَ ثْ مِ 

Artinya:”Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata : seseorang nenek
mendatangi abu bakar yang meminta warisan kepada cucunya.
Berkata kepadanya Abu Bakar: “saya tidak menemukan sesuatu

46Ibid. hlm.15
47Bukhari, al-Jami’ Shakhihu al-Bukhari, (Kairo: Daru wa Mathaba’ah’u al-Sya’bi), Juz

VII, hlm.181.
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untukmu dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu
dalam sunah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada
orang lain tentang hal ini” Maghirah dan Su’bah berkata” saya
pernah menghadiri Nabi memberikan nenek sebanyak seperenam
(1/6)”. Berkata Abu Bakar:”Apakah ada orang lain selain kamu yang
mengetahuinya.” Muhammad bin Maslamah dan berkata seperti yang
dikatakan Maghirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak
kewarisan nenek itu”.48

. ثُ رِ یُ َال لُ اتِ القَ : الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لِ وْ سُ رَ نْ عَ ةَ رَ یْ رَ ھُ ىْ بِ أَ نْ عَ 

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: pembunuh

terhalang mewarisi”.49

ا تَ نَ بْ إِ انِ تَ ولَ سُ ا رَ یْ تْ الَ ا قَ ھَ لَ نِ یْ تَ نَ ابْ بِ ةُ أَ رْ المَ تْ أَ جَ الَ قَ هللاِ دِ بْ عَ نِ بْ رٍ ابِ جَ نعَ 
عْ دَ یَ مْ لَ فَ امَ ھُ لَ امَ دَ خَ ا اَ مَ ھُ مَّ عَ نَّ اِ وَ داً ھِ شَ دٍ حُ اُ مَ وْ یَ كَ عَ مَ لَ تِ قُ حِ یْ بِ د بن الرَ یْ عِ سَ 
ةُ یَ اَ تْ لَ زَ نَ فَ كَ الِ فى ذَ ى هللا ِضِ قْ یَ الَ قَ الٌ ا مَ مَ ھُ لَ وَ الَّ اِ انِ حَ كِ نْ تُ َال وَ اًال ا مَ مَ ھُ لَ 

: الَ قَ ا فَ مَ ھِ مِّ ى عَ لَ لیھ وسلم صلى هللا علیھ وسلم اِ عهللاِ لُ وْ سُ رَ ثَ عَ بَ فَ اثِ یرَ المِ 
.كَ لَ وَ ھُ فَ يَ قِ ا بَ مَ وَ نَ مُ ا الثُّ مَ ھُ مُّ اُ طِ عْ أْ وَ نِ یْ ثُ لُ الثُّ دٍ عْ سَ يْ تَ نَ بْ اِ طِ عْ أَ 

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata ia: Janda Saat ibn Rabi’ datang
kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya.
Lalu ia berkata: Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan
Sa’ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu.
Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan
tidak memberikan apa-apa untuk mereka.Keduanya  tidak mengkin
menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum
dalam kasus  ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang hukum
kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak
perempuan itu, dan berkata: seperdelapan (1/8) untuk jandanya dan
sisanya untuk kamu”.50

B. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima

warisan ada tiga:

1. Hubungan kekerabatan(al-qarabah).

48Isa al-Tirmidzhi, Abu, al-Jami’ al-Shahih, (Kairo: Musthafa al-Babi,1939), hlm.320
49Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Kairo:Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II, hlm.100
50Ibid.hlm.100
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2. Hubungan perkawinan atau semenda (al-musaharah).

3. Hubungan karena sebab memerdekakan budakatau hamba sahaya

(al-wala’), atau karena perjanjian tolong-menolong, namun yang

terahir ini kurang mashur.51

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah).

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan muwaris.

Kekerabatan yang seperti ini dinamakan nasabah haqiqiy.52 Diantara sebab

beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah

adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya

hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang

ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap pertama seorang anak

menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang

anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat

dengan ibu yang melahirkanya. Hal ini bersipat alamiah dan tidak ada

seorang pun yang membantah hal ini karena sianak jelas keluar dari rahim

ibunya itu. Memang menurut biasanya dan secara alamiah anak yang

dilahirkan seorang ibu bersal dari bibit ibu yang telah berpadu dengan laki-

laki yang telah menggaulinya sehingga dapat dikatakan bahwa ibu yang

melahirkanadalah ibu yang punya bibit.53

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan

perempuan mempunyai hak waris adalah firman Allah SWT dalam Surat an-

Nisa Ayat 7:







51Ahmad Rofiq. op. cit., hlm. 41.
52Ali Abri. Pengantar Studi Mawaris,( Pekanbaru: Suska Press, 2006). cet. ke-1. hlm. 8
53Amir Syarifuddin,op.cit., hlm. 177
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Artinya:“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.54

Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mempunyai

hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini berlaku

ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris

yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah. Karena itu dapat

dinyatakan, bahwa sistim kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan

islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya penentuan

hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun

diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.55

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta

paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak dan orang yang

bernasab dengan mereka.56 Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Anfal

ayat 75:







54Depag, loc.cit.,
55Ahmad Ropiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

1998). cet. ke-3. hlm. 398-399
56Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). cet. ke-3.

hlm. 17
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Artinya: “dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah
serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk
golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan
Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.57

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan

mazhinnah-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara

seorang laki-laki dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya

akadnikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku

antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak

tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-

laki dan ibu yang melahirkannya.58

Perlu ditambahkan disini, Islam tidak membedakan status hukum

seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata

karena pertalian darah atau kekerabatan.59

2. Hubungan perkawinan atau semenda (al-musaharah).

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling

mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan

yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan agama maupun

ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Tentang ketentuan administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat.

57Ibid.hlm. 17
58Amir Syarifuddin,op.cit., hlm. 178
59Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 43
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Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian

pendapat yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi

berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan diindonesia,

tampaknya memberi kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi

ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi,

akantetapi ketentuan agama. tetapi harus diakui bahwa ketentuan

administrasi ini, merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan

bukti-bukti pencatatan administratif  inilah, suatu perkawinan memiliki

kekuatan hukum.60

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada

dua ketentuan.

a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. tentang Akad

Nikah yang Sah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan pasal 2 ayat 1: “perkawinan sah bila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya.” Ketentuan tersebut berarti bahwa

perkawinan orang-orang yang beragama islam adalah sah bila menurut

hukum islam perkawinan tersebut adalah syah. Pengertian sah menurut

hukum islam adalah sesuaru yang dilakukan sesuai dengan rukun dan

syaratnyatelah terhindari dari segala penghalangnya.61

b. Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan

perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali

perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan

60Ibid. hlm. 44
61Amir Syarifuddin,op.cit., hlm. 190-191
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ini adalah bisa salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan

perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj’i dan perempuan masih

dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani masa

iddah talak raj’i berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya,

kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya

hubungan kelamin telah berahir dengan adanya perceraian.62

3. Al-Wala’

Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang

memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.

Untuk yang terahir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama

sekali. Adapun al-wala’ yang pertama disebut dengan wala’ al-ataqahatau

‘usubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala’ al-muwaalahyaitu

wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong

dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.orang yang

memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan al-mu’tiq dan

jika perempuan al-mu’tiqah. Wali penolong disebut mauladan orang yang

ditolong disebut dengan mawali.63

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, apabila hamba yang

dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka

orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan.64Adapun bahagian

orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.

Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya,

62Ibid. hlm. 190-191
63Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 45
64Ali Abri, op.cit., hlm. 8
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maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu

keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu’tiq

atau al-mu’tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi

kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-

hak hamba sahayamenjadi orang yang merdeka.65

Ketiga sebab memperoleh hak waris yang telah disebutkan diatas

telah disepakati para ulama. Disamping itu, satu hal lagi yang oleh imam

Syafi’yyah dan Malikiyyah dijadikan sebab untuk memperoleh hak

mewarisi adalah jurusan keislaman. ini berarti apabila seseorang telah

meninggal, tetapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau mempunyai

ahli waris, tetapi harta peninggalan masih bersisa setelah dibagikan,

peninggalan tersebut harus diserahkan kepada kas perbendaharaan negara

untuk di wariskan oleh orang-orang Islamsecara usubah. Jadi, penyetoran ke

kas perbendaharaan negara bukan berdasarkan kemaslahatan atau

kepentingan sosial, melainkan atas dasar pusaka mempusakai secara

‘usubah.66 Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena

dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di indonesia perbudakan tidak

diakui lagi keberadaanya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut

kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan

darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan.67 Sebagaimana tercantum

dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 174 ayat 1:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

65Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm. 45
66Dian Khairil Umam, op.cit.,hlm.26
67Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm. 402



35

a. Menurut hubungan darah:

1 Golongan laki-laki terdiri dari: ayah anak laki-laki saudara laki-

laki, paman dan kakek.

2 Golongan perempuan terdiri dari: ibu anak perempuan, saudara

perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

C. Sebab-sebab Terhalang Menerima Harta Waris

Mawani al-irts (penghalang-penghalang mewarisi) dalam istilah ilmu

faraidh, ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi

walaupun sebab-sebab dan syarat-syaratnya sudah ada. Adaun penghalang-

penghalang tersebut, ialah : Pembunuhan, Perbudakan dan berlainan agama.68

1. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendaptkan hak warisan

dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi:

.ثُ رِ یَ َال لُ اتِ قَ لْ اَ : عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قالةَ رَ یْ رَ ى ھُ أبِ نْ عَ 

Artinya: “Dari Abu Hurairah dariRasul Allah SAW, bersabda: pembunuh

terhalang mewarisi”.69

Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang

keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu

68Ali Abri, op .cit., hlm. 9.
69Abu Daud, loc.cit.
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bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini

pembunuhan itu dikelomppokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pembunuhan secarahak dantidak melawan hukum. Yaitu pembunuhan

yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Seperti

pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam

membela jiwa, harta, dan kehormatan.

b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan

yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi

dunia dan atau di akhirat.70

Pendapat yang kuat dikalangan ualam Syafi’iyah menetapkan bahwa

pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang  hak kewarisan. Namun

pendapat yang lemah menyatakan behwa pembunuhan secara hak tidak

menjadi halangan menjadi halangan untuk mendapatkan hak kewarisan.71

Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang

menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan

pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama Hambali

mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum

menjadi halangan mewarisi, sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak

melawan hukum tidak mengakibatkan terhalang menjadi ahli waris.

Adapun menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan

yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi

qishash. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishash meskipun

70Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), op.cit., hlm.193.
71Khatib, Syarbayniy, Mughni al-Muhtaj, (Mekkah: Dar al-Katib al-Arabiy, t.th), hlm. 24.
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sengaja tidak menghalangi hakkewarisan, seperti pembunuhan yang

dilakukan oleh anak yang belum dewasa.72

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai

menurut ulama Hanafiyah, adalah:

a. Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang,

kemudian keluarganya terperosok ke dalam lobang tersebut

mengakibatkan kematian. Ini tidak menyebabkan adanya qishash,

kaffarah dan tidak pula menghalangi memperoleh harta warisan.

b. Pembunuhan karena hak, sebab adanya firman tuhan dalam surat al-Isra’

ayat 33:








Artinya:“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya
Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan”.73

c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak,

seperti orang gila dan anak yang belum sampai umur(baligh). Mereka ini

tidaklah mukallaf, tidak dihadapkan kepadanya perintah-perintah atau

beban-beban agama.74

72Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam), op.cit., hlm.195.
73Depag. op.cit.,hlm. 285
74Ali Abri, op.cit.,hlm. 12-13
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Ulama Syafi’iyah berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara

mutlak menjadi penghalang untuk menerima warisan baik langsung maupun

tidak langsung baik karena ada maupun tidak, baik dilakukan oleh

orangcakap bertindak maupun tidak. Pokoknya segala macam pembunuhan

dianggap sebagai penghalang untuk memperoleh harta warisan.75

Pembunuhan yang dianggap halangan mempusakai menurut ulama

hanabilah, ialah pembunuhan-pembunuhan yang dibebani sanksi qishash,

kaffarah, diyat dan ganti rugi, seperti pembunuhan-pembunuhan sengaja,

mirip sengaja, tersalah, dianggap tersalah, tidak langsung, dan pembunuhan

yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap. Sedangkan pembunuhan yang

tidak menjadi penghalang mempusakai menurut mereka, ialah pembunuhan

yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut diatas, seperti untuk

melaksanakan had atau qishash, untuk membela diri dan sebagainya.76

Ulama Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang

menjadi penghalang mewarisi adalah:

a. Pembunuhan sengaja

b. Pembunuhan mirip sengaja.

c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

a. Pembunuhan karena khilap.

b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum.

75Ibid. hlm. 12-13
76Ibid. hlm. 13
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c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang

melaksanakan tugas hukuman qishash, dan,

d. Pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.77

Kelompok Syiah mengatakan bahwa pembunuhan yang mengahalan

hak kewarisan hanya pembunuhan sengaja. Sementara menurut kelompok

Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi halangan

kewarisan. Hal ini sejala dengan hadits dan tidak bertentangan dengan al-

Qur’an surat ke-5 (al-Maidah) ayat  5. Terhalangnya orang membunuh

menerima kewarisan disebabkan tiga alasan, yaitu:

a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab

adanya hubungan kewarisan. Dengan putusya sebab, putus pula

“musabbab” yaitu hukum yang mendapatkan hak kewarisan.

b. Pembunuhan adalah suatu kejahatan, sedangkan hak kewarisan adalah

suatu kenikmatan.

c. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat harta

warisan (sebagai tindakan preventif).78

Hikmahnya ialah seandainya pembunuh tidak dilarang mengambil

warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat

mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan

merajalelalah kekacauan dan tidak akan ada ketenangan dan ketentraman.

Disamping itu pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang

sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan.

77Ahmad Rofiq,op.cit., hlm. 33.
78Hajar M,op.cit., hlm. 24.
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Adapun dari sisi syarat, tidaklah patut melakukan pembunuhan agar

pelakunya dapat menguasai harta orang yang dibunuhnya serta

memanfaatkanya.79

2. Beda agama

Beda agama juga termasuk sebagai penghalang kewarisan. Dasarnya

hadits menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

الً یَِرُث الُمْسلُِم :النبي صلى هللا علیھ وسلم قالنَّ ا اَ مَ ید رضي هللا عنھُ زَ نْ بِ ةسامَ اُّ نْ عَ 

.الَكافَِر َوالَ الَكافُِر الُمْسلِمَ 

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi SAW Bersabda:

Seseorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan

muslim, dan orang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris

dari orang muslim”.80

Para ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi

muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim

bisa mewarisi non muslim. Imamiyah,81 Umar, Muaz, dan Mua’wiyah

berpendapat: seorang muslim bisa mewarisi non muslim.82 Akan tetapi

menurut Mazhab yang empat, yaitu Syafi’i, Hanafi, Malikidan Hambali

mengatakan bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi non miuslim.83

79Dian Khairil Umam,op.cit., hlm. 33
80Al-Albani, M.Nashiruddin, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih bahasa oleh: Elly

Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, hlm. 470.
81Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, Alih

bahasa oleh: Masykur, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. ke-
27, hlm. 541

82Hajar M, op.cit., hlm.25.
83Muhammad Jawad Mughniyah, loc.cit.
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Adapun alasan Imamiyah, Umar, Muaz dan Mua’wiyah berpendapat

seorang muslim bisa mewarisi non muslim adalah analogi kepada

dibolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab sebagaimana

dikemukakan pada ayat 5 al-Maidah. Sedangkan jumhur tidak menggunakan

qiyas karena adanya dalil sunnah yang kuat yang bertentangan dengan

analaog tersebut.84

Tentang orang murtad, ulama sepakat bahwa semua orang harta yang

diperoleh selama murtad tersebut diserahkan ke negara (baitul mal). Harta

yang didapat sebelum murtad diperselisihkan ulama. Abu Hanifah

berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila murtad

itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai murtad, hartanya sudah dapat

diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi bila yang murtad itu seorang

perempuan, hartanya belum boleh diwariskan sebelum perempuan itu mati

atau benar-benar bergabung dengan musuh.

Aliran Zaidiyah, abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa

tidak ada perbedaan antara murtad laki-laki dan perempuan.Malik,Syafi’i

dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si murtad disimpan di kas

negara.jika ia mati atau terbunuh dalam peperangan, harta tersebut

berstatusfai’.85

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi,bukanlah karena status

kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba

84Hajar M, loc.cit.
85Fai’ adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk kepentingan

umum, seperti dari pajak, dan termasuk juga dari si murtad.
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sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang

menerima warisan karena ia dianggap tidak cakapmelakukan perbuatan

hukum.86Firman allah dalam al-Qur’an (QS. al-Nahl {16}: 75)









Artinya:“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia
menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan
secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji
hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada
mengetahui”.87

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap

mengurusi hak miliknya kebendaan dengan apa saja. Dalam hal kewarisan,

terjadi dua hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak melepaskan hak milik

kebendaan, dan dilain pihak menerima hak milik kebendaan oleh karena itu,

terhalangnyahamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua

jurusan, yaitu:

1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya.

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli

warisnya, bila:

a. Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Seandainya ia

diberikan pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal,

86Ibid. hlm. 25
87Depag. op. cit., hlm. 275
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secara yuridis harta pusaka yang teleh diterimanya itu jatuh ke tangan

majikannya.

b. Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnyasudah putus sehingga

ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal

sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepaa

orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal.

Ali Ahmad al-Jurjawi mengatakan bahwa budak itu tidak dapat

mewarisi harta peninggalan tuannya, bila ia telahmeninggal. Ini

disebabkan status budak itu sendiri adalah sebagai harta milik bagi

tuannya. Oleh karena itu, seorang budak yang pungsinya sebagai harta

milik tuannya tidak boleh mewarisi harta milik tuannya, yang dalam hal

ini adalah dirinya sendiri.

2. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya.

Seorang budak tidak boleh mewariskan harta harta

peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli

warisnya sendiri. Ini karena ia di anggap melarat dan tidak mempunyai

harta peninggalan sedikitpun.

Demikian juga, seorang budak yang sifat kebudakannyatidak penuh,

seperti budak mukattab. Menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan

ulama Jumhur, mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya

dan tidak dapat mewariskannya kepada keluarganya(ahli warisnya) karena

ia belum bebas secara sempurna.88

88Dian Khairul Umam, op.cit.,hlm. 31-32
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Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya

islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan.

Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai

kemanusiaan(humanisme) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.

Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku

pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu

alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agat secepatnya

perbudakan dihapuskan dari muka bumi.89

4. Berlainan negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa

yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan

memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan

negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan

sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada pada

negara federal. Adapun berbeda negara yang menjadi penghalang mewarisi

adalah apbila antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara

yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-

sama negara muslim, menurut ulama, tidak menjadi penghalang saling

mewarisi antara warga negara. Malahan mayoritas ulama mengatakan,

bahwa meskipun negaranya berbeda apabila antara ahli waris dan

89Ahmad Rofiq, op.cit.,hlm. 38
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muwarisnya non-muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling

mewarisi demikian  juga jika antara dua warga negara sama-sama muslim.90

Ibnu Abidin berkata : dua negara dikatakan berlainan, apabila

terdapat tiga unsur sebagai berikut :

1. Berlainan angkatan perangnya.

2. Berlainan kepala negaranya.

3. Putusnya hubungan keagamaan antara kedua negara tersebut, sehingga

satu pihak memandang halal memerangi tentara yang lain.91

Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat

bahwa berlainan negara orang-orang non-muslim itu menjadi penghalang

mempusakai antara mereka, karena putusnya ishmah dan tidak adanya

hubungan perwalian. Justru yang terahir ini menjadi dasar dalam pusaka

mempusakai. Selanjutnya berlainan negara antara orang Islam tidaklah

menjadi penghalang untuk mempusakai. Karena Nash-nash yang datang

mengenai warisan bersifat umum tidak tidak ada pula Nash atau Ijma’ yang

mentakhsiskannya.92

D. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga dengan warist dalam istilah Fiqih ialah

orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.Ahli

waris dapat dikelompokkan kepada tigakelompok:

1. Ahli waris ashab al-furud

90Ibid. hlm. 38
91Ali Abrori, op.cit., hlm.17
92Ibid. hlm. 17
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2. Ahli waris ashabah.

3. Ahli waris dzawu al-arham.93

1. Ahli waris ashab al-furudh

Ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah

ditetapkan secara pasti di dalam al-Qur’an dan HadistNabi. Mereka

menerima harta warisan dalam urutan yang pertama. Ahli waris yang secara

hukum syara’ berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya.

Ahli waris ashab al-furudh terdiri dari dua belas orang, yang terdiri

dari delapan orang perempuan dan empat orang dari anak laki-laki. Yang

dimaksud dengan ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang

mendapat bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

syara’ baik besar maupun kecil.

Bagian-bagian tertentu (al-furudh muqaddharah) itu ada enam

macam, yaitu:

a. Seperdua (1/2)

b. Seperempat (1/4)

c. Seperdelapan (1/8)

d. Duapertiga (2/3)

e. Sepertiga (1/3)

f. Seperenam (1/6).

93Ahmad Rofiq, (Pembaharuan Hukum Islam), op.cit., hlm. 39
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Adapun ahli waris tersebut adalah:

1. Anak perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak bersama anak

laki-laki, 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak

laki-laki.

2. Cucu perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak bersama cucu

laki-laki dan tidak terhijab, 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak

bersama cucu laki-laki, 1/6 jika bersama seorang anak perempuan.

3. Ibu , mendapat: 1/6 jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara

atau lebih, 1/3 jika tidak meninggalkan anak atau cucu atau dua orang

saudara atau lebih.

4. Ayah , mendapat: 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 jika

+ sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki.

5. Suami (duda), mendapat:  ½ jika tidak meninggalkan anak atau cucu, ¼

jika ada anak atau cucu.

6. Istri (janda), mendapat: ¼ jika tidak ada anak atau cucu, 1/8 jika ada anak

atau cucu.

7. Saudara perempuan se-ayah, mendapat: ½ jika sendiri dan tidak ada

saudara laki-laki maupun saudara perempuan se-ayah, 2/3 jika lebih dari

seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan

seayah, 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan kandung.

8. Saudara perempuan seibu, mendapat: 1/6 jika hanya sendirian saja, 1/3

jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka berhimpun

laki-laki dengan perempuan.
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9. Saudara perempuan kandung, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak ada

saudara laki-laki, 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara

laki-laki.

10. Saudara laki-laki seibu, mendapat: 1/6 bila dia adalah seorang, 1/3 untuk

dua orang atau lebih.

11. Kakek, mendapat: 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat

sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 kemudian sisa harta

bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.

12. Nenek, mendapat: 1/6 selama tidak terhijab oleh ahli waris

yang lain.94

2. Ahli waris ashabah.

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak

dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak

dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya

ahli waris dzawu al- furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan

lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al- furudh yang ada bersamanya.95

Didalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki

hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya.

Konsekuensi cara pembagianwarisan ini, maka ahli waris, ashabah yang di

tingkat kekerabatannya berada dibawahnya, tidak mendapatkan bagian.

Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai

berikut:

94Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana,2003), cet. ke-1,
hlm.163-165

95Ibid. hlm. 165
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a. Ashabah bi nafsih yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri

berhak menerima bagian ‘ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya

laki-laki, kecuali mu’tiqah(orang perempuan yang memerdekakan hamba

sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki.

2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki.

3. Bapak.

4. Kakek (dari garis bapak).

5. Saudara laki-laki sekandung.

6. Saudara laki-laki se-ayah.

7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

8. Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah.

9. Paman sekandung.

10. Paman se-ayah.

11. Anak laki-laki paman sekandung.

12. Anak laki-laki paman seayah.

13. Mu’tiq dan atau mu’tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang

memerdekakan hamba sahaya).

b. Ashabah bi al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena

bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bahagian sisa.

Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima

bagian tertentu.

Ahli waris penerima ‘ashabah bi al-ghairtersebut adalah:
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1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.

2. Cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki

garis laki-laki.

3. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.

4. Saudara perempua seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian

ashabah. Maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian

perempuan.96

c. ‘Ashabah ma’a al-ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa

karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang tidak menerima

bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian

tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang menerima ashabah ma’a al-

ghair adalah:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan

anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau

lebih). Misalnya, seorang meninggalkan ahli warisnya terdiri dari

seorang anakperempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu.

Maka bagian masing-masing adalah:

a) Anak perempuan : ½

b) Saudara perempuan sekandung : ‘ashabah

c) Ibu : 1/6

96Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 73-74
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2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak

atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya, seorang

meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan,

seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara

perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

a) Anak perempuan : ½

b) Cucu pr dari garis laki-laki : 1/6

c) 2 saudara Pr seayah : ashabah97

3. Ahli waris dzawu al-arham

Ahli waris dzawu al-arham adalah orang-orang  yang

mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak

dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an dan atau Hadis Nabi sebagai

dzawu al-furudh dan  tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila

kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka dzawu al-arham

itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan

perempuan.98

Menurut penelitian Ibnu Rusy, ahli waris yang termasuk dalam

dzawilal-arhamadalah:

a. Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.

b. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (bint al-

akh).

97Ibid. hlm.73-74
98 Amir Syarifuddin,op.cit., hlm.149.
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c. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan

(bint al-ukht).

d. Anak perempuan dan cucu perempuan paman (bint al-‘amm).

e. Paman seibu (al-‘amm li al-umm).

f. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (aulad al-akh li al-

umm).

g. Saudara perempuan bapak (al-‘ammah).

h. Saudara-saudara ibu (al-khal atau al-khalah).

i. Kakek dari garis ibu (al-jadd min jihad al-umm).

j. Nenek dari pihak kakek (al-jaddah min jihat al-jadd).99

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah

dzawil arham ini mendapat warisan atau tidak. Dalam hal ini zaid

Ibnu Tsabit dan sahabat-sahabat yang mengikutinya tidak memberikan

harta warisan kepada dzawil arham. Dengan pengertian, apabila orang

yang meninggal tidak ada meninggalkan ahli waris dari ashbash al-

furudh atau ashabah, maka harta warisan yang ditinggalkannya

diserahkan kepada baitul mal. Pendapat ini dipegang pula oleh

golongan tabi’in, kebanyakan fuqaha, diantaranya, Malik, Syafi’i,

Auza’iy, Mahkul, para ulama madinah dan ulama Dzahiriyah di

antaranya Ibnu Hazm. Mereka ini mengemukakan alasan bahwa dalam

ayat-ayat Mawaris, tuhan hanya menjelaskan ketentuan besar kecilnya

penerimaan para ahli waris bagi golongan ‘ashabah al-furudhdan

99Ahmad Rofiq, op.cit., hlm. 79
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ketentuan tentang ashabah saja. Sedangkan ketentuan ahli waris

dzawil arham tidak dijelaskan sama sekali. Dengan demikian

menetapkan adanya hak dan ketentuan besar  kecilnya penerimaan

pusaka dzawil arham berarti menambah ketentuan hukum baru yang

tidak tercantum dalam nash yang sharih.100

E. Hijab Mahjub

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka

akan timbullah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu

didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan agak

dibelakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan

merumuskan kelompok keutamaan dan ada kalanya dengan mempergunakan

lembaga yang dikenal dengan istilah hijab mahjub.101

Hijab secara harfiyah berarti satir, penutup atau penghalang, orang

yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub.

Hijab ada dua, pertama hijab nuqsan yaitu menghalangi yang berakibat

mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, seharusnya

menerima bahagian ½, karena bersama anak perempuan, bagiannya terkurangi

menjadi ¼. Kedua hijab hirman yaitu menghalangi secara total. Hak-hak waris

si mahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang

100Ali Abri, op. cit., hlm. 40
101Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakara: Sinar Grafika, 2004), cet.

ke-8. hlm.85.
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menghijab.Misalnya, saudara perempuan sekandung semula berhak menerima

bagian ½, tetapi karena bersama anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali.102

Tentang hijab ini terdapat perbedaan antara kelompok ahlu Sunnah dan

Syi’ah. Menurut Ahlu Sunnah, yang berhak menghijab secara penuh adalah

kelompok ahli waris laki-laki, kecuali dalam hal tertentu seperti anak

perempuan menutup saudara seibu. Syi’ah berpendapat bahwa perempuan juga

dapat menghijab secara penuh.

Rincian hijab menurut Ahlu Sunnah ialah :

1. Cucu baik laki-laki maupun perempuan ditutup oleh anak laki-laki.

2. Kakek ditutup oleh ayah.

3. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah.

4. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki.

5. Saudara se-ayah ditutup oleh saudara sekandung laki-laki dan oleh ahli

waris yang menutup saudara kandung.

6. Saudara seibu ditutup oleh Anak, Cucu, Ayah dan Kakek.

7. Anak saudara kandung ditutup olehsaudara laki-laki seayah dan oleh ahli

waris yang menutup saudara laki-laki seayah.

8. Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh

ahli waris yang menutup anak saudara kandung.

9. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli

waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah.

102Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media,
2001), cet. ke-3. hlm.71
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10. Paman seayah ditutup oleh paman kandung dan oleh ahli waris yang

menutup paman kandung.

11. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan oleh ahli

waris yang menutup paman seayah.

12. Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak  laki-laki paman kandung

dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki paman kandung.103

103Hajar M, op. cit., hlm.28


