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MOTTO 

 

ِلَداِن ْلوَ  ٱِء َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك ٓ  ْْلَقْ َربُوَن َولِلنَِّساٱِلَداِن وَ ْلوَ  ٱلِّلرَِّجاِل َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك 
 َنِصيًبا مَّْفُروًضا ٓ  ْْلَقْ َربُوَن ِّمَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكثُ َر ٱوَ 

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 telah ditetapkan. (QS. 
1 

isa: 7)N-Surah An 
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(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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ABSTRAK 

Madaniah, Fitria, 2021. Tinjauan Fiqh Terhadap 

Penyelesaian Waris Di Desa Patihan 

Karangrejo Magetan. Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing  Drs. M. 

Muhsin., MH.  

Kata kunci/keyword: Fiqh Waris, Munasa>khat, Bani 

Ali. 

Dalam Hukum Islam, Fiqh waris merupakan hukum yang 

membahas mengenai kewarisan berdasarkan aturan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an. Pembagian besaran serta para ahli 

waris merupakan syarat dan rukun dalam hukum waris. Waris 

dikatakan demikian bilamana benda atau hak yang ditinggalkan 

pewaris kepada ahli waris ada dan atau beratas namakan 

pewaris. Berdasarkan syarat dan rukun tersebut penulis 

menyelesaikan pembagian waris berdasarkan fiqh dengan 

menggunakan teori munasa>khat guna mengetahui kedudukan 

para ahli waris beserta besaran bagian yang di dapat. Dalam 

kronologi kasus yang di alami Bani Ali terdapat percampuran 

antara harta waris dengan harta peninggalan keluarga terdekat 

yakni gono-gini. Selain adanya percampuran dalam harta yang 

ditinggalkan, kasus ini berporos pada ketertundaan pembagian 

waris sehingga menimbulkan permasalahan baru. Dengan 

jangka waktu pembagian yang lama mengakibatkan 

perselisihan intern, sehingga perlunya penulis menimbang dari 
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tinjauan fiqh waris. Adanya tinjauan fiqh tersebut dapat 

membuka kemashlahatan bagi semua orang yang memiliki 

kasus serupa.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana tinjauan fiqh terhadap cara penyelesaian pembagian 

waris Bani Ali? (2) Bagaimana tinjaun fiqh terhadap besaran 

bagian harta para ahli waris dari Bani Ali? 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis 

merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara 

dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dan 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.. 

Dari analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 

cara penyelesaian waris di Desa Patihan Karangrejo Magetan 

masih belum memenuhi syarat dalam fiqih mawari>ts yakni (1) 

musyawarah mufakat (2) kerelaan (3) dan kesadaran masing-

masing ahli waris mengenai bagiannya menurut ketentuan 

fiqih, sementara dari data lapangan diketahui bahwa 

penyelesaian tersebut hanya menggunakan cara perdamaian 

saja (musyawarah).  Dalam penyelesaian besaran bagian harta 

waris juga tidak memenuhi fiqih yang seharusnya 2:1 diantara 

laki-laki dan perempuan hal ini berbeda dengan data lapangan 

yang hanya membaginya dengan ketentuan bagian sama rata 

bagi masing-masing ahli waris.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan 

pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau 

dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf 

arab ke huruf l;atin dan sebagainya. Berikiut adalah pedoman 

bakuuntuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf  Latin: 

1. Pedoman tranliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك {d ض d د { ء

 l ل t ط dh ذ b ب

 m م }z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و f ف sh ش {h ح

 y ي q ق {s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan 

menuliskan coretan horisontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunti hidupp dobel  (diftong) Arab ditransliterasikan 

dengan menggabungan dua huruf “ay” dan “aw”.  
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Contoh:  

bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>’ah. 

4. Istilah (technixal terms) dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak 

miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan 

dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf 

konsonan akhir.  

Contoh: 

 Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yahyah. Inna al-d>in ‘inda 

Alla>h al –Islam bukan Inna al-d>ina ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. 

Fahuma wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula 

fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah dan 

berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan id}a>fah 

ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. Contah: 

 Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-

Mis}riyah. Mud}a>f : mat|ba’at al-‘A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-

tashdid) ditranliteraskan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ 

marbu>t}ah maka ditransliterasinya adalah i>yah. Jika ya>’ 

ber-tashid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan 

yy. Contoh:  

Al-Ghaza>li<, al-Nawawi>  

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

 Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kewarisan merupakan suatu bagian dari syari’at 

Islam mengenai aspek muamalah (hubungan antar manusia 

dengan manusia) yang telah diatur dalam ketetapan Allah 

Swt mengenai pembagian dan yang bertalian dengan sebab-

musabab waris.
1
 Hukum waris dikukuhkan dalam ayat al-

qur’an maupun hadi>th rasululah saw, seperti dalam 

penjelasan berikut: 

َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء  ٓ  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ ْْيِ  ٓ  يُوِصيُكُم اللَُّو ِف َأْوََلدُِكْم 
 ٓ  ْصُف َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها النِّ  ٓ  فَ ْوَق اثْ َنتَ ْْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك 

َفِإْن َلَْ َيُكْن  ٓ  َوِْلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ُْهَما السُُّدُس ِّمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلُو َوَلٌد 
ِمْن  ٓ  َفِإْن َكاَن َلُو ِإْخَوٌة َفِِلُمِِّو السُُّدُس  ٓ  َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَ َواُه َفِِلُمِِّو الث ُُّلُث 

آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم ََل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب  ٓ  ا َأْو َدْيٍن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِ 
 ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما ٓ  َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو  ٓ  َلُكْم نَ ْفًعا 

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu 

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 

yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 

                                                     
1
 Amir Syarif, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT. Prenada Media, 

2004), 45. 
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pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 

Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”
2
 (QS. A-Nisa’ 

(4): 11) 

                                                     
2

Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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Bagian terpenting dalam pembagian waris adalah 

ketentuan golongan ahli waris, sehingga dalam proses 

penyelesaian ke depannya dapat diketahui berapa bagian 

masing-masing dari para ahli waris yang bersangkutan. 

Dalam sistem pembagan waris secara Islam ada 2 aspek 

yang terpenting ketika pembagian hak waris yakni sebab-

sebab menerima  waris dan bagian-bagian yang diterima si 

ahli waris.  

Seseorang dikatakan sebagai ahli waris bilamana ia 

memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan dari si 

mayit (pewaris). Sebab ikatan perkawinan dinamakan jalur 

sababiyah dan jalur nasabiyah merupakan ahli waris 

berdasarkan garis keturunan.  Sementara, dalam sistem 

pembagian dikenal dengan 3 kategori bagian ahli waris 

yakni ashabul furudh  atau ashabah.
1

 Fardh atau Furudh 

adalah bagian tertentu yang telah ditetapkan syariat islam, 

dengan ketentuan besaran ½; 1/3; ¼; 1/6; 1/8; 2/3. Ta’sHib 

atau ‘Ashabah adalah bagian warisan yang besarannya tidak 

tetap, sehingga mereka yang dikatakan ‘Ashabah hanya 

mendapat bagian sisa dari para ashabul furudh.  

Pembagian waris selain mengenai aspek syarat, 

rukun,dan para golongan ahli waris yang bersangkutan, 

adapun beberapa aspek yang mempengaruhi penyelesaian 

                                                     
1
 Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris (Pembagian 

Waris Berdasarkan Syariat Islam) (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2017), 

45.  



4 

 

 

waris.
2

Dalam harta waris terdapat hak-hak lain yang 

tercampur didalamnya seperti hutang piutang, wasiat, lalu 

harta gono-gini (tirkah), diyat, maupun yang bercampur dari 

padanya. Maka ketika waris hendak dibagikan,  terlebih 

dahulu memperhatikan hak-hak lain yang tercampur 

didalam seperti yang telah disebutkan di atas.
3
 

Berbagai macam bentuk penyelesaian pembagian 

waris yang bertalian dengan sabab musabab kondisi para 

ahli waris dan besaran harta yang ditinggalkan. Sebagian 

contoh penyelesaian kasus yang berhubungan dengan ahli 

waris adalah al-munasa>khat, sedangkan yang berkaitan 

degan besaran harta warisan adalah aul dan rad. 

Tirkah atau yang disamakan penyebutannya di 

golongkan pula dalam kategori harta bersama pada jalur 

pusaka merupakan suatu hak wajib hukumnya dibagi 

terlebih dahulu sebelum waris. Hal ini setara dengan yang 

disebutkan dalam penggalan surah An-Nisa’ ayat 32 yang 

berbunyi: 

 ٓ  ِء َنِصْيٌب ِّمَِّّا اْكَتَسْْبَ َولِلنَِّسا   ٓ  ْوا لِلرَِّجاِل َنِصْيٌب ِّمَِّّا اْكَتَسب ُ  ...

... 

                                                     
2
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Bandung: PT. Prenada 

Media, 2004), 277.  
3
Ibid. 
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 “...bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan,...”
4 

Dengan keterangan ayat di atas yang dimaksud 

dengan “laki-laki” dan “wanita” yakni “suami” dan “istri”. 

Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan harta 

bersama (hasil usaha bersama suami-istri), maka harta 

selebihnya tetap dipandang sebagai harta pribadi masing-

masing suami-istri.
5
 

Harta bersama yang dimaksudkan dalam setiap kasus 

masyarakat berhubungan dengan harta yang dikumpulkan 

bersama setelah adanya ikatan perkawinan antara pria 

dengan wanita.
6

 Besaran harta baik yang dikumpulkan 

setara ataupun tidak tetap menjadi harta bersama yang 

dikumpulkan beberengan dengan konsep hak dan kewajiban 

antara suami istri dalam memenuhi nafkah bersama.
7
 

Maka dalam firman Allah yang mana dijadikan 

rujukan terkait bagian antara hak suami dengan istri 

mengenai pembagian  harta tertera dalam surah An-Nisa 

ayat 32 dan 34, berikut keterangannya: 

 ٢٣ -ٓ  بَ ْعٍض  ا َفضََّل اللَُّو ِبِو بَ ْعَضُكْم َعَلى  َوََل تَ َتَمن َّْوا مَ 
                                                     

4
 Departemen Agama RI Al Qur’an Dan Terjemahannya. (Bandung: 

Syamil Qur’an, 2007). 
5
 Otjen Salman, dkk. Hukum Waris Islam (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 11. 
6
 Ibid, 13.  

7
 Ibid, 12. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia 

yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas 

sebagian yang lain...)” 

بَ ْعٍض َوِبَا  ُهْم َعَلى  الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اللَُّو بَ ْعضَ 
  ٢٣-...ٓ  أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواِلِِْم 

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian 

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka...”
8
 

Dengan adanya keterangan ayat yang merujuk pada 

bagian laki-laki lebih dominan besar dibanding dengan 

wanita. Dalam penjelasan Prof. Dr. H. R. Otje Salman 

dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Islam”, 

merumuskan bagian ketentuan dari pembagian harta 

bersama yakni, 1/3 untuk istri dan 2/3 untuk suami.
9
 

Penyelesaian waris dalam studi kasus ini 

dimaksudkan perkara pembagian waris pada garis nasabiyah 

yang dilatarbelakangi sebab perkawinan (sababiyah). 

Pewaris (suami) memiliki istri lebih dari satu setelah adanya 

cerai mati dari istiri sebelumnya dan dari dua pernikahan 

tersebut memiliki anak sah. Dalam penyelesaian kasus ini, 

                                                     
8

 Departemen Agama RI Al Qur’an Dan Terjemahanannya. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 

  
9
 Otjen Salman, dkk. Hukum Waris Islam (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 11. 
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keluarga yang bersangkutan diinisialkan sebagai Bani Ali.
10

 

Sebab dalam keterangan kasus yang hendak diangkat, Ali 

sebagai ahli waris sekaligus pewaris. 

Pada perkawinan pertama diketahui memiliki dua 

orang anak perempuan dan di antara suami istri memiliki 

harta bersama yang dikumpulkan setelah adanya 

perkawinan. Lalu, pada perkawinan kedua yang disebabkan 

cerai mati dari istri pertama, telah dikaruniai  dua anak sah 

dengan Ali yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Dari perkawinan kedua ini tidak memiliki harta bersama, 

namun istri membawa harta waris dari keluarganya.  

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa dalam 

pembagian hak harta kewarisan bagi para ahli waris Bani 

Ali hanya dihitung ahli waris untuk 3 orang saja yakni  anak 

dari istri pertama yang hanya tinggal seorang anak 

perempuan lalu 2 orang anak dari hasil pernikahan dengan 

istri kedua. Dalam kesepakatan pembagian waris yang 

terjadi, proses penyelesaian waris dianggap tidak adil bagi 

salah satu pihak, sebab dalam harta waris tersebut masih 

adanya harta bersama antara suami dengan istri pertama 

yang belum dipisah.  

Sementara dalam hasil ketetapan surat pemisahan 

hak waris dinyatakan pembagian waris tersebut tidak 

memisahkan hak kepemilikan dari harta bersama  dengan 

harta waris. Alhasil harta bersama yang masih bercampur 

                                                     
10

Dalam keterangan kasus ini tidak menggunakan nama sebenernya, 

dan seluruh nama keluarga merupakan nama inisial. 



8 

 

 

dengan harta waris menghasilkan kesepakatan pembagian 

waris yang terkesan memaksa salah satu pihak ahli waris.
11

  

Dalam penyelesaian kasus ini terdapat 2 kejadian 

pembagian waris yang mana menurut perhitungan 

munasa>khat, bahwa proses pembagian waris bagi si pewaris 

pertama yang telah meninggal pada tahun 1957 atas nama 

Ibu Sani, yang meninggalkan hak harta bersama dan 

warisnya kepada para ahli waris yakni Ali sebagai suami, 

Nia sebagai anak perempuan pertama dan Ria sebagai anak 

perempuan kedua.  Lalu pembagian waris si pewaris kedua 

yakni Ali yang telah meninggal pada tahun 2014 

mewariskan harta waris yakni Ria sebagai anak perempuan 

kedua dari istri pertama yang tersisa, Widi sebagai anak 

laki-laki pertama dari hasil pernikahan kedua, dan Yani  

sebagai anak perempuan kedua yang merupakan saudara 

kandung Widi.   

Dengan begitu kasus penangguhan waris pada tahun 

1957 hingga 2015 ahli waris yang tertinggal hanya Ria, 

Widi dan Yani. Maka dalam studi kasus ini berporos pada 

penyelesaian waris yang tertunda menggunakan konsep 

pemecahan masalah mengenai cara penyelesaian dan 

besaran bagian para ahli warisnya. Maka dalam 

penyelesaian kasus tersebut penulis menggunakan teori 

munasa>khat sebagai alat penghitung waris terdahulu sampai 

pada waktu kesepakatan pembagian.  

                                                     
11

 Sukirah, Hasil Wawancara, Magetan, Rabu 21 November 2020. 
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Pada penyelesaian kasus pertama di mana si 

pewaris adalah Sani (S) yang meninggalkan para ahli waris 

Ali (A), Nia (N) dan Ria (R). Sebelum pembagian waris 

dilakukan dalam ilmu faraidh mendahulukan hak harta 

bersama bilamana ada, sebab dalam harta bersama diartikan 

sebagai harta pusaka atau harta peninggalan. Dengan begitu 

hak harta bersama dibagi masing-masing 1/3 untuk  S dan 

2/3 untuk A. Sepertiga harta bersama yang dimiliki S 

dibagikan ¼ nya kepada A sebagai ahli waris yang 

berkedudukan suami,lalu selebihnya diberikan kepada N 

dan R. Namun dikarenakan pada tahun 1980 N wafat dan 

tanpa memiliki keturunan, maka kepemilikkan harta 

bersama S sepenuhnya diberikan kepada R. 

Penyelesaian kasus kedua di mana si pewaris adalah 

A yang meninggalkan ahli waris Ria (R), Widi (W) dan 

Yani (Y), Dina tidak termasuk sebagai ahli waris sebab Dina 

meninggal sebelum Ali. Dengan begitu besaran pembagian 

masing-masing dari ahli waris adalah ¼ untuk R, ½ untuk 

W, dan ¼ untuk Y, jika disamakan penyebutnya menjadi 1, 

2, 1. Dari pembagian kedua kasus tersebut maka diketahui 

bahwa bagian sebenarnya R adalah ¼ dari waris A dan 1/3 

dari harta S. 

Dengan menela’ah kejadian lapangan tersebut, 

peneliti menyimpulkan beberapa spesifikasi masalah yang 

menarik untuk dikaji dalam persoalan pembagian waris pada 

Bani Ali di Desa Patihan Karangrejo Magetan. Spesifikasi 

masalah tersebut adalah yang bertalian dengan kedudukan 
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ahli waris, cara pembagian waris, dan besaran harta bagi 

para ahli waris yang tersisa.  

Ketiga spesifikasi tersebut dilatarbelakangi, pertama 

mengenai kedudukan para ahli waris yang berlarut serta 

berlapis sehingga tidak di pertimbangkan dari kasus tahun-

ketahun yang mengalami penundaan pembagian waris. 

Kedua, mengenai cara penyelesaian yang tertunda tersebut 

mengalami penumpukkan masalah yang berlipat sehingga 

perlunya menimbang segi perincian kasus terdahulu. Ketiga, 

mengenai besaran harta yang diterima terdapat kejanggalan 

yang tidak menimbang dari segi asal harta yang ditinggalkan 

sehingga adanya percampuran asal harta yakni gono-gini 

dan waris.  

Berdasarkan kronologi perkara tersebut penulis 

mengangkat kasus yang terjadi di Desa Patihan Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan mengenai pembagian hak 

waris antara anak yang berbeda ibu dan terdapat 

percampuran dua harta yakni harta waris dan harta bersama 

dari istri pertama, keduanya sama-sama ditinjau menurut 

perspektif fiqh waris. Dalam karya ilmiah tersebut 

mengangkat judul bertema “TINJAUAN FIQH 

TERHADAP PENYELESAIAN WARIS Di DESA 

PATIHAN KARANGREJO MAGETAN” 

B. Pembatasan Masalah 

Penyelesaian waris telah diatur dalam setiap ayat 

yang Allah turunkan, sebagaimana pedoman bagi umat 
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manusia dalam menyelesaikan segala macam urusan 

terutama pada kasus waris. Hukum yang tertera dalam ayat 

al-qur’an tersebut dapat dijadikan dasar pembentukan 

hukum penyelesaian waris yang disebut sebagai fiqh, 

adapun lainnya berupa bentukan kodifikasi dari berbagai 

pendapat ulama fiqh yakni Kompilasi Hukum Islam. Dari 

kedua bentukan hukum tersebut dapat dijadikan acuan 

dalam penyelesaian berbagai macam sengketa waris antara 

umat Islam.  

Meninjau dari salah satu kondisi dimana masyarakat 

akan lebih mementingkan kemaslahatan bersama, maka 

hukum yang berdasarkan pada al-qur’an adalah suatu yang 

telah ditetapkan berdasarkan kemaslahatan pula.  

Dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan 

masalah supaya permasalahan tidak menimbulkan 

perluasaan yang tidak memfokuskan pada perkara yang ada 

dalam penelitian lapangan. Dengan demikian maka 

pemfokusan masalah sesuai dengan latar belakang dan 

rumusan masalah, yaitu “Tinjauan fiqh dalam penyelesaian 

waris Bani Ali”,  yang berporos pada cara penyelesaian 

dalam pembagian waris dengan menimbang kedudukan para 

ahli waris yang berselisih sehingga dapat diketahui besaran 

waris bagi masing-masing pihak. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap cara penyelesaian 

pembagian waris Bani Ali,? 
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2. Bagaimana tinjaun fiqh terhadap besaran bagian harta 

para ahli waris dari Bani Ali,? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Guna memahami penyelesaian perkara waris dengan 

cara mengetahui pembagian waris keluarga Bani Ali 

menurut tinjaun fiqh. 

2. Guna memahami penyelesaian besaran bagian harta 

para ahli waris Bani Ali menurut tinjaun fiqh.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dalam kajian yang berdasar lingkup teoritis, 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

pembaca terkait ilmu kewarisan pada studi kasus waris 

yang bercampur dengan hak harta bersama suami istri 

b) Dapat dijadikan rujukan teori sebagai bahan penulisan 

karya ilmiah bagi kalangan mahasiswa/i  

c) Memberikan pandangan kepada para pembaca 

khusunya masyarakat dalam memahami keilmuan 

waris dan penerapannya sesuai fiqh waris   

2. Manfaat Praktis 

Pertama, bagi masyarakat atau tokoh agama di 

kalangan masyarakat pentingnya mengetahui ilmu 

kewarisan supaya ketika dihadapkan dalam kasus waris 

yang serupa mampu menyelesaiakan pokok perkara 

dengan kemashlahatan antar para pihak yang terkait.  
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Kedua, bagi para pembaca kalangan pelajar mampu 

menarik kesimpulan dari adanya penyelesaian kasus 

waris yang terjadi maupun bisa jadi serupa dalam titik 

kajian ilmu kewarisan. 

F. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari adanya 

kajian terdahulu yang telah mengangkat studi keilmuan 

waris, dengan begitu penulis ingin menggunakan 

beberapa kajian tersebut sebagai bahan perbandingan. 

Adapun hasil penelitian dari kajian terdahulu sebagai 

berikut: 

1. Otjen Salman“Hukum Waris Islam. Bandung” terbitan 

PT. Refika Aditama tahun 2010, menerangkan persoalan-

persoalan masyarakat saat pembagian waris. Terlebih 

dalam buku tersebut dijelaskan pula bagaimana proses 

pembagian yang sesuai dengan ilmu kewarisan (faraidh), 

dan yang bercampur dari hak-hak harta waris.  

2. Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dengan 

judul“Hukum Waris (Pembagian Waris Berdasarkan 

Syariat Islam)” terbitan Solo: Tiga Serangkai tahun 2017. 

Dalam kajiannya merumuskan pembagian besaran dan 

cara membagi waris secara rinci, sehingga memudahkan 

para pembaca dalam mencari bagian-bagian dari para ahli 

waris.  

3. Karya Ilmiah oleh Ulul Arham (NPM. 0871010003) 

mahasiswi dari Universitas Veteran dengan judul skripsi 

“Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris 
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Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Dan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo”. Dari kasus yang diangkat 

dalam skripsi ini mejelaskan mengenai perbedaan dan 

persamaan pembagian waris menurut BW dan KHI. 

Dalam kajian skripsi yang digunakan oleh saudara Ulul 

Arham mengunakan perspektif hukum positif dan 

menelitinya dengan berporos pada perbandingan undang-

uang KUPer dengan KHI. Terdapat kesaaman objek 

penelitian antara saudara Ulul Arham dengan peneliti 

yakni penyelesaian masalah mengenai waris yang 

tertunda. Akan tetapi dalam kajian penelitiannya terdapat 

perbedaan sudut pandang yang digunakan, peneliti 

memilih menggunakan sudut pandang fiqh.  

4. Karya Ilmiah oleh Dyah ayu saraswati (Nim 210115028) 

mahasiswi dari IAIN Ponorogo, dengan judul skripsi  

“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa 

Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam” Penyelesaian kasus 

dari skripsi diatas adalah waris yang disampaikan dan 

dibagi terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal, hal 

ini dikarenakan para keluarga lebih menghendaki 

demikian supaya tidak adanya kekecewaan diantara salah 

satu para ahli waris. Sedangkan cangkupan yang 

dilandasi pada KHI sebagai perbandingannya adalah 

keleraan dan kesadaran akan bagian masing-masing yang 

telah dibagikan pada para ahli waris.  

5. Karya Ilmiah oleh Anjil Wahyudianto (NIM 210112062) 

mahasiswa dari IAIN Ponorogo, dengan judul skripsi 

“Praktik Pembagian Warisan Di Desa Karanggebang 
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Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi 

Hukum)”. Penyelesaian kasus dari skripsi diatas adalah 

kasus waris yang ditunda pembagiannya sehingga para 

ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan waris 

menjadi terhalang. Kasus ini serupa dengan kasus yang 

sebelumnya yakni milik Ulum Arham namun 

perbedaanya pada kajian yang digunakan. Kasus ini pun 

serupa dengan yang dilakukan peneliti yakni mengenai 

waris yang tertunda sehingga mengakibatkan 

permasalahan baru diantara para ahli waris yang lainnya.   

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field Research)dengan melakukan pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong dalam kajian karakteristik 

kualitatif, metode pendekatan kualitatif lapangan 

diartikan sebagai suatu proses penelitian yang 

menghasilkan pemaparan data lapangan dengan beberapa 

karakter penyajian secara alamiah.
12

  

Adapun data dalam penelitian ini adalah beberapa 

ulasan, baik secara tertulis maupun suatu pernyataan dari 

para informan. Dari pemaparan data yang diambil dari 

informan ini peneliti dapat menganalisis setiap peryataan 

yang dialami para informan tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                     
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2013), 22. 
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Hadirnya peneliti dalam melakukan penelitian 

kualitatif berperan sebagai perencana, pengumpul data, 

pengolah data, penganalisis serta pembuat laporan. Hal 

ini dimaksudkan bahwa peneliti merupakan pelaku dan 

instrumen kunci dalam penelitian yang dilakukannya, 

sehingga data yang dikumpulkan dan yang telah diolah 

dapat dipaparkan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Dengan demikian penelitisebagai peneliti lapangan 

secara terang-terangan untuk meneliti perkara Tinjauan 

Fiqh Terhadap Pembagian Waris di Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Provinsi 

Jawa Timur. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah sesuatu yang keberadaannya dapat 

dijadikan bahan analisis dalam sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa 

data terkait kasus yang diangkat, penggalian data 

berupa keterangan para responden dalam 

wawancara.serta keterangan berupa surat pembagian 

waris, surat letter C, dan beberapa hal penting lainnya. 

Data yang dilampirkan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 data yakni, data primer dan data sekunder.  

Data primer adalah data yang diambil dari 

keterangan manusia sebagai subek penelitian. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms dan 
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lain-lain), foto-foto, film, video, benda-benda dan 

lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
13

 

Adapun keterangan responden dan informan 

yang akan digali berkaitan dengan 2 hal berikut: 

1) Bagaimana cara pembagian waris yang terjadi di 

Desa Patihan Karangrejo Magetan 

2) Bagaimana besaran bagian masing-masing para 

ahli waris yang terjadi di Desa Patihan Karangrejo 

Magetan 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah sesuatu yang dikatakan sebagai 

tempat atau objek keluarnya sebuah data. Menurut 

Moloeng sumber data kualitatif merupakan tampilan 

yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati 

oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai 

detailnya agar ditangkap makna yang tersirat dalam 

dokumen atau bendanya.
14

  

Sumber data yang dapat diambil sebagai ulasan 

dalam proses penelitian, secara garis besar dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yakni person (manusia), paper 

(dokumen), place (tempat).
15

Maka sumber data dalam 

penelitian inimeliputi sumber data primer dan sumber 

data sekunder, masing-masing dari keduanya berperan 

penting dalam menguatkan proses penelitian. 

1) Sumber Data Primer 

                                                     
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2013), 22. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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Sumber Data Primer adalah sumber yang 

diperoleh berdasarkan penelitian secara langsung 

terhadap informan. Informan adalah orang yang 

memberikan keterangan terhadap apa yang ia alami 

secara pribadi kepada orang lain atau orang-orang 

yang merespon pertanyaan yang diajukan peneliti.
16

 

Sumber data primer tersebut adalah para ahli 

waris yang bersangkutan terkait pembagian warisan di 

Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten 

Magetan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian 

kualitatif diperoleh dari pihak lain, dan telah 

terdokumentasikan sehingga peneliti hanya 

memaparkan sesuai kepentingan penelitian.
17

Sumber 

data tersebut berasal dari informan maupun dokumen 

(surat Letter C, surat pembagian waris dan 

lainnya).Informan adalah orang lain yang dimintai 

keterangan terhadap sesuatu yang ia ketahui baik 

orang lain atau suatu benda diluar dirinya atau 

didalam kesehariannya.
18

. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

                                                     
16

 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 

(Malang: Kelompok Intrans Publishing,, 2015), 11.  
17

Zainal Mustafa.Mengurai Variabel Hingga Instrumen (Surabaya: 

Graha Ilmu, 2009), 92. 
18

Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 

(Malang: Kelompok Intrans Publishing,, 2015), 11.  
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Wawancara atau disebut juga interview 

merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

yang terwawancara.
19

 Wawancara ini dilakukan 

melalui proses tatap muka dengan para informan, 

menyampaikan beberapa pertanyaan seputar data 

konkrit yang telah terjadi. Kebenaran yang dicari 

bukan hanya keabsahan kata melainkan proses 

kejadian perkara yang mampu diambil dari sisi 

kesimpulan para informan.   

Maka wawancara dalam penelitian ini 

melibatkan para keluarga yang bersangkutan yakni 

keturunan dari Bani Ali. Perihal wawancara yang 

dilakukan guna menelaah seluk beluk perkara yang 

terjadi.  

b) Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang 

berarti barang-barang tertulis.
20

 Dengan demikian 

perolehan data dicermati dari adanya wujud atau 

bentuk benda yang tertinggal yang dapat dikoreksi, 

diteliti, di telaah dan di analisa. Dalam progres 

penelitian ini, peneliti menghadirkan beberapa 

dokumen penting yang dapat dijadikan bukti terkait 

adanya pembagian waris di Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. 
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,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2013), 198. 
20

Ibid, 201. 
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Dengan begitu landasan hukum akan dapat diterima 

keabsahannya sesuai dengan perkara di lapangan. 

4) Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam metode 

penelitian ini adalah metode induktif. Dalam metode 

deduktif data yang didapat dibahas dengan diawali 

pemaparan teori-teori yang bersifat umum dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat 

khusus (penjelasan teoritis). Sedangkan, dalam metode 

induktif data yang didapat dibahas dengan penjabaran 

awal dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang 

bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang 

bersifat umum (penjelasan teoritis). 

Dengan menggunakan metode tersebut maka 

penulis menjabarkan beberapa teori-teori yang 

sehubungan dengan permasalahan di lapangan lalu 

menfokuskan pada penyelesaian perkara yang menjadi 

pro atau kontra dalam teori yang disajikan. Terkait 

teori yang hendak digunakan peneliti adalah Fikih 

Mawarits Islam, dan kajian lapangan berupa 

wawancara.  

5) Pengecekkan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi 4 teknik berikut:
21

 

a) Kredibilitas (credibility), yaitu kriteria untuk 

memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi 

yang dikumpulkan. Teknik ini memiliki 7 cara 

                                                     
21

 Afifuddin, dkk. Metodelogi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Pustaka Setia. 2018), 82. 
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yang dapat diajukan, meliputi perpanjangan 

kehadiran pengamat/peneliti (prolonged 

engagement),pengamatan terus menerus (persistant 

observation), triangulasi (triangulation), diskusi 

teman sejawat (peer debriefing), analisis kasus 

negatif (negative case analysis), pengecekkan atas 

kecukupan referensial (refensial adequacy checks), 

dan pengecekkan anggota (member checking). 

b) Transferabilitas (transferability). Teknik ini 

digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan dalam konteks (setting) 

tertentu sehingga dapat ditranfer ke subjek lain 

dengan memiliki tipologi yang sama. 

c) Dependabilitas (dependabiity). Dalam teknik 

pengecekkan kualitas data diperjelas dengan data 

yang lengkap sehingga suatu penelitian dapat 

dikatakan bermutu. Teknik ini perlu didampingi 

oleh para dependen dan independen auditor untuk 

mere-view aktivitas peneliti. Dalam pengecekkan 

data peneliti menggunakan metode triangulasi yang 

menfokuskan pada cara pengumpulan data, diskusi 

data, dan pengecekkan kebenaran data, baik data 

secara teori maupun lapangan. Selain itu 4 teknik 

pengecekkan keabsahan pun turut disertakan 

supaya data yang di peroleh dapat dikembangkan 

dan dianalisis dalam penelitian.   

d) Konfirmabilitas (confirmability), yaitu kriteria 

yang menilai mutu-tidaknya hasil penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian,  

Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II FIQH WARIS 

Bab ini memuat: Pengertian Fiqh Waris, Dasar 

Hukum  Fiqh Waris, Ruang Lingkup Fiqh Waris. 

 

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA 

PATIHAN KARANGREJO MAGETAN 

Bab ini memuat: Latar Belakang Desa Patihan 

Karangrejo Magetan, Paparan Data Lapangan Cara 

Pembagian Waris Bani Ali, Paparan Data Lapangan 

Besaran Bagian Dalam Pembagian Waris Bani Ali. 

 

BAB IV ANALISIS PERKARA TINJAUAN FIQH 

WARIS ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN 

WARIS DI DESA PATIHAN, KECAMATAN 

KARANGREJO, KABUPATEN MAGETAN) 

Bab ini memuat: Analisis cara pembagian waris 

Bani Ali menurut fiqh dan Analisis besaran bagian para 

ahli waris Bani Ali menurut fiqh. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini memuat: Kesimpulan dan Saran – Saran.  
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BAB II 

FIQH WARIS DAN HARTA  BERSAMA 

A. Teori Kewarisan 

1. Pengertian Waris 

Fiqh waris merupakan suatu keilmuan berdasarkan al-

qur’an dan sunnah yang membahas mengenai waris 

sebagai suatu ketetapan yang pasti. Dalam keterangan 

kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa kata Faraidl berarti 

“kepastian” atau “perkiraan”, sedang dalam artian istilah 

dimaknai Fardhu yaitu nama bagian orang yang telah 

diperkirakan bagi orang yang berhak.
22

 

Al-miirats, dalam bahasa Arab berarti bentuk 

mashd}ar dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-mi>ra>tsan.
23

 

Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari 

seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke 

kaum lain. Sedangkan menurut istilah yang dikenal para 

ulama ialah berpindahnya hak kepemilikkan dari orang 

yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, 

atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.
24

 

Hukum waris bersumber dari Al-Qur’an dan 

hadith>, yang mana menjadi sumber pokok bagi para 

ulama dalam menetapkan suatu hukum. 
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 Imron Abu Amar, Fathul Qarib (Kudus: Menara Kudus, 1983), 2. 
23

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam 

(Jakarta: PT. Gema Insani, 2007), 33.  
24

 Ibid. 
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Ayat yang terkandung dalam qur’an dan hadith> 

ditafsirkan lalu rinci teksnya secara sistematis, konkrit, 

dan realistis hingga dapat dijadikan bentuk implikasi atas 

suatu Hukum Islam yang dinamakan fiqh  waris.
1
 

Dikatakan pula bahwa dalam hukum dan syariat 

Islam sedikit sekali ayat al-Qur’an yang merinci suatu 

hukum secara detail kecuali hukum waris. Hal yang 

demikian menjadikan hukum Islam menjadi bentuk 

kepemilikan yang legal dan dibenarkan Alah Swt.  

Pembahasan dalam hukum kewarisan Islam yakni 

meliputi rukun waris, syarat waris, pembagian waris dan 

yang bertalian dengan ketiganya. Konsep yang 

ditawarkan hukum waris tidak jauh beda dengan apa 

yang telah Allah Swt turunkan dalam wahyu-Nya. 

Penjelasan runtut mengenai konsep kewarisan tersebut 

telah tercantum dalam QS.An-Nisa (4). 

Perlu kita ketahui bahwa semua kitab tentang waris 

yang disusun dan ditulis oleh para ulama merupakan 

penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung di 

dalam ayat qur’an maupun hadith>.
2

 Maka konsep 

penjabaran dalam fiqh  waris merupakan suatu bentuk 

kemashlahatan.  

Suatu kemashlahatan berhubungan erat dengan 

interaksi setiap manusia, baik secara muamalah maupun 

ibadah. Praktek kemashlahatan dalam waris mempunyai 

                                                     
1
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok: 

PT. Fthan Prima Media, 2013), 31. 
2
 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2016), 1. 
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spesifik tertentu yag dianggap sebagai suatu aturan yang 

sudah ditetapkan dan digariskan menurut ajaran Islam.  

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya ruang 

lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pun 

akan menghadapi suatu peristiwa kematian. Dengan 

adaya peristiwa yang demikian maka yang mati 

meninggalkan yang hidup. Meninggalkan tidak hanya 

berupa jasad namun selain dari itu banyak hal yang 

diurus setelah kepergian si mayit. 

Hal-hal yang perlu diurus ketika sepeninggal mayit 

atau pewaris adalah harta yang ditinggalkan bagi para 

ahli waris, baik adanya hutang atau wasiat ataupun lain-

lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan. Maka 

perlunya hukum waris mengatur perihal yang demikian 

supaya tidak berselisih paham terhadap apa yang menjadi 

suatu kewajiban bagi para kerabatnya (aqrabun). 

2. Dasar Hukum Waris 

Ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan 

kewarisan banyak diatur dalam beberapa ayat baik dari 

al-Qur’an maupun Hadith> dan dengan pentafsiran dari 

ulama mujtahid.
3

 Sejumlah ayat al-Qur’an yang 

menjelaskan kewarisan meliputi QS. An-Nisa’ (4) : 7, 11, 

12, 32, 33, 34, 176. Garis tegas yang tertera dalam setiap 

ayat qur’an menjelaskan pokok pembahasan yang 

terkandung, seperti:
4
 

                                                     
3

 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam ( 

Yogyakarta: UII Press, 2005), 19.  
4
 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, ( Jakarta: 

Sinar Grafika,2016), 15-52. 
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a. Pokok ayat QS. An-Nisa’ ayat 7, mengenai kewarisan 

laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat warisan 

dengan perbandingan 2:1. 

ِء َنِصيٌب ِّمَِّّا ٓ  ْْلَقْ َربُوَن َولِلنَِّساٱِلَداِن وَ وَ  لْ ٱلِّلرَِّجاِل َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك 
 ٧–َنِصيًبا مَّْفُروًضا ٓ  ْْلَقْ َربُوَن ِّمَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكثُ َر ٱِلَداِن وَ ْلوَ  ٱتَ َرَك 

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi 

perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baiksedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.”
5
 

 

b. Pokok ayat QS.An-Nisa’ ayat 11 dan 12, mengenai 

perolehan bagian anak, ibu dan bapak, janda dan duda, 

saudara serta wasiat dan hutang. 

َفِإْن ُكنَّ  ٓ  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ ْْيِ  ٓ  يُوِصيُكُم اللَُّو ِف َأْوََلدُِكْم 
َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها  ٓ  ا َما تَ َرَك ِنَساًء فَ ْوَق اثْ َنتَ ْْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَ 

َوِْلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ُْهَما السُُّدُس ِّمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلُو  ٓ  النِّْصُف 
َفِإْن َكاَن لَُو  ٓ  َفِإْن َلَْ َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَ َواُه َفِِلُمِِّو الث ُُّلُث  ٓ  َوَلٌد 

 ٓ  ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَا َأْو َدْيٍن  ٓ  ِِلُمِِّو السُُّدُس ِإْخَوٌة فَ 
َفرِيَضًة ِمَن  ٓ  آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم ََل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا 

 ١١ -ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما ٓ  اللَِّو 
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 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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َفِإن َكاَن َِلُنَّ  ٓ  ِإن َلَّْ َيُكن ِلَُّنَّ َوَلٌد ُجُكْم َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزوَ  
َأْو  ٓ  بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَْي ِبَا ٓ  ِمن ٓ  لرُّبُُع ِّمَّا تَ رَْكَن ٱَوَلٌد فَ َلُكُم 

َفِإن َكاَن َلُكْم  ٓ  لرُّبُُع ِّمَّا تَ رَْكُتْم ِإن َلَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد ٱَوَِلُنَّ  ٓ  َدْيٍن 
َأْو  ٓ  بَ ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَا ٓ  مِّن ٓ  لثُُّمُن ِّمَّا تَ رَْكُتم ٱ َوَلٌد فَ َلُهنَّ 

َأٌخ َأْو أُْخٌت فَِلُكلِّ  ۥ ْمرَأٌَة َوَلوُ ٱَلًة َأِو َوِإن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكلَ   ٓ  َدْيٍن 
ِلَك فَ ُهْم َأْكثَ َر ِمن ذَ   ٓ  آ  َفِإن َكانُو ٓ  لسُُّدُس ٱِحٍد مِّن ُْهَما وَ  

َأْو َدْيٍن َغي َْر  ٓ  ِبَا بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى   ٓ  ِمن ٓ  لث ُُّلِث ٱِِف  ءُ ٓ  ُشرََكا
 ١٣–للَُّو َعِليٌم َحِليمٌ ٱوَ  ٓ  للَِّو ٱَوِصيًَّة مَِّن  ٓ  رٍّ ٓ  ُمَضا

 
Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) 

kepadamu tentang (pembagian waris untuk)anak-

anak,(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika 

anak itu semuanya perempuan yang jumlah lebih dari 

dua, maka bagian dari mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalakan). Dan untuk kedua ibu bapak, 

bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai 

anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai 

anak dan  diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat seperrtiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. 
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(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahaui, Maha 

Bijaksana.”{11}
6

 “Dan bagianmu (suami-suami) 

adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 

kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkanya 

setelah (dipenuhi) wasiat yang telah mereka buat atau 

(dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 

jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyaia anak, maka para isri memperoleh 

seperrdelapan dari harta yang kamu tinggalkan  

(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 

setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang 

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 

masing-masing dari jenis kedua saudara itu seperenam 

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian 

yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya 

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)). 

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha 

Mengetahui. Maha Penyantun.” {12}
7
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 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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c. Pokok ayat QS. An-Nisa ayat 32 dan 34 adalah 

mengenai aturan besaran laki-laki lebih banyak dari 

wanita. 

ى   َل ْم َع ُك َض ْع  َ ِو ب َل اللَُّو ِب ضَّ ا َف ْوا َم ن َّ َم َت  َ عْ  َوََل ت  ٓ  ضٍ بَ 
لرِّجَ  واِل ُب َس َت يٌب ِِّمَّا اْك ِص لنِّسَ  ٓ  اِل َن يٌب ِِّمَّا َوِل ِص اِء َن

ْْبَ  َس َت وِ وَ  ٓ  اْك ِل ْض ْن َف وا اللََّو ِم ُل َأ لِّ  ٓ  اْس ُك اَن ِب نَّ اللََّو َك ِإ
ا يًم ِل ٍء َع ْي  ٢٣-َش

ْم  ُه َض ْع  َ َل اللَُّو ب ضَّ َا َف اِء ِِب ى النَِّس َل وَن َع وَّاُم اُل قَ  الرَِّج
ى   َل َا َع ٍض َوِِب ْع َواِِلِمْ  بَ  ْم ْن َأ وا ِم ُق َف  ْ ن  ٢٣–....ٓ  َأ

 

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap 

karunia terhadap karunia yang telah dilebihkan 

Allah kepada sebagian kamu atas sebagian 

yang lain.(Karena ) bagi laki -laki ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang 

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah 

sebagiandari karunia-Nya. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu .”{32} Kaum 

laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka...” 

 

d. Pokok ayat Qs An-Nisa’ ayat 33, mengenai mawali 

(ahli waris pengganti) yang mendapat harta 



30 

 

 

peninggalan dari ibu bapaknya, dari aqrabun-nya, 

seperjanjiannya, dan perintah untuk melaksanakannya. 

 

لَِّذيَن َعَقَدْت ٱوَ  ٓ  ْْلَق َْربُوَن ٱِلَداِن وَ ْلوَ  ٱِِلَ ِّمَّا تَ َرَك ِلُكلٍّ َجَعْلَنا َموَ  وَ 
 ٢٢–َشِهيًدا ُكلِّ َشْىءٍ   للََّو َكاَن َعَلى  ٱِإنَّ  ٓ  اتُوُىْم َنِصيبَ ُهْم ُنُكْم فَ  َ أَْيَ  
  

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan 

perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris 

atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya 

dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu 

telah bersumpah setia dengan mereka, maka 

berikanlah  kepada mereka bagiannya. Sunguh, Allah 

Maha Menyaksikan segala sesuatu.”
8
  

 

e. Pokok ayat QS. An-Nisa’ ayat 176, mengenai arti 

kala>lah dan mengatur mengenai perolehan saudara-

saudara dalam hal kala>lah.  

كَ  وَن ُت ْف تَ  ْس ِل اللَّوُ  ٓ  َي ةِ  ُق َل ََل َك ْل ْم ِِف ا يُك ِت ْف  ُ ُرٌؤ  ٓ  ي ْم ِن ا ِإ
ُو أُ  ٌد َوَل ُو َوَل َس َل ْي َك َل َل َركَ َى ا تَ  ْصُف َم ا ِن َه َل ٌت فَ   ٓ  ْخ

ْن َلَْ يَ  ا ِإ َه  ُ رِث َو َي دٌ َوُى َا َوَل ْن َِل ْْيِ  ٓ  ُك تَ  َن  ْ ث ا ا َت  َ ن ا ْن َك ِإ َف
هُ  َل َرَك فَ   َ اِن ِّمَّا ت َث ث ُُّل ا ال اًَل  ٓ  َم َوًة ِرَج ْخ وا ِإ اُن ْن َك َوِإ

لذَّكَ  ِل اًء َف َس ْْي َوِن يَ   َ ث  ْ ظِّ اْْلُن ُل َح ْث ُ  ٓ  ِر ِم ْيِّ بَ   ُ ْم  ي ُك اللَُّو َل
لُّوا ِض ْن َت يمٌ  ٓ  َأ ِل ٍء َع ْي لِّ َش ُك  ١٧١–َواللَُّو ِب

                                                     
8

 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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Artinya: ”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 

kala>lah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang kala>lah (yaitu), jika seseorang mati 
dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 

saudara perempuan, maka bagiannya (saudara 

perempuannya itu) seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 

mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia 

tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan 

itu duapertiga  dari harta yang ditinggalkan. Dan jika 

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki 

dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 

sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak 

sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
9
 

 

Tertuang pula hukum kewarisan dalam hadith> 

yakni yang diriwayatkan oleh Bukhari, meliputi: 

َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى عليو َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اللَُّو تَ َعاَِل َعن ُْهَما 
)رواه  ٍر.ِلَها َفَمابَِقَي فَ ُهَو َِلَْوَِل َرُجٍل ذَكَ بَِاىْ  اْلَفَرِءضَ وسلم َاْلُِْقْوا 

 10(.البخاري
 

Dari Ibnu Abbas r.a, beliau berkata : Rasulullah saw, 

bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada 

                                                     
9

 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 

 
10

د هلل عبدا أبي اإلمام    البخاري بردزبة بن المغيرة بن ابراهيم ابن اسماعيل بن محمَّ

 . ٥٦١ ،(٤ الجزء العلم، دارل: سورابايا)  البخاري صحيح الجعفي،
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orang yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli 

waris lelaki yang paling dekat.
11

 

  

ْخِبَ ِبَقوِل َأِب ُموَسى فَ َقَل: َلَقْد َضَلْلُت ِإًذا َوأُ َمْسُعوٍد َل اْبُن َفُسئِ 
َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتٍدْيَن، أَْقِضي ِفي َْها ِبَا َقَضى النَِّبُ صلى عليو وسلم 

ْصُف َوَِلبْ َنِة اِْبٍن السُُّدُس َتْكِمَلَة الث ُّلُثَ ْْيِ َوَما بَِقَي لإِلبْ َنِة النِّ 
 12اري()رواه البخَفِلُِلْخِت. 

Dari Ibnu Mas’ud r.a tentang anak perempuan dan 

cucu perempuan dari anak lelaki bersama saudara 

perempuan. Nabi saw menetapkan bagian untuk anak 

perempuan, setengah dan cucu peprempuan dari anak 

lelaki menggenapkan duapertiga, sedang sisanya 

untuk saudara perempuan. Diriwayatkan oleh Al-

Bukhari.  13   
 

Kewarisan yang didapat seorang laki-laki dan 

perempuan terdapat perbedaan bagian, baik hal tersebut 

didasarkan pada sebab sababiyah ataupun nasabiyah. 

Tertera dalam QS. An-Nisa ayat 11 secara rinci mengenai 

struktur pembagian tersebut dalam ayat berikut: 

                                                     
11

 Muhammad, Abu Bakar. Terjemahan Subulussalam (Surabaya: 

Al-Ikhlas.1995), 358. 
12

د هلل عبدا أبي اإلمام   البخاري بردزبة بن المغيرة بن ابراهيم ابن اسماعيل بن محمَّ

 .٥٦٦١(٤ الجزء العلم، دارل: سورابايا)  البخاري صحيح الجعفي،

13
 Muhammad, Abu Bakar. Terjemahan Subulussalam (Surabaya: 

Al-Ikhlas.1995), 358. 
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َفِإْن ُكنَّ  ٓ  لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ ْْيِ  ٓ  يُوِصيُكُم اللَُّو ِف َأْوََلدُِكْم 
َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها  ٓ  ِنَساًء فَ ْوَق اثْ َنتَ ْْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك 

َواِحٍد ِمن ُْهَما السُُّدُس ِّمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلُو  َوِْلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ  ٓ  النِّْصُف 
َفِإْن َكاَن لَُو  ٓ  َفِإْن َلَْ َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَ َواُه َفِِلُمِِّو الث ُُّلُث  ٓ  َوَلٌد 

 ٓ  ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَا َأْو َدْيٍن  ٓ  ِإْخَوٌة َفِِلُمِِّو السُُّدُس 
َفرِيَضًة ِمَن  ٓ  َوأَبْ َناؤُُكْم ََل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا  آبَاؤُُكمْ 
 ١١-ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما ٓ  اللَِّو 

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) 

kepadamu 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 yang jumlahnya lebih 

dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 

bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai 

anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai 

anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
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Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”
14

 

(QS. A-Nisa’ (4): 11). 

Beberapa aspek yang perlu di teliti dalam 

memahami penjelasan ayat diatas, mengenai ketentuan 

pembagian yang telah ditetapkan Allah SWT bagi 

ummat-Nya. Kesemua bagian isi dari ayat tersebut 

dengan jelas membagi setiap bagian para ahli waris yang 

diperbolehkan mendapatkan, termasuk ia yang mendapat 

bagian waris dalam golongan furudh atau yang 

asha>bah.
15

 Dengan pengaturan yang demikianlah Allah 

merancangnya sedemikian rupa supaya menutup jalannya 

sebuah kedzaliman.
16

 

Alkisah dari Jabir mengenai sebab turunya surat 

an-nisa ayat 11 ini diangkat dari kejadian yang menimpa 

salah seorang syuhada yang meninggalkan seorang istri 

beserta kedua anak perempuannya, syuhada tersebut 

bernama Sa’ad bin ar-Rabi’.
17

 Istri Sa’ad mengadukan 

perihal masalah pembagian waris kepada Rasulullah saw, 

yang mana ketika suaminya meninggal dalam Perang 

Uhud Sa’ad meninggalkan beberapa harta. Namun, harta 

tersebut diambil seluruhnya oleh Saudaranya dan tidak 

membagikan sepeser pun dari harta tersebut kepada istri 

dan 2 anak perempuan Sa’ad. Maka atas seizin Allah, 

                                                     
14

 Departemen Agama RI Al Qur’an Dan Terjemahannya. (Bandung: 

Syamil Qur’an, 2007). 

  
15

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam 

(Jakarta: PT. Gema Insani, 2007), 15. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid, 24.  
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Allah SWT menurunkan wahyu kepada baginda Nabi. 

Dan baginda menerangkan bagian yang diperoleh kedua 

anak Sa’ad dan istrinya yakni dua pertiga untuk dua 

orang anak perempuannya dan seperdelapan untuk 

istrinya.
18

 Dan terjadilah hak pembagian waris menurut 

ketetapan Allah SWT.  

Dari awal hukum Islam memberikan toleransi yang 

fleksibel, dengan bentuk kemashlahatan sebagai tujuan 

utamanya. Dikatakan fleksibel dalam artian bahwa 

perbandingan yang muncul antara bagian laki-laki dan 

perempuan adalah adanya sebab akibat suatu hukum. 

Islam memandang seorang lelaki sebagai seorang 

pemimpin dengan begitu bagian yang ia dapat lebih besar 

dibanding wanita, sebab beban yang akan dia pikul 

terhadap keluarga-keluarganya.
19

 

Menurut Hamka mengenai ketentuan waris bagi 

laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan karena 

seorang pria memiliki tanggung jawab yang tidak boleh 

lepas terhadap wanita. Alasan yang sama pun dijelaskan 

oleh Az-Zamakhsyari, Sa’id Hawwa dan Asghar sepakat 

menyatakan bahwa formula kewarisan 2:1 tidaklah 

diskriminatif terhadap kaum perempuan. 

Dari pemahaman kedua mufassir Indonesia ini, 

dapat disimpulakan bahwa konsep kewarisan antara pria 

dan wanita sebenanya telah ditentukan secara normatif di 

                                                     
18

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Bandung: PT. 

Prenada Media, 2004), 12. Diterangkan dalam Hadits riwayat Abu Dawud, 

al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad.  
19

 Otje Salman, Hukum Waris Dalam Islam, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 21. 
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dalam kitab suci al-Qur’an, yaitu warisan pria dua kali 

lebih besar daripada bagian waris wanita dengan 

berdasarkan pada asas keadilan berimbang.
20

 

3. Rukun  Waris 

Al-Qur’an telah menjelaskan dan merinci segala 

ketapan yang berkaitan pula dengan kewarisan, baik 

dalam hak kepemilikan, pemindahan harta peninggalan, 

maupun para keluarga yang ditinggalkan sebagai 

penanggung atas kepemilikan harta yang telah di 

bagikan. Syariat Islam menetapkan segala sesuatu dengan 

begitu adil dan teratur tanpa membedakan laki-laki atau 

perempuan, dan besar kecil bagian yang didapat.
21

 Hal 

ini sudah berdasarkan pertalian kedudukan yang akan 

diemban oleh si ahli waris, dengan begitu tidak akan 

merugikan atau menindas pihak manapun. 

Ruang lingkup kajian hukum waris meliputi rukun, 

syarat, sebab hak mewarisi dan sistem kewarisan.
22

 Dari 

keempat pembahasan tersebut telah berdasarkan dengan 

kandungan kajian daripada persoalan waris. 

Harta yang ditinggalkan dinamai harta peninggalan 

yakni segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris 

kepada ahli warisnya baik secara sababiyah  maupun 

nasabiyah  berupa sesuatu yang bernilai ekonomis 

                                                     
20

 Abdul GhofurAnshori, Filsafa tHukum Kewarisan Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 005), 41. 
21

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam, 

(Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 31. 

22
 Ibid, 31-45. 
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maupun tidak (pusaka). Dalam waris ada 2 aspek pokok 

yang bertalian dengan waris, yakni rukun dan syarat 

waris.
23

  

Rukun waris meliputi adanya harta waris, pewaris, 

dan ahli waris. Rukun waris pertama, harta waris 

disebut juga harta peninggalan (tirkah), dalam ketegori 

sesuatu yang dikatakan sebagai tirkah yakni mencangkup 

kepada; a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai 

nilai kebendaan, b) Hak-hak kebendaan, c) Benda-benda 

yang berada ditangan orang lain, d) Hak-hak yang bukan 

kebendaan. Dengan demikian harta waris diambil dari 

hak bersih setelah pemenuhan pengurusan jenazah, 

hutang piutang, dan wasiat yang mencangkup pada 3 

kriteria hak waris secara kebendaan. 

Harta peninggalan dibedakan menjadi 3 sebab asal 

harta, pembagian tersebut didasarkan pada kebiasaan 

masyarakat yang terus berkembang dan mengenal adanya 

perbedaan dalam perolehan harta. Asal harta tersebut 

mencangkup harta bawaan (harta asal), harta bersama 

(gono-gini) dan harta waris.
24

  

Harta bawaan atau dikenal dengan harta asal 

merupakan harta yang dibawa atau yang dimiliki oleh 

masing-masing pasangan suami-istri sebelum 

perkawinan. Berkebalikkan dengan harta asal harta gono-

gini atau dikenal dengan harta bersama merupakan harta 

yang didapat dan dikumpulkan bersama setelah adanya 

                                                     
23

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2014), 25-34. 
24

 Otje Salman, Hukum Waris Dalam Islam, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 21. 
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perkawinan. Sementara, harta waris adalah harta bersih si 

pewaris setelah ia meninggal dan yang telah terkumpul 

selama masa hidupnya.  

Rukun waris kedua, pewaris yaitu orang yang 

meninggal dunia baik mati haqiqi (de facto) maupun 

secara hukumy (de yure). Mati haqiqi ini mati yang 

dikatakan sebenar-benanrnya mati dan diketahui secara 

langsung jasad si pewaris, sedangkan mati yang secara 

hukmy merupakan kematian yang dinyatakan oleh pihak 

yang berwenang disebabkan jasad dari si pewaris tidak 

diketahui atau masih dalam pemantauan.   

Rukun waris ketiga, ahli waris yaitu orang pada 

saat si pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah (nasabiyyah) atau hubungan perkawinan 

(sababiyyah), hubungan agama dan hubungan wala’. 

4. Syarat Waris 

  Syarat-syarat dalam waris atau mendapatkan 

waris meliputi:
25

  

a. orang yang mewariskan (muwarrits) sudah 

meninggal,  

b. orang yang menerima warisan (ahli waris),  

c. tidak ada penghalang mendapatkan warisan,  

d. tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli 

waris yang lebih dekat.  

Dengan adanya syarat maka perlu alat 

pemecahan persoalan waris, yakni dengan adanya 

                                                     
25

 Otje Salman, Hukum Waris Dalam Islam, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 4. 
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teori munasa>khat. Adanya kajian teori munasa>khat 

supaya para ahli waris dapat mengetahui siapa yang 

dikatakan sebagai pewaris dan bagaimana sebab-

musabab ia menjadi pewaris, lalu siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dalam mengatas namakan 

kepemilikan harta peninggalan berupa waris, dan 

adakah yang menjadi penghalang dalam menerima 

harta waris yang ditinggalkan pewaris. Munasa>khat  

merupakan teori yang mempelajari pembagian yang 

menyangkut jalur nasab terdahulu sebagaimana 

penentuan siapa-siapa yang berhak atas suatu 

warisan.
26 

5. Ahli Waris dan Bagiannya 

 Furudh menurut istilah fiqh mawarits adalah 

saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris 

pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun 

dengan ijma’, seperti ½; ¼; 1/6; 1/8; 2/3; dan 1/3.
27

 

Pembagian waris yang tergolong dari sebab sababiyah 

atau perkawinan bagiannya telah ditentukan secara 

furudh. Lalu waris sebab nasabiyah atau disebut juga  

sebab waris dari pertalian kekerabatan pun memiliki 

hak waris yang bagiannya telah ditentukan secara 

furudh ataupun mendapat asha>bah yakni dimana 

                                                     
26

Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, Fiqih Mawaris 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 219. 
27

Hasbi Ash-Shiddiqiey, Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan 

Dalam Syaria’t Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), 74. 
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bagian waris (saham) merupakan bagian sisa dari 

furudh.
28

 

Adapun 3 golongan yang dibagi dalam waris 

sebab nasabiyah, yakni furu’, ushul, hawasyi. 29
 

Pertama, Furu’  adalah anak turun (cabang) dari si 

mati (pewaris). Kedua, Ushul adalah leluhur (pokok) 

yang menyebabkan adanya si mati (pewaris). Ketiga, 

Hawasyi adalah keluarga yang dihubungkan melalui 

garis menyamping.  

Dan ada 2 golongan yang dibagi dalam waris 

sebab sababiyah (ikatan suami-istri) yakni karna 

agamanya dan wala’ (budak). Namun dalam Islam 

bagi yang berbeda agama baik ia berasal dari garis 

sababiyah atau nasabiyah ia haram mendapat waris 

maupun mewarisi. Hal ini tertera dalam hadith>, yang 

berbunyi: 

ِبَّ صلى عليو َعاَِل َعن ُْهَما َانَّ النَّ َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَى اللَُّو ت َ 
 ِرُث َلْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم.وسلم ََل يَ َرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َو ََليَ 

 30(رواه البخاري)
Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw, 

bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang 

kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang 

muslim.( Bukhori). 

                                                     
28

 Abdul Ghofur Anshori,  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 

Eksistensi dan Adaptabilitas(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2012), 53. 
29

 Ibid, 116.  
30
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Berdasarkan jenis kelaminnya, maka ahli waris 

(dalam hal ini golongan ashabul-furudh dan ashabah, 

tidak termasuk  dzawil arham, dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:
31

 

a. Ahli Waris Laki-Laki 

1) Anak laki-laki  

2) Cucu laki-laki (darianak l;aki-laki) 

3) Bapak 

4) Kakek (dari pihak bapak) 

5) Saudara laki-laki kandung 

6) Saudara laki-laki sebapak 

7) Saudara laki-laki seibu 

8) Keponakan laki-laki kandung (anak laki-laki 

dari no.5) 

9) Keponakan laki-laki sebapak (anak laki-laki dari 

no. 6) 

10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung 

dari bapak) 

11) Paman sebapak (saudara laki-laki sebapak dari 

bapak) 

12) Sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari 

no. 10) 

13) Sepupu laki-laki sebapak (anak laki-laki dari 

no. 11) 

14) Suami 

15) Laki-laki yang memerdekakan budak  
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(al-mu’tiq) 

 

b. Ahli Waris Perempuan 

1) Anak perempuan 

2) Cucu perempuan (dari anak laki-laki) 

3) Ibu 

4) Nenek (ibu dari ibu) 

5) Nenel (ibu dari bapak) 

6) Saudara perempuan kandung 

7) Saudara perempuan sebapak 

8) Saudar perempuan seibu 

9) Istri 

10) Perempuan yang memerdekakan budak (al-

muti’qah) 

6. Tata Cara Pembagian Harta Waris  

Pada umumnya dalam penyelesaian waris di 

kalangan masyarakat hanya memperhatikan faktor 

pembagian waris berdasarkan  kekerabatan terdekat 

yaitu anak-anak yang ditinggalkan atau bilamana tidak 

ada baru saudara-saudara kandung yang ditinggalkan 

atau orang tua yang ditinggalkan. Sementara, dalam 

pembagian  hanya berdasarkan asas berimbang.  

Namun, perlu difahami bahwa dalam 

penyelesaian  waris tidak hanya meliputi ahli waris 

atau pun bagian, akan tetapi proses dalam 

penyelesaiannya pun terhitung dalam tata cara 
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pembagian waris. Hukum islam telah mengatur 

konsep-konsep penyelesaian waris, yakni seperti:
32

 

a. Urut tindakan mendahului pembagian waris 

1) Mengurus biaya pengurusan jenazah. 

2) Pembayaran utang pewaris. 

3) Menyerahkan wasiat. 

b. Pelaksanaan pembagian waris 

1) Kaidah Pembagian, terbagi menjadi 2 yakni aul 

dan raad 

2) Penyelesaian Waris, terbagi menjadi 2 yakni 

munasa>khat dan ta>kharuj. 

Mendahulukan pengurusan jenazah  merupakan 

suatu kewajiban bagi para keluarga terdekat si mati, 

termasuk dalam pelunasan hutang piutang dan 

pelaksanaan wasiat. Setelah 3 wajibah tersebut 

terlaksana maka proses selanjutnya boleh diadakan 

pembagian waris. 

Pembagian waris terdiri dari proses pentashihan 

masalah dengan menemukan asal masalah dan saham 

yang dimiliki para ahli waris. Setiap ahli waris 

memiliki golongan-golongan yang dikatakan sebagai 

waris, seperti yang di bahas pada sub bab sebelumnya 

(ahli waris dan bagiannya). Dengan adanya sebab-

musabab maka bagian tersebut di tashih sesuai dengan 

ketentuan fiqh waris. 

Dalam kalangan ulama ilmu faraidh persolan 

mengenai “pokok masalah atau asal masalah” dikenal 

dengan istilah at-ta”shil, yang berarti usaha untuk 
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mengetahui pokok masalah.
33

 Tata cara penyelesaian 

tashih terlebih dahulu mengetahui golongan-golongan 

ahli waris sehingga dapat ditentukan ia akan mendapat 

furudh atau ashabul furudh.  

Pentashihan memiliki empat istilah perhitungan 

yakni at-ta>tsul (kemiripan/kesamaan), at-tada>khul 

(saling terkait/saling bercampur), at-tawafuq (saling 

bertautan), dan at-taba>yun (berbeda/saling berjauhan).  

Dari ke empat istilah penghitungan tashih maka akan 

ditemukan masalah terdapa kelebihan atau kekurangan 

bagian dari harta waris yang menyebabkan besar 

kecilnya pokok masalah. Bilamana jumlah pokok 

masalah tersebut lebih besar atau bertambah maka 

jumlah bagian harta akan dikurangi maka proses 

penyelesaiannya menggunakan aul, namun bilamana 

sebaliknya maka proses penyelesaiannya 

menggunakan ra>d.
34

 

 

Adapun contoh dari penyelesaian aul dan ra>d, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
33

 Muhammad Ali As-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 113. 
34

 Ibid, 105. 



45 

 

 

Tabel 2.1 

Bagian 

Furudh 
Ahli Waris Saham 

Asal 

Masalah 
Aul 

¼ Istri 3 

12 13 2/3 

2 saudara 

perempuan 

sekandung 

8 

1/6 Ibu 2 

Keterangan: Asal masalahnya “aul” dari dua 

belas menjadi tiga belas, yang dua belas dibuang dan 

ditetapkan tiga belas sebagai asal masalahnya. Yang 

diletakkan di sebelah kiri adalah hasil masalah 

pertama dan di sebelah kanan adalah aul yang 

sekarang menjadi asal masalah.
 35

 

Tabel 2.2 

Bagian Furudh Ahli Waris Saham 
Asal 

Masalah 
Ra>d 

1/2 
Seorang anak 

perempuan 
3 

6 4 

1/6 Ibu 1 

Keterangan: Asal masalahnya “ra>d” dari 6 

menjadi 4 setelah di-tashihkan, yang 6 dibuang dan 

ditetapkan 4 sebagai asal masalahnya. Yang 

diletakkan di sebelah kiri adalah hasil masalah 
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pertama dan di sebelah kanan adalah ra>d yang 

sekarang menjadi asal masalah.
36

 

Menurut pembagian wars dengan metode aul 

dan ra>d sebagai pecari pokok masalah dalam 

penghitungan saham yang akan dihasilkan setelahnya. 

Sementara dalam penyelesaiannya dikenal 2 teori 

penyelesaian yakni munasa>khat dan ta>kharuj. 

Munasa>khat dikenal juga dengan kewarisan berganda 

yang mengandung arti bahwa seseorang dalam satu 

kasus mempunyai dua hak kewarisan.
37

 Dari adanya 

perihal tersebut maka terdapat 2 sebab yang 

mengatakan kemungkinan munculnya kasus 

kewarisan berganda. 

Pertama, karena timbulnya kasus kewarisan baru 

sebelum kewarisan lama diselesaikan pembagiannya. 

Bentuk ini sering disebut dengan  al-Munasa>khat. 

Kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab 

dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu. 

Adapun rincian amaliah al-munasa>khat yag 

perlu difahami yakni berikut penjelasannya:
38

 

a. Mentashihkan masalah pewaris yang pertama 

dengan memberikan hak waris kepada setiap 

ahlinya, termasukhak ahli waris yang meninggal. 
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b. Merinci masalah baru, khususnya yang berkenaan 

dengan kematian pewaris kedua, tanpa 

mempedulikan masalah pertama. 

c. Membandingkan antara pewaris kedua dalam 

masalah pertama, dengan pentashihan masalah dan 

para ah;i warisnya dalam masalah kedua. 

d. Perbandingan antara keduanya itu dalam 

kecenderungannya terhadap ketiga nisbat, 

mumatsalah, al-muwafaqah, dan al-mubayanah, 

maka dibenarkan kedua masalah hanya dengan 

tashih yang pertama. 

Apabila dari munasa>khat disebabkan adanya 

penundaan pembagian dalam penyelesaian waris, 

berbeda dengan ta>kharuj  yang mana salah satu ahli 

waris mengundurkan diri dari bagian warisya sebab 

alasan tertentu.
39

 Dengan di ahli waris mengundurkan 

diri maka bagiannya yang tinggalkan diganti dengan 

bagian harta diluar harta waris, dengan mengadakan 

perjanjian di antara seluruh ahli waris maupun 

sebagiannya saja. 

Bentuk solusi dari penyelesaian model ta>kharuj 

ini adalah sebagai berikut:
40

 

a. Seorang ahli waris (pihak 1) “mengeluarkan” atau 

“mengundurkan” ahli waris lain (pihak 2) dengan 
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memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari 

miliknya sendiri. 

b. Beberapa orang ahli waris (pihak 1) mengundurkan 

ahli waris lain (pihak 2) dengan membrikan 

sejumlah imbalan yang diambil dari harta warisan 

ayang akan di bagi. 

c. Beberapa orang ahli waris (pihak 1)mengundurkan 

seorang ahli waris (pihak 2) denganmemberikan 

imbalan sejumlah tertentu yang diambil dari harta 

mereka masing-masing (pihak 1) secara urutan 

(patungan). Bentuk ta>kharuj seperti ini dibagi 

menjadi 3 cara dalam pembayarannya oleh si pihak 

1. 

1) Pembayaran oleh pihak 1 dibayar sesuai 

perbandingan saham mereka masing-masing. 

2) Pembayaran oleh pihak 1 secara sama rata. 

3) Pembayaran oleh pihak 1 secara bebas 

jumlahnya. 

B. Teori Harta Bersama 

1. Pengertian Harta Bersama 

Pada mulanya hukum fiqh tidak membahas secara 

rinci mengenai harta bersama atau yang dikenal sebagai 

harta gono-gini. Sebab munculnya ketetapan hukum 

tersebut telah dikembangkan berdasarkan kontruksi 

perkembangan zaman yang didasarkan pada pedomanan 
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umat Islam yakni al-Qur’an dan Hadith>.41  Pemikiran 

yang membangun tersebut adalah suatu konsep yang 

ditawarkan Hazairin bagi para umat Islam sebagaimana 

mendorong para mujtahid-mujtahid Indonesia untuk 

terus mempelajari qur’an dan hadith> menuju 

perkembangan corak nusantara. 

Atas kefleksibelan fiqh yang mampu mencangkup 

permasalahan mengenai kewarisan, memberikan ruang 

bagi terobosan pemecahan kasus harta bersama 

berdasarkan urf. 42
 Dengan begitu, menurut Ismail 

Muhammad Syah pengertian harta bersama adalah harta 

yang didapatkan dari hasil ikatan tali perkawinan antara 

suami dengan istri.
43

 

Hubungan perkawinan yang dipolakan menuju 

keserelasian ideal menurut al-Qur’an adalah pola relasi 

yang didasarkan pada Mua’syarah bi al-Ma’ruf  

(pergaulan suami terhadap isteri secara baik), hal ini 

tertera dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19. 

Mengenai sakinah mawaddah wa rahmah tertera pada 

surah Ar-Rum ayat 21. Keseimbangan hak dan 

kewajiban tertera dalam surah al-Baqarah ayat 228. 

Dengan adanya landasan ijtihad tersebut maka 

harta bersama dijalin sesuai dengan keharmonisan 

keluarga. Mengingat hak dan kewajiban yang sama-

sama diperjuangkan dengan menjaga kepercayaan di 
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masing-masing pasangan, maka harta bersama pun 

menjadi suatu harta yang dihasilkan dengan rasa 

kepercayaan. 

Harta dikategorikan sebagai kepemilikan benda 

atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak. 

Pembagian harta dikelompokkan menjadi 3 pengertian, 

yakni harta kekayaan, harta pribadi, harta 

peninggalan.
44

 

Pertama, yang dimaksud dengan harta kekayaan 

adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara 

pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang 

tersebut masih hidup.  

Kedua , harta pribadi adalah harta yang diperoleh 

sebelum mati dan sebelum melangsungkan pernikahan, 

harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta 

sebagai hadiah pernikahan. Sedangkan harta yang 

dimiliki bersama seperti harta gono-gini atau guna-

kaya, harta pusaka dan sebagainya. Ketiga, harta 

peninggalan adalah harta kekayaan yang telah 

ditinggalkan pewaris. 

Tirkah ialah suatu yang ditinggalkan oleh orang 

yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari’at 

untuk dipusakai oleh para ahli waris.
45

 Dalam segi 

bahasa Tarikah atau Tirkah  searti dengan kata Mirats 

yakni harta yang ditinggalkan. Tirkah dikalangan para 

fuqaha berpendapat yang dikatakan sebagai harta yang 
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ditinggalakan adalah apa yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang sesudah dia meninggal, baik merupakan 

harta, maupun hak yang bersifat harta atau hak yang 

lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa 

melihat siapa yang berhak menerimanya.
46 Tirkah 

memiliki 4 sifat sebagai suatu yang dapat dikatakan 

sebagai harta ditinggalkan, yakni meliputi: 

a. Kebendaan dan  yang memiliki sifat nilai kebendaan, 

seperti benda tetap, benda bergerak, piutang si mati 

yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah 

(denda wajib akibat suatu penyalahan hukum oleh si 

mati). 

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk 

mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan 

lalu lintas, sumber air minum, iirigasi pertanian da 

perkebunan dan llain sebagainya. 

c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, 

hak syuf’ah, hak memanfaatkan barang yang 

diwasiatkan dan lain sebagainya. 

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang 

lain.  

Tirkah atau yang dipersamakan dengan hara 

gono-gini sama-sama memiliki rukun dan syarat yang 

sama seperti dalam pembagian waris. Namun untuk 

pembagiannya tidak diterangkan secara rinci, sebab hak 

dari harta tersebut adalah kepunyaan masing-masing 

individu antara suami istri sesudah maupun belum 
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dalam  ikatan perkawinan yang dipersatukan menjadi 

hak milik bersama.
47

 

Kategori pengertian tirkah juga dipersamakan 

sebagai harta gono-gini (harta bersama) diperkuat oleh 

semua ulama fiqh bahwa harta tersebut jatuh pada jalur 

pusaka. Sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris 

selayaknya harta waris dari si pewaris. Adapun 

pengertian yang demikian tidak diterima oleh sebagian 

golongan yakni penganut Hanafiyah mengatakan bahwa 

hak harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli 

waris, sebab dikatakan sebagai hak syuf’ah dan hak 

khiyar. Hak Khiyar adalah hak memilih dalam 

perikatan atau perjanjian jual beli. Hak Syuf’ah adalah 

hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota 

serikat atau 

Terlepas dari pernyataan kedua pihak tersebut, 

penulis menyimpulkan keterkaitan tirkah menjadi harta 

jalur pusaka. Harta yang berada pada jalur pusaka maka 

dimungkinkan untuk dialihkan kepada kerabat dekat 

yang mengetahui pembagian harta tersebut dan 

dengannya pula dapat dibagikan kepada para ahli waris 

(sebab sababiyah maupun nasabiyah) sesuai bagiannya 

yang dipersamakan dengan pembagian waris fardlu dan 

ashhabul furudl.48
 

Dalam kasus harta bersama ada kemungkinan 

sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya hal 
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tersebut di kehidupan rumah tangga, berikut 

penjabarannya:
49

 

a. Harta asal istri yang dikelola suami, dimaksud 

bahwa istri memiliki harta yang ia dapat dari 

peninggalan keluarganya lalu ia kelola bersama 

suami namun model pengelolaan ini seperti konsep 

muamalah syirkah. 

b. Perbandingan penentuan bagian hak suami dan istri 

atas harta bersama, dimaksudkan besaran yang 

diterima suami lebih banyak dibanding istri sebab 

suami merupakan tulang punggung keluarga.  

c. Penghasilan istri di luar penghasilan dari harta asal 

istri, dimaksudkan bila dalam perkawinan terjadinya 

perbedaan atau perselisihan besaran penghasilan 

maka perlunya perjanjian dimana menyatakan bahwa 

harta istri adalah milik istri tanpa bercampur dengan 

harta bersama, sementara bila tidak ada perjanjian 

yang demikian dalam perkawinan maka harta 

pendapat istri tergolong sebagai harta bersama.  

d. Istri menafkahi suami, dalam kasus ini dikatakan 

bahwa harta yang dihasilkan istri tidak dapat 

dikatakan sebagai harta bersama.  

e. Harta bersama bagian dari harta peninggalan, 

dikatakan bilamana perolehan harta tersebut setelah 

adanya perkawinan.  

f. Pekerjaan bukan harta bersama.  

g. Tunjangan pensiun bukan harta peninggalan.  
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h. Benda beratas nama 

2. Asas –Asas Pembagian Harta Bersama 

Dalam Islam pembagian harta bersama tidak 

berlandaskan asas yang mana tercantum dalam hukum 

formil, namun beradaptasi sesuai dengan hukum 

materiil. Adaptasi hukum materiil ini menganut pada 

kesepakatan yang diatur secara contra legem (adat-

istiadat) atau dalam bahasa arabnya urf.50
 

Dalam hukum fiqh waris tidak melandaskan asas-

asas sebagaimana berhubungan dengan landasaan 

pembagian harta bersama. Keterangan dalam buku 

karangan Otje Salman; dkk pun tidak spesifik mengatur 

adanya asas dalam pembagian harta bersama. 

Dengan begitu asas yang dilandaskan dalam 

pembagian harta bersama hanya merujuk pada QS. An-

Nisa’ (4): 32, bahwa harta dalam perkawinan yang 

dipersamai dengan harta asal ataupun harta bersama 

bentuk penyelesaianya adalah sesuai kriteria yang diatur 

dalam QS. An-Nisa (4) :32 dan 34. 

 -ٓ  بَ ْعٍض  َوََل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو ِبِو بَ ْعَضُكْم َعَلى  
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Artinya: “Dan jangalah kamu iri hati terhadap apa 

yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu 

lebih banyak dari sebagian yang,...”
51

 

ى بَ ْعٍض ُو بَ ْعَضُهْم َعل  ِء ِبَا َفضََّل اللّ  اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّسا  
 اَنْ َفُقْوا ِمْن اَْمَواِلِِمْ  ٓ  وَِّبَا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 

kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka...”
52

 

Dengan adanya keterangan ayat yang merujuk 

pada bagian laki-laki lebih dominan besar dibanding 

dengan wanita. Dalam penjelasan Prof. Dr. H. R. Otje 

Salman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris 

Islam”, merumuskan bagian ketentuan dari pembagian 

harta bersama yakni 1/3 untuk istri dan 2/3 untuk 

suami.
53
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BAB III 

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA PATIHAN 

KARANGREJO MAGETAN 

 

A. Profil Desa Patihan Karangrejo Magetan 

1. Gambaran Umum Desa 

 Desa Patihan merupakan desa yang terletak di 

antara perbatasan Kota Madiun dan Kota Ngawi, 

berkecamatan di Karangrejo Kota Magetan Provinsi 

Jawa Timur. Kecamatan Karangrejo menghimpun 5 

wilayah desa yakni Desa Patihan, Desa Kauman, Desa 

Grabahan, Desa Purwodadi, dan Desa Sambirembe. 

Desa Patihan memiliki luas wilayah 183 Ha dan 

berpenduduk 2.835 jiwa, dengan tipologi desa 

persawahan yang sebagian besar merupakan mata 

pencaharian masyarakat. Desa Patihan dikenal pula 

dengan Pengrajin Batu Bata dan Tempe. Dari data yang 

didapat mengenai keadaan perekonomian dan 

pendidikan masing-masing masyarakat desa, 

dipaparkan sebagai berikut:
1
 

a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, warga Desa 

Patihan memiliki 3 kategori keluarga sejahtera yakni 

Keluarga Pra Sejahtera berjumlah 50 KK, Keluarga 

Sejahtera berjumlah 660 KK, dan Keluarga Sejahtera 

III Plus berjumlah 40 KK. 

 

                                                     
1
 Buku Profil Desa Patihan tahun 2017.  
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b. Taraf  Mata Pencaharian Masyarakat, di Desa 

Patihan terdapat 10 macam pekerjaan yang dijalani 

yakni sebagai karyawan berjumlah 133 orang 

(pegawai negeri sipil 121 orang dan TNI/Polri 

berjumlah 12 orang), wiraswasta bejumlah 15 orang, 

petani berjumlah 503 orang, buruh tani berjumlah 

1.088 orang, peternak berjumlah 220 orang, jasa 

berjumlah 4 orang, pengrajin berjumlah 560 orang, 

serabutan berjumlah 312 orang.  

 

c. Tingkat Lulusan Pendidikan, masyarakat di Desa 

Patihan terdaftar beberapa taraf pendidikan meliputi 

tingkat pendidikan TK berjumlah 32 orang, SD 

berjumlah 25 orang, SMP berjumlah 550 orang, 

SMA berjumlah 900 orang, Akademi/ D1-D3 

berjumlah 371 orang, Sarjana S1 berjumlah 375 

orang, dan tingkat sarjana S2 berjumlah 14 orang.  

Diketahui dari ketiga data di atas bahwa taraf 

perekonomian masyarakat Desa Patihan rata-rata 

bekerja sebagai petani dan buruh tani sementara sisanya 

adalah pengrajin ataupun lainnya. Pada taraf 

pendidikannya,  masyarakat memiliki tingkat kelulusan 

sebesar 2.287 orang. 

Dalam praktik kesehariannya mereka menyakini 

adat atau tradisi leluhur, yang dikenal pula dengan 

istilah kejawen.  Kebiasaan adat leluhur yang sudah 

mengakar baik dilihat dari cara berinteraksi sampai 

peribadatan.  
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Terutama dalam kepentingan yang berkaitan 

dengan hukum Islam, masyarakat Desa Patihan 

berupaya menyatukan nilai adat dengan nilai-nilai 

Islam. Maka dengan upaya tersebut setiap adanya 

persoalan yang mengarah pada kepentingan perorangan 

maupun kelompok diselesaikan dengaan cara-cara 

kekeluargaan atau menurut tradisi jawa. 

Menyangkut persoalan ibadah, masyarakat Desa 

Patihan dominan beragama Islam dan hanya ada 

beberapa penduduk yang beragama selain Islam. Maka 

diketahui bahwa tempat-tempat ibadah umat muslim di 

Desa Patihan terdiri dari sarana masjid sebanyak 5 

bangunan dan mushola sebanyak 3 bangunan, 

sementara gereja hanya terdapat 2 buah untuk umat 

kristiani dan katholik. Dalam membentuk solidaritas 

antar sesama umat muslim, banyak diadakan kegiatan 

rutinan mingguan maupun bulanan seperti 

slametan,yasinan, qat’mil qur’an, sholawatan, dan 

pengajian.    

Berdasarkan keadaan sosial masyarakat yang 

demikian baik dari sistem perekonomian, pendidikan 

hingga keagamaan keseluruhannya masih bertalian 

dengan adat istiadat setempat. Ikatan tradisi leluhur 

yang merupakan dasar setiap hukum yang berkembang 

ditengah masyarakat adalah suatu bentuk ketaatan 

tersendiri bagi para warganya.  
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2. Batas Wilayah 

Batas wilayah Desa Patihan dengan koordinat 

wilayah 111.427841 LS/LU -7.56207 BT/BB. Batas 

wilayah desa di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Kauman, di sebelah selatan  berbatasan dengan Desa 

Sambirembe, di sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Purwodadi, sementara di sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Grabahan. 

3. Struktur Desa 

 Struktur kepemimpinan desa di Desa Patihan 

terdiri dari; Kepala Desa DAIM WARTOYO, 

Sekretaris Desa R. WAGIYO, Ketua BPD SABTO P, 

Kamituwo SAYUTI, Bayan PUTUT T. H, Ka. Ur. 

Pemerintah MULYONO, Ka. Ur. Keuangan 

SUTIKNO.
1
 

B.  Paparan Data Lapangan Cara Pembagian Waris Bani Ali 

Pemaparan data dari hasil studi kasus ini merupakan 

penelitian yang di khususkan hanya pada satu keluarga, 

yakni Bani Ali. Dalam penyelesaian kasus waris dari Bani 

Ali diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sementara 

permasalahan yang diteliti dari kasus ini adalah mengenai 

kedudukan ahli waris serta bagian masing-masing dari 

harta waris yang diterima.  

                                                     
 
1
 Pembukuan Masa Jabatan 2015.  
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Adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat 

menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam ritual peribadatan sampai pola muamalah lainnya. 

Adat leluhur yang mengental menjadi suatu hukum 

tersendiri yang melekat, sehingga setiap penyelesaian 

perkara yang diperselisihkan di antara masyarakat 

diselesaikan pula dengan cara-cara adat setempat.
2
 

Pemberlakuan hukum kewarisan secara Islam masih 

terdengar awam di kalangan masyarakat, sehingga dalam 

pelaksanaan pembagiannya masih menggunakan cara-cara 

tradisi leluhur. Salah satu perkara waris yang terjadi di 

Desa Patihan adalah kasus saudara R.  

Diketahui dari kasus waris pada tahun 2015 yakni 

antara saudara R dengan saudara W dan Y sebagai ahli 

waris yang tersisa dari keluarga A. Adapun pernyataan 

Kepala Desa mengatakan bahwa: 

“Memang benar, pada tahun 2015 tersebut telah 

terjadi pembagian waris, yakni antara saudara R dengan W 

dan Y sebagai ahli waris yang tersisa dari bapak A”.
3
  

Dari hasil kesaksian di atas diketahui bahwa telah 

terjadi pembagian waris pada tahun tersebut yakni yang 

dialami keluarga A. Sebab dari adanya pembagian waris 

tersebut adalah meninggalnya saudara A yang disebut 

sebagai pewaris, meninggalkan harta waris berupa tanah 

seluas 400 M
2
, sementara ahli waris yang tersisa adalah 3 

pihak yang disebutkan di atas.
4
 Tanah tersebut telah ia 

titipkan kepada anaknya yakni saudara R, penyerahan 

                                                     
2
  Sayuti, Hasil Wawancara. Magetan, Senin 28 Maret 2021. 

3
 Daim Wartoyo, Hasil Wawancara. Magetan, Senin, 28 Maret 2021. 

4
 Wagiyo, Hasil Wawancara.  Magetan, Senin, 28 Maret 2021. 
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titipan ini berdasarkan kesaksian orang terdekat A dan juga 

R yang mengatakan bahwa: 

“Sebelum A meninggal harta waris tersebut telah 

dulu dititipkan kepada R selaku anak terdekat dari saudara 

A”.
5
 

 

Berita kematian A didengar oleh anak-anak dari istri 

keduanya yakni W dan Y, sehingga pembagian waris pun 

berlangsung setelah tahun kematian saudara A. Proses 

pembagian waris pada kasus ini diselenggarakan secara 

musyawarah kekeluargaan, bertempat di Balai Desa 

Patihan. 

Mengenai peninjauan para ahli waris, adakah selain 

dari ketiga orang yang disebutkan di atas  terdapat ahli 

waris lainnya. Menurut kesaksian yang menghadiri 

mengatakan bahwa: 

“Saudara R memiliki saudara kandung bernama N, 

namun ia telah meninggal sebelum A pada tahun 1980”.
6
 

 

Terkait harta waris yang ditinggalkan, apakah ada 

percampuran harta terdahulu, lalu saksi dari pihak R 

berkata:  

“Ada percampuran harta kepemilikan antara saudara 

A dengan saudari S selaku suami istri”.
7
  

Dari pernyataan di atas dapat difahami bahwa 

saudara A memiliki harta bersama dengan saudara S yang 

hanya diketahui oleh R selaku anak terdekat A. Terdapat 

                                                     
5
 Suparmin, Hasil Wawancara. Magetan, Rabu 21 November 2020. 

6
 Ibid.  

7
 Ibid. 
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kesimpulan dari pernyataan orang-orang terdekat A, 

mengenai perselisihan bagian hak waris berawal dari 

sejarah perkawinan A dengan D.  

Pada tahun meninggalnya saudari S yakni  tahun 

1957,
8
 A menikah kembali dengan saudari D pada tahun 

yang sama. Kesimpulan ini diketahui berdasarkan tahun 

kelahiran Suwarno yaitu pada tahun 1958.
9
 

 Harta kewarisan A yang dikukuhi oleh masing-

masing pendapat dari para ahli waris merujuk pada 

pertanyaan mengenai kondisi harta yang ditinggalkan 

sebelum dan sesudah A meninggal. Maka perlunya kita 

menilik pernyataan dari saudara R yang merupakan anak 

terdekat A sekaligus yang menerima pesan A sebelum 

meninggal. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh R: 

“Harta waris yang ditinggal bapak saya (A) adalah 

kepemilikan berdua dengan ibu saya (S), harta tersebut 

dikelola sebagai perkebunan dan tempat tinggal. Setelah 

ibu saya meninggal (S), bapak (A) menikah degan ibu tiri 

saya (D) lalu tanah dan bangunan tersebut dialihkan 

kepada ibu tiri saya (D). Sepeninggal bapak dan ibu tiri 

saya, tanah dan bangunan tersebut saya gunakan sebagai 

lahan membuat batu bata”.
10

  

 

Sementara kesaksian dari saudara W danY sebagai 

berikut: 

“Sepengetahuan saya, tanah yang dititipkan kepada 

saudara tiri saya (R) merupakan tanah milik bapak kami 

                                                     
8
 Sukirah, Hasil Wawancara. Magetan, Rabu, 21 November 2020. 

9
 Yatemi, Hasil Wawancara. Jakarta, Senin, 28 Maret 2021. 

10
 Sukirah, Hasil Wawancarai. Magetan, Rabu, 21 November 2020. 



63 

 

 

(A) semata. Tanah tersebut digunakan untuk perkebunan 

lalu setelah meninggalnya bapak saya (A), yang saya tahu 

bahwa tanah itu digunakan R untuk membuat batu bata”.
11

 

 

“Harta yang sekarang sedang kami perselisihkan 

adalah harta yang dimiliki dari bapak kami (A).”
12

 

 

Dengan begitu sudah jelas siapa saja yang dianggap 

sebagai ahli waris dan bagaimana kondisi dari harta waris 

yang ditinggalkan oleh saudara A, adapun kesaksian dari 

saudara Wagiyo selaku pengurus hitungan tanah waris 

milik A, mengatakan bahwa 

“Dalam pembagian waris saudara A tidak dikaitkan 

adanya harta bersama antara A dengan S, sementara dari 

pihak W dan Y mengira pembagian yang diinginkan 

saudara R adalah bagian yang hitungan warisnya mengikut 

sertakan bagian saudari kandungnya N yang telah 

meninggal sebelum pembagian waris”.
13

 

 

Pernyataan dari saudara Wagiyo berdasarkan 

penjelasan dari saudara W dan Y, yang menyatakan 

pembagian sama rata tanpa menimbang bagian orang yang 

telah meninggal. Pada hasil musyawarah pertama, tidak 

ditemukan titik temu. Perbedaan pendapat di masing-

masing ahli waris  mengenai silsilah harta waris dan siapa 

saja yang berhak ikut dalam perhitungan hak waris 

mengakibatkan perselisihan di antara ketiganya. Adapun 

                                                     
11

 Yatemi, Hasil Wawancara. Jakarta, Senin, 28 Maret 2021. 
12

 Suwarno, Hasil Wawancara. Jakarta, Senin, 28 Maret 2021. 
13

 Wagiyo, Hasil Wawancara. Magetan, Senin, 28 Maret 2021. 
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pada hasil musyawarah kedua telah mencapai kesepakatan 

dengan pertimbangan, sebagai berikut: 

a. Pembagian harta waris telah mencapai kesepakatan 

berdasarkan pertimbangan kedua belah pihak. 

b. Cara pembagian berdasarkan musyawarah keluarga 

dengan menyepakati kerelaan bagian dari masing-

masing pihak. 

C. Paparan Data Lapangan Mengenai Besaran Bagian Waris 

Dalam Pembagian Waris Bani Ali. 

Pembagian besaran waris yang didasarkan pada 

hukum Islam memiliki ketetapan yang telah dipastikan 

bagiannya, berbeda dengan hukum selain Islam yang 

didasarkan pada adat-istiadat. Ketetapan berdasarkan tradisi 

turun-temurun mengenai besaran bagian dapat dirubah 

sesuai kesepakatan dan kerelaan para pihak.  

Fakta kronologi yang sering terjadi di tengah 

masyarakat adalah kewarisan dibagi berdasarkan adat 

istiadat dan kerelaan antara para pihak. Keyakinan 

masyarakat yang sudah demikian memang tidak dapat 

dipaksakan dengan adanya ketetapan pembagian secara 

hukum Islam. 

Dalam pembagian besaran waris di antara para ahli 

waris yang tersisa dari keluarga A, menyebutkan adanya 2 

keputusan dari hasil musyawarah yang berbeda. Seperti 

yang telah dijelaskan dalam keterangan diatas pembagian 

awal adalah sepertiga milik masing-masing 3 orang ahli 

waris dari luas tanah 400 M
2
, menjadi dibagi setengah 
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bagian sama rata untuk  ahli waris anak dari istri pertama 

dan sisanya untuk anak dari istri kedua. 

Mengingat besaran yang sudah disepakati ketiganya, 

perlu diketahui mengenai tolak ukur perhitungan yang 

dipakai sehingga menghasilkan mufakat. Berikut keterangan 

dari para saksi maupun ahli waris: 

“Hasil kesepakatan pembagian tanah waris milik 

saudara A dihasilkan berdasarkan silsilah tanah waris 

tersebut”.
14

 

 

“Tolak ukur perhitungan waris tersebut sesuai dengan 

silsilah tanah waris, jadi saya hanya membagi setengah 

bagian tanah yakni bagian harta ibu saya (S) dan tidak 

mengambil waris dari bapak saya (A). lalu setengah bagian 

sisa diberikan untuk 2 orang saudara tiri saya (W dan Y)”.
15

 

 

Sementara dari pihak saudara tiri R berpendapat 

bahwa: 

“Saya mengira kalau bagian besarannya itu terhitung 

dengan pertimbangan bagian saudari tiri saya (N) yang 

sudah meninggal”.
16

 

 

Di sisi lain keputusan tersebut sudah menghasilkan 

mufakat,  sedangkan keterangan yang demikian diperkuat 

oleh bapak Daim Wartoyo selaku saksi, mengatakan bahwa: 

                                                     
14

 Suparmin, Hasil Wawancara. Magetan, Rabu 21 November 2020. 

.  
15

 Sukirah, Hasil Wawancara. Magetan, Rabu 21 November 2020. 
16

 Yatemi, Hasil Wawancara. Jakarta, Senin, 28 Maret 2021. 
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“Pada hasil musyawarah kedua di antara kedua belah 

pihak sudah memutuskan untuk berdamai dengan menerima 

bagian masing-masing yang didapat”.
17

  

 

Sementara kesaksian lain yang menyangkut perihal 

hasil musyawarah terkait besaran bagian masing-masing 

pihak adalah sebagai berikut: 

“Silsilah keluarga dari R merupakan anak istri pertama 

yang di pisah tak terurus setelah bapaknya yaitu A menikah 

lagi, jadi R merasa ia berhak menerima harta peninggalan 

dari ibunya. Sementara dalam musyawarah perselisihan 

memuncak karena saudara-saudara R dari beda ibu yakni W 

dan Y ingin membagi hartanya 1/3 masing-masing bagi para 

ahli waris tanpa menimbang peninggalan dari istri terdahulu 

yakni ibunya R atau pun saudara N.”
18

 

 

Keterangan yang diberikan oleh bapak wagiyo sebagai 

salah satu saksi yang ikut mengukur keluasaan tanah 

peninggalan atas nama saudara A, menerangkan bahwa 

dalam pembagian waris pada tahun tersebut tidak 

menimbang pembagian harta gono-gini. Dari beberapa 

keterangan yang diberikan masing-masing ahli waris 

maupun para saksi, disimpulkan bahwa keseluruhan 

persaksian berbeda pendapat mengenai tolak ukur besaran 

waris. Sementara pembagian telah mencapai mufakat 

dibenarkan seluruhnya oleh para pihak yang bersangkutan.  

                                                     
17

 Daim Wartoyo, Hasil Wawancara. Magetan, Senin 28 Maret 

2021. 
18

 Wagiyo, Hasil Wawancara. Magetan, Senin 28 Maret 2021. 
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Seluk beluk perkara hitungan dari bagian masing-

masing ahli waris Bani Ali tidak adanya saling keterbukaan 

antara kedua belah pihak, sehingga menyimpulkan 

perbedaan pendapat. Keputusan yang sudah mencapai kata 

mufakat telah disepakati antarpara pihak dengan hasil 

besaran bagian meliputi:
19

 

a. Nama    : Sukirah 

b. Umur    : 59 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Wanita 

d. Alamat   : Ds. Patihan, Kec. Karangrejo,  

  Kab. Magetan 

Mendapat bagian seluas 198 M2 

a. Nama    : Suwarno 

b. Umur    : 55 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Pria 

d. Alamat    : Kel. Rorotan, Kec. Cilincing,  

  Kab/Kota. Jakarta Utara 

Mendapat bagian seluas 99 M2 

a. Nama    : Yatmi 

b. Umur    : 50 Tahun 

c. Jenis Kelamin   : Wanita 

d. Alamat    : Kel. Rorotan, Kec. Cilincing,  

  Kab/Kota. Jakarta Utara 

Mendapat bagian seluas 99 M2 

 

 

 

                                                     
19

 Surat Keterangan Pembagian Waris Nomor : 432. Persil : 31. 

Kelas : DI. 
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Tabel 3.1 

Ahli Waris 
Besaran 

Waris 
Penyelesaian 

Ria ½ ½ * 400 M
2
 = 200 M

2
 

Widi ¼  ¼ * 400 M
2
= 100 M

2
 

Yani ¼  ¼ * 400 M
2
 = 100 M

2
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BAB IV 

ANALISIS FIQH WARIS ISLAM DALAM PRAKTIK 

PEMBAGIAN WARIS DI DESA PATIHAN, 

KECAMATAN KARANGREJO, KABUPATEN 

MAGETAN 

 

A. Analisis Cara Pembagian Waris Bani Ali Menurut Fiqh 

Hukum Islam pada dasarnya dibangun guna 

membentuk kemashlahatan, baik dalam urusan dunia 

maupun akhirat.
1
 Kemashlahatan berpedoman pada dasar 

kemanusiaan, keharmonisan, perdamaian, serta terhindar 

dari kemudharatan. Pedoman yang bersumber dari hukum 

Islam berupaya membentuk kesejahteraan yang dapat 

meningkatkan tali persaudaraan dalam setiap interaksi 

sosial. 

Berhubungan dengan kemashlahatan, hukum waris 

dibentuk guna menemukan kemaslahatan bagi para pihak 

yang terkait. Dalam paparan data yang didapat peneliti 

diketahui konsep penyelesaian perkara waris di Desa 

Patihan yang dialami oleh saudara R. Konsep penyelesaian 

ini menyangkut 2 hal yakni, cara pembagian waris serta 

besaran bagian waris bagi para ahli warisnya. Dan  dapat 

diketahui pula bahwa penyelesaian tersebut menimbang 

kedudukan para ahli waris serta hak waris lain yang masih 

tercampur (harta gono-gini). 

                                                     
1
 Abu Yasid, Logika Hukum Dari Mazhab Nasionalisme Hukum 

Islam Hingga Positivisme Hukum Barat (Yogyakarta: Saufa, 2016), 236. 
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Pada penyelesaian pertama, peneliti mengonsepkan 

penyelesaian melalui cara pembagian waris yang nantinya 

dapat diketahui harta bagian waris dan mana yang bagian 

harta gono-gini. Lalu, penyelesaian kedua dengan 

memaparkan besaran bagian harta bagi para ahli waris 

dengan menggunakan teori munasa>khat. 

 Al-munasa>khat memiliki 3 keadaan yang merinci 

amaliah dari penyelesaian kasus tersebut,
 1

 yakni keadaan 

pertama merupakan suatu kasus yang mana sosok ahli waris 

yang kedua adalah mereka yang merupakan sosok ahli waris 

pertama. Keadaan kedua yakni para ahlii waris dari pewaris 

kedua adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, akan 

tetapi hal ini tergantung pada jalur jauh dekatnya nasab. 

Keadaan ketiga yakni para ahli waris dari pewaris kedua 

bukan ahli waris dari pewaris pertama, atau sebagian ahli 

warisnya termasuk sosok yang berhak untuk menerima 

waris dua arah yaitu dari pewaris pertama dan pewaris 

kedua. 

Kasus yang dialami Bani Ali di Desa Patihan 

merupakan keadaan pertama dari konsep amaliah 

munasa>khat. Diketahui bahwa pewaris pertama yakni S 

merupakan istri pertama A yang meninggal pada tahun 1957 

dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 anak 

perempuan yaitu A, N, dan R. Ketiganya merupakan para 

ahli waris pertama dari pewaris pertama. Kemudian pada 

tahun 1980 N meninggal terlebih dahulu sebelum waris dari 

                                                     
1
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam, (Jawa 

Barat:Fathan Prima Media,2013), 137. 
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S dibagi, dengan demikian ahli waris hanya tersisa dua 

orang. 

Pada tahun yang sama dengan kematian S yakni 

1957 terjadi pernikahan kedua antara A dengan D, dari 

pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak satu laki-laki dan 

satu perempuan yaitu W dan Y. Lalu pembagian waris 

terjadi lagi pada tahun 1980 yakni D sebagai pewaris 

pertama sebab ia telah meninggal pada tahun 1975 terhadap 

para ahli warisnya yakni A, W, dan Y.  Namun dikarenakan 

D sudah berpisah terlebih dahulu (cerai) dengan A maka 

sebagian harta asal milik D pun tidak didapatkan pula W 

dan Y. 

Dua kasus di atas memiliki kesamaan yakni kasus 

pembagian masih ditangguhkan, perbedaannya hanya pada 

asal bagian harta yang dimiliki dari pernikahan pertama A 

dengan S dan pernikahan kedua A dengan D. Pada 

pernikahan pertama antara A dengan S memiliki harta 

bersama, sementara dari pernikahan kedua antara A dengan 

D tidak menghasilkan harta bersama akan tetapi D memiliki 

harta asal. 

 اَْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اَْلُنْ ثَ يَ ْْيِ .... ٓ  ُو ِفْ يُ ْوِصْيُكُم اللّ  
 Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu 

tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) 

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan.  (Surah An-Nisa ayat: 7)
2
 

 

                                                     
2

 Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. 

(Bandung: Syamil Qur’an, 2007). 
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Islam menganjurkan pembagian waris dengan 

rumus yang memiliki selisih 2:1 antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita (seperti yang tertera dalam l-Qur’an Surah 

An-Nisa ayat: 7). Dengan adanya aturan yang demikian 

merupakan suatu bentuk ketetapan yang diturunkan Allah 

dalam wahyu-Nya guna menghindari suatu kedzaliman yang 

lain-lain. 

Konsep penyelesian kasus Bani Ali yang difahami 

peneliti dari cara pembagian waris adalah
3
  

1. Penyelesaian pertama dengan memisahkan bagian asal 

harta yaitu harta waris dengan harta gono-gini.   

2. Penyelesaian kedua mengetahui siapa saja  di antara para 

ahli waris yang bersangkutan terhadap kedua harta 

tersebut. 

Kesimpulan dari konsep penyelesaian tersebut telah 

ditimbang dari segi ketentuan menurut hukum waris dalam 

teori munasa>khat. Pada uraian kasus pertama, dengan 

meninggalnya S yang merupakan bentuk keadaan dari 

amaliah munasa>khat kesatu yang mana sosok ahli waris 

yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum waris dari S 

dibagikan yakni N dianggap tidak ada. Ketidakberadaan 

yang dianggap demikian disebabkan N tidak memiliki 

keturunan maupun ahli waris lain, maka sisa harta waris 

diberikan pada A dan R. 

Uraian kasus kedua, sepeninggal N maka terjadi 

kembali kasus yang sama yakni pada tahun 1980 dimana A 

telah memiliki istri kedua yakni D dan 2 orang anak W dan 

                                                     
3
 Otjen Salman, dkk. Hukum Waris Islam (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 81. 
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Y. Pada tahun tersebut diketahui bahwa D telah meninggal 

dengan meninggalkan ahli waris A, W, dan Y. Namun, pada 

realita lapangan D tidak mewariskan harta asalnya kepada 

W dan Y maupun kepada A. Dari pihak A tidak menerima 

waris disebabkan karena sebelum tahun tersebut A telah 

bercerai dengan D. 

Dari uraian kasus di atas maka jelas bahwa 

penyelesaian kasus yang ditangguhkan dari tahun 1957 

hingga 2015 yang merupakan ahli waris dari A tersisa 3 

orang yakni R, W, dan Y. Penguraian masalah yang terjadi 

di lapangan menurut kajian  teori kewarisan fiqh memiliki 

kesinambungan  pandangan, meskipun demikian keputusan 

yang telah diambil sudah berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Keputusan yang telah final inilah dinamakan 

keadilan dari konsekuensi pemberlakuan hukum adat di 

Desa Patihan. 

Data lapangan mengklarifikasi masalah dengan 

cara penyelesaian membagi sama rata untuk diberikan 

kepada masing-masing anak dari kedua istri saudara A. 

Menurut kajian fiqh, dalam klarifikasi masalah warisan 

saudara A dengan diketahui bahwa terdapat 2 golongan 

harta yakni harta gono-gini dan harta waris. Dari kedua 

harta tersebut yang berhak menerimanya  adalah saudari R 

selaku ahli waris dari S dan juga A. Sementara, W dan Y 

hanya mendapatkan harta kewarisan dari A. Sedangkan dari 

cara pebagian yang dibenarkan fiqh bila dalam pembagian 

waris harus memahami 3 hal yakni diantara seluruh ahli 

waris yang tersisa telah melakukan musyawarah mufakat, 

lalu semua hasil diterima berdasarkan perdamaian, dan yang 
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terakhir seluruh ahli waris mengetahui berapa jumlah asli 

bagian mereka menurut anjuran hukum islam. 

Maka dengan demikian baik dari fiqh maupun 

hukum adat setempat dapat berkesinambungan jika hukum 

islam dapat difahami tidak hanya dianggap sebagai alternatif 

kedua dalam suatu penyelesaian masalah, terutama dalam 

hal waris. Hal ini dikarenakan ketetapan hukum islam 

sejatinya tidak bersifat diskriminatif melainkan fleksibel, 

sudah sesuai dengan keadaan dan sebab akibat dari suatu 

keadaan seperti yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari, Sa’id 

Hawwa dan Asghar.
4
  

B. Analisis Besaran Bagian Para Ahli Waris Bani Ali Menurut 

Fiqh 

Hukum waris islam mengenal istilah furudh dan 

ashhabul furudh.
5
 Furudh menurut istilah fiqh mawarits 

adalah saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk 

waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun 

dengan ijma’, seperti ½; ¼; 1/6; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6. 

Asha>bah atau ashhabul furudh yakni dimana bagian 

waris (saham) merupakan bagian sisa dari furudh. 

 

 

 

                                                     
4

 Abdul GhofurAnshori, Filsafa tHukum Kewarisan Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 005), 41. 
5
 Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris (Pembagian 

Waris Berdasarkan Syariat Islam). (Solo: Penerbit Tiga Serangkai. 2017), 

45. 
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Tabel 4.1 

No Furudh Dalil 

1.  1/2 

Dan bagimu (suami-suami) seperdua 

dari harta yang ditinggalkan oleh istri-

istrimu... (QS. An-Nisa’: 12) 

2.  1/4 

...para istri memperoleh seperempat 

dari dari harta yang 

tinggalkan...(QS.An-Nisa’: 2) 

3.  1/8 

...para istri memperoleh seperdelpan 

dari dari harta yang 

tinggalkan...(QS.An-Nisa’: 2) 

4.  2/3 

...tetapi jika saudara perempuan itu dua 

orang maka bagi keduanya dua 

pertiga...(QS. An-Nisa’: 176) 

5.  1/3 
...ibunya mendapat sepertiga...(QS, An-

Nisa’: 11) 

6.  1/6 
...ibunya mendapat seperenam...(QS.An-

Nisa’: 11) 

Dalam harta waris tentunya terdapat campuran hak 

lain, seperti utang piutang, wasiat ataupun harta gono-

gini yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

waris. Menurut Otje Salman dan Mustofa Haffas bahwa 

pembagian dari adanya harta gono-gini yakni 2:1 dengan 

rumus 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri.
6
  Rumusan 

tersebut merujuk pada QS. An-Nisa’ :32 dan 34,  

                                                     

6
 Salman, Otjen dkk. Hukum Waris Islam.Bandung: PT. Refika 

Aditama. 2010. 
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berbunyi: 

 -ٓ  بَ ْعٍض  َوََل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو ِبِو بَ ْعَضُكْم َعَلى  
 “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih 

banyak dari sebagian yang lain...” 

ى بَ ْعٍض ُو بَ ْعَضُهْم َعل  ا َفضََّل اللّ  ِء ِبَِ اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّسا  
 اَنْ َفُقْوا ِمْن اَْمَواِلِِمْ  ٓ  وَِّبَا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian 

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka...” 

 

Secara kronologi kejadian di lapangan diketahui 

bahwa adanya keterangan surat kepemilikkan tanah atas 

nama A dengan luas 510 M
2
, namun telah terjual 110 M

2
 

guna jalan keluar-masuk tetangga di belakang 

halamannya.
7
 Dengan sisi tanah yang seluas 400 M

2
 

maka dibagikannya sebagai pewaris kepada para ahli 

waris yang tersisa yakni R, W dan Y.  

Penyelesaian pertama, pembagian besaran harta 

gono-gini antara A dengan S meliputi: 

A(Suami)   : 2/3 +  ¼ = 8/12 + 3/12 = 11/12 

*400 M
2
 = 367 M

2 

S (Istri)   : 1/3 – ¼ = 4/12 – 3/12 = 1/12 

*400 M
2
 = 33 M

2 

                                                     
7
 Wagiyo, Hasil Wawancara. Magetan, Senin 28 Maret 2021.   



77 

 

 

Pembahasan, diketahui bahwa bagian besaran harta 

gono-gini adalah 2/3 suami dan 1/3 istri, maka besaran 

waris yang diterima suami ¼ dari bagian yang dimiliki 

Istri yakni 1/3 harta gono-gini. 

 Penyelesaian kedua, besaran bagian harta waris 

yang diperoleh para ahli waris  Bani Ali, meliputi: 

Tabel 4.2 

Besaran Waris Penyelesaian 

Ahli 

Waris 
Furudh Saham 

Asal 

Masalah  
Jumlah 

Ria 1/4 1 

4 

¼ * 367 M
2
= 92 M

2
+ 

33 M
2
 = 125 M

2 

Widi 1/2 2 2/4 * 367 M
2
= 183 M

2
 

Yani 1/4 1 ¼ * 367 M
2
= 92 M

2
 

 

Pembahasan : Diketahui dalam penyelesai besaran 

bagian waris pada bilangan penyebut yang tertera sebagai 

saham yakni berasal dari asal masalah yang dikalikan 

furudh (dikenal dengan tawa>fuq), sehingga menjadi 

bilangan penyebutnya 4.   

Kemudian dalam bentuk penyelesaian dari R 

diketahui bahwa ia mendapat dua kali penyelesaian sebab 

ia mendapat bagian dari harta gono-gini S dan harta 

kewarisan A. Sementara kedua saudaranya yakni W dan 

Y tidak mendapat harta gono-gini sebab S bukan ibu 

kandung mereka. 
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Perbandingan yang dapat dilihat dari hasil teori 

fiqh dengan hasil ketetapan perdamaian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Ahli Waris 
Besaran 

Waris 
Penyelesaian 

Ria ½ ½ * 400 M
2
 = 200 M

2 

Widi ¼  ¼ * 400 M
2
 = 100 M

2 

Yani ¼  ¼ * 400 M
2
 = 100 M

2 

 

Berbeda dengan hasil perhitungan fiqh, hukum adat 

setempat lebih menyamaratakan besaran bagian waris 

karena dinilai adil sehingga besaran bagian yang 

ditampilkan pada tabel 4.3 anak laki-laki medapat lebih 

sedikit dari saudara perempuan tiri dan berbanding sama 

rata dengan saudara perempuan sekandung. Sementara 

dari hasil ketentuan hukum islam perbandingan 2:1 sudah 

merupakan bentuk keadilan hal ini dikarenanakan anak 

laki-laki menanggung beban nafkah pada keluargannya, 

sementara perempuan adalah pihak yang diberi 

perlindungan (nafkah). Hal ini sesuai dengan ayat QS. 

An-Nisa ayat 34 seperti yang telah diulas diatas. 

Pada penyelesaian kasus di Desa Patihan ini dapat 

kita simpulkan bahwa dalam pembagian waris 

menggunakan teori al-munasa<khat sebagai pertimbangan 
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kedudukan para ahli waris sekaligus mengetahui besaran 

harta waris yang diterima masing-masing ahli waris. 

Dengan adanya upaya tersebut maka sejatinya adanya 

suatu perselisihan dapat diselesaikan dengan mengetahui 

seluk beluk perkara.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penyelesaian Waris dari Bani Ali di Desa Patihan 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan belum sesuai 

dengan syarat fiqih mawari>ts yakni adanya musyawarah 

mufakat, kerelaan, dan kesadaran masing-masing ahli 

waris. Hal ini dikarenakan dalam hukum adat setempat 

hanya memperhatikan musyawarah yang digelar diantara 

para pihak ahli waris yang tersisa. Dalam pembagian 

besaran waris juga belum sesuai dengan ketentuan fiqih  

yang menyarankan  bagian 2:1 diantara laki-laki dan 

perempuan, hal ini dikarenakan menurut adat setempat 

pembagian yang demikian tidak sesuai dengan rasa 

keadilan, sehingga pembagian para ahli waris Bani Ali 

disamaratakan bagiannya. 

 

B. Saran – Saran 

1. Perlunya pemahaman bagi para ahli waris ataupun 

tokoh masyarakat dalam menyelesaiakan perkara-

perkara waris terutama perihal rukun serta syarat-syarat 

waris.  

2. Perlunya memahami penghitungan besaran waris yang 

memang telah dijelaskan dalam Hukum Islam, 

sebagaimana bentuk kemashlahatan yang telah 

diturunkan Allah Swt kepada ummat-Nya. 
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LAMPIRAN 

 

A. Transkip Wawancara  

Kode    : 01 

Nama    : Daim Wartoyo 

Hari/Tanggal   : Senin, 28 Maret 2021 

Pukul    : 10.00 WIB  

Pekerjaan   : Kepala Desa (Tahun Jabatan 

2015-2019)  

Topik    : Analisis Proses Penyelesaian 

Waris Bani Ali 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  

Apakah saudara mengetahui 

peristiwa penyelesaian waris dari 

Bani Ali, lalu saudara 

berkewenangan sebagai apa 

dalam proses tersebut,? 

Saya mengetahui proses 

penyelesaian waris tersebut, 

sebab saya selaku Kepala 

Desa yang menjabat pada 

tahun itu. 

2.  

Apa keterlibatan saudara dalam 

kasus penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Dalam peristiwa kasus terseut 

saya hanya bertugas sebagai 

saksi. 

3. 

Bagaimana runtutan kejadian 

perkara penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Saya hanya mengetahui 

seekilas latar belakang 

terjadinya perselisihan 

pembagian waris tersebut. 
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Latar belakang tersebut 

bermula disebabkan 

permasalahan keluarga yang 

berawal lama, yakni tepatnya 

di masa kecil saudari R 

dengan saudara-saudaranya 

yang lain yang  mana 

dilahirkan dari ibu yang 

berbeda.  

Dengan kondisi yang 

demikianlah saudari R 

merasas berhak mendapat 

kedua harta yang ditinggalkan 

oleh saudara A dan saudari S 

(orang tua R).  Dari 

perdebatan hubungan 

keluarga tersebut yang 

menyebabkan perselisihan 

dalam pembagian waris. 

4. 

Bagaimana proses penyelesain 

waris Bani Ali, ? 

Dalam penyelesaian 

tersebuthanya berdasaarkan 

kesepakatan keluarga. Dari 

kesepakatan terseut 

memutuskan pembagian ½ 

bagian untuk anak dari istri 

pertama yakni R, lalu ½ 

sisanyadibagi 2 oran untuk 

anak dari istri kedua. 

5. 
Bagaimana sudut pandangan Menurut saya dalam proses 
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Kode    : 02 

Nama    : Sayuti   

Hari/Tanggal   : Senin, 28 Maret 2021 

Pukul    : 18.10 WIB 

Pekerjaan   :  Kaur Perencanaan (Tahun 

jabatan  2015-2022) 

Topik    : Analisis Proses Penyelesaian 

Waris Bani Ali 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah saudara mengetahui 

peristiwa penyelesaian waris 

dari Bani Ali, lalu saudara 

berkewenangan sebagai apa 

dalam proses tersebut,? 

Saya mengetahui 

peristiwa tersebut, dan 

saya berkewenangan 

sebagai saksi dengan 

jabatan di kelurahan 

bagian  Kaur 

Pemerintahan dan 

menyaksikan dari 

saudara terhadap proses 

penyelesaian waris Bani Ali,? 

penyelesaian kasus 

pembagian tersebut sudah 

sesuai dengan hukum yakni 

dengan musyawarah tanpa 

adanya paksaan dari salah 

satu pihak. Dengan 

pembagian yang dibagi rata 

tanpa memandang status laki-

laki maupun perempuan. 
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adanya peristiwa 

penyelesaian kasus 

tersebut. 

2. Apa keterlibatan saudara 

dalam kasus penyelesaian 

waris Bani Ali,? 

Saya hanya sebagai 

saksi. 

3. Bagaimana runtutan kejadian 

perkara penyelesaian waris 

Bani Ali,? 

Dalam kejadian 

tersebut saya hanya 

mengetahui bahwa 

perselisihan tersebut 

hanya menitik 

beratkan pada hasil 

bagian sebelumnya, 

untuk selebihnya saya 

tidak mengetahui 

4. Bagaimana proses 

penyelesain waris Bani Ali, ? 

Selama proses 

pembagian yang 

menghasilkan 

ketetapan dengan 

musyawarah. 

5. Bagaimana sudut pandangan 

saudara terhadap proses 

penyelesaian waris Bani Ali,? 

Menurut saya dalam 

pembagian waris yang 

terpentingadalah 

kerelaansatu sama 

lain, baik denganjalan 

musyawarah ataupun 

yang disepakati 

bersama. 
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Kode    : 03 

Nama    : Wagiyo  

Hari/Tanggal   : Senin, 28 Maret 2021 

Pukul :   : 18.30 WIB 

Pekerjaan   : Sekretaris Desa (Tahun jabatan 

2013-2016) 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah saudara 

mengetahui peristiwa 

penyelesaian waris dari 

Bani Ali, lalu saudara 

berkewenangan sebagai 

apa dalam proses 

tersebut,? 

Iya saya mengetahui 

kejadian dan sebab 

perselisihan yang terjadi. 

Pada saat itu saya masih 

menjabat sebgai sekretaris 

desa. 

2. Apa keterlibatan 

saudara dalam kasus 

penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Keterlibatan saya hanya 

sebagai saksi. 

3. Bagaimana runtutan 

kejadian perkara 

penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Mulanya pembagian 

tersebut dibagi disebabkan 

pihak keluarga dari anak 

istri kedua W dan Y ingin 

segera membagi harta 

peninggal A. Dari 

permintaan tersebut saudari 

R menyanggupi hadir dan 

sebagai salah satu ahli waris 

yang bersangkutan dari 

anak istri pertama.  
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Lalu dalam musyawarah 

pembagian yang tidak 

berujung titik temu dan 

adanya ketidak relaan salah 

satu pihak, maka proses 

tersebut baru selesai setelah 

2 hari berjalan. Dengan 

segala upaya bukti dan 

pengukuran hak 

kepemilikan harta atas 

nama A, maka mulai 

ditengahi dengan 

pembagian yang disetarakan 

antara anak istri pertama 

dengan anak istri kedua 

yakni setengah bagian. 

Setengah bagian untuk anak 

dari istri pertama sementara 

sisanya dibagi dua orang 

dari anak istri kedua. Maka 

dengan begitu perselisihan 

mereda meskipun hubungan 

kedua terlihat renggang. 

Kerenggangan tersebut 

sepertinya sudah lama 

terjadi juga disebabkan 

masalah keluarga terdahulu, 

yakni tepatnya ketika diusia 

kanak-kanak.  

Pada usia tersebut saya tahu 
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bahwa saudari R tidak 

dianggap sebagai anak 

bawaan dari istri 

sebelumnya oleh istri 

kedua. Dari keadaan yang 

demikian membuat dua 

keluarga tersebut berselisih 

sampai sekarang. 

4. Bagaimana proses 

penyelesain waris Bani 

Ali, ? 

Proses penyelesaiannya 

dengan musyawarah 

5. Bagaimana sudut 

pandangan saudara 

terhadap proses 

penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Menurut saya pembagian 

yang demikian sudah sah 

saja menurut hukum , 

karena sudah mencapai 

kesepakatan dengan cara 

musyawarah keluarga. 
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Kode    : 04 

Nama    : Sukirah 

Hari/Tanggal   : Rabu 21 November 2020 

Pukul    : 08.00 WIB 

Pekerjaan   : Pengrajin Batu Bata 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah benar anda salah satu 

pihak ahli waris dari saudara A,? 

Iya benar, saya 

anak kedua dari 

istri pertama 

saudara A. 

2. Berapa jumlah saudara anda,? Saya 2 bersaudara, 

ayah saya memilki 

2 orang anak 

perempuan dari 

istri pertama yaitu 

ibu saya. Dan saya 

memiliki 2 saudara 

tiri dari ibu kedua 

saya. 

3. Apakah benar pada tahun 2015 

pernah terjadi pembagian waris,?  

Iya benar. 

4. Siapa saja yag pada tahun tersebut 

menjadi ahli waris,? 

Pada saat itu yang 

menjadi ahli waris 

tinggal 3 orang 

saja, yaitu saya dan 

2 saudara tiri saya. 

5. Kapan saudara A meninggal, dan 

menjadi pewaris,? 

Ayah saya 

meninggal pada 
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tahun 2014 

6. Pada tahun berapa saudara S 

meninggal, dan pada tahun berapa 

beliau menikah lagi,? 

Ibu saya meninggal 

pada saat umur 

saya masih 2 tahun 

yaitu tepatnya 

tahun 1957. Dan 

ayah saya menikah 

lagi pada tahun 

yang sama, ketika 

usia saya 2 tahun 

dan saudari saya 

usia 4 tahun. 

7. Apakah saudara tinggal bersama 

dengan ibu tiri anda, atau ikut 

orang lain,? 

Pada saat itu saya 

ikut ayah dan ibu 

tiri saya sampai 

usia 7 tahun, lalu 

saya kabur dari 

rumah karena ibu 

saya tidak 

menganggap saya 

dan menelantarkan 

saya dan saudari 

saya. 

8.  Apakah saudara ingat kelahiran 

saudara tiri anda,? 

Saya ingat, saudara 

tiri laki-laki saya 

lahir pada tahun 

1958 dan saudara 

perempuan tiri saya 

lahir 1965. 
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9. Apakah saudara mengetahui 

kapan meninggalnya saudari D,? 

Saya tidak tahu 

karena pada saat itu 

kami sudah 

berpisah lama dan 

tidak saling 

berkomunikasi. 

Saya hanya ingat 

bahwa ayah saya 

pulang kerumah 

dan tinggal 

bersama saya dan 

suami pada tahun 

1980an karena 

ayah saya dan ibu 

tiri sudah saya 

berpisah. 

10.  Pada tahun 2015 saat pembagian 

waris, apakah seluruh ahli waris 

menghadiri,? 

Iya, saudara-

saudari tiri saya 

ikut hadir. 

11. Bagaimana proses penyelesaian 

perkara tersebut,? 

Saat itu kami 

menggelar 

musyawarah 

keluarga. 

12. Apa yang anda ketahui mengenai 

harta yang telah ditinggalkan 

saudara A,? 

Bapak saya (A) 

setelah 

kematiannya 

meninggalkan harta 

berupa tanah seluas 

400M2. 
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13. Apa anda mengetahui silsilah 

harta tersebut,? 

Iya saya tahu sebab 

bapak saya 

menceritakan 

sebelum 

kematiannya. 

Tanah tersebut 

sebelumnya 

berdiameter 510 

M2, namun bapak 

saya jual 110 m2. 

Tanah tersebut 

merupaka tanah 

yang dibeli dari 

hasil setelah 

adanya perkawinan 

antara bapak dan 

ibu saya.  

14. Bagaimana kondisi tanah tersebut 

sebelum dan sesudah saudara A 

dan S meninggal,? 

Seingat saya tanah 

tersebut digunakan 

untuk perkebunan, 

baik setelah ibu 

saya (S) meninggal 

sampai bapak saya 

(A) menikah lagi 

dengan saudara 

(D). Sementara 

sebelum bapak 

saya meninggal 

tanah tersebut 
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dititipkan kepada 

saya, dan saya 

pergunakan sebagai 

lahan membuat 

batu bata. 

15. Bagaimana kepemilikan harta 

tersebut sepeninggal ibu anda 

(S),? 

Tanah tersebut 

dialihkan kepada 

ibu tiri saya 

sepeninggal 

kematian ibu saya 

(S). 

16. Adakah pemisahan harta yang 

terjadi sebelum A meninggal,? 

Belum ada, harta 

tersebut masih utuh 

atas kepemilikan 

satu orang yakni 

bapak saya (A). 

17. Dalam musyawarah pembagian 

waris, bagaimana cara pembagian 

waris yang didapat masing-

masing ahli waris,? 

Saya mendapat ½ 

tanah ayah saya. 

Lalu setengahnya 

lagi diberikan pada 

saudara-saudari tiri 

saya. 

18. Apakah dalam pembagian tersebut 

terdapat perselisihan,? 

Iya, kami berselisih 

dan berbeda 

pendapat kala itu. 

19. Apa yang mendasari perselisihan 

di antara kalian,? 

Perselisihan itu 

terjadi karena 

kedudukan saya 

yang pada saat itu 
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tidak 

dipertimbangkan 

sebagai anak dari 

ayah saya. 

Maksudnya pada 

saat itu bagian 

waris yang saya 

dapat hanya 1/3 

dari total luas tanah 

400 m2.  

Yang saya ketahui 

tanah tersebut 

merupakan harta 

peninggalan ayah 

saya dengan ibu 

saya, lalu atas dasar 

apa saudara-saudari 

saya hanya 

membagikan 

demikian. Dengan 

kenyataan bahwa 

ibu tiri saya tidak 

menghasilkan harta 

bersama dengan 

ayah saya, namun 

malah sebaliknya. 

Dengan alasan 

yang demikian saya 

mempertahankan 

argumen saya 
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untuk membagi 

terdahulu harta 

peninggalan ayah-

ibu sya yaitu harta 

bersama. 

Kemudian sisa 

harta yang dimiliki 

ayah saya baru 

dibagikan lagi 

untuk 3 orang, 

demkianlah 

kehendak saya kala 

itu. 

20. Dari hasil kesepakatan 

musyawarah, berapa bagian 

masing-masing harta yang didapat 

ahli waris,? 

Pada musyarah 

pertama besaran 

yang kami terima 

adalah sama rata, 

namun kesepakatan 

itu tidak saya 

sepakati. Dan pada 

musyawarah kedua 

bagian yang kami 

terima adalah 

setengah bagian 

tanah tersebut 

menjadi bagian 

saya, sementara 

setengahnya 

dibagikan untuk  



99 

 

 

orang saudara tiri 

saya. 

21. Bagaimana pertimbangan 

musyawarah anda dengan sudara-

saudari anda,? 

Pada hari pertama 

musyawarah saya 

kukuh dengan 

argumen saya yang 

demikian kemudian 

saudara-saudari 

saya beralasan 

memiliki 

kedudukan yang 

sama sebagai anak 

dari ayah saya. 

Sehingga pada hari 

pertama tersebut 

diputuskan sepihak 

bagian saya 1/3 dan 

selebihnya adalah 

milik saudara tiri 

saya.  

Pada hari kedua 

saya mengajukan 

musyawarah lagi 

ke pihak kelurahan, 

untuk mengganti 

bagian saya dari 

1/3 menjadi ½ 

bagian atas harta 

kedua orang tua 
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saya dan ¼ lagi 

atas harta waris 

yang dimiliki ayah 

saya. Dan sisanya 

dibagi berdua 

untuk saudara-

saudari tiri saya. 

22.  Bagaimana pandangan saudara-

saudari tiri anda,? 

Sebenarnya pada 

saat itu saudara-

saudari tiri saya 

tidak mau, lalu 

beberapa perangkat 

desa menengahi 

dan 

mempertimbangka

n kedudukan saya 

dan segala 

permasalahan saya. 

Dengan begitu 

pembagian waris 

diantara kami 

menjadi ½ bagian 

masing-masing 

anak dari istri 

pertama dengan 

istri kedua. 
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Kode    : 05 

Nama    : Suparmin  

Hari/Tanggal   : Rabu 21 November 2020 

Pukul    : 08.00 WIB 

Pekerjaan   : Pengrajin Batu Bata 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah saudara mengetahui 

peristiwa penyelesaian waris 

dari Bani Ali, lalu saudara 

berkewenangan sebagai apa 

dalam proses tersebut,? 

Iya saya mengetahui 

pembagian waris 

tersebut, saya 

sebagai suami dari 

pihak R. 

2. Apa keterlibatan saudara dalam 

kasus penyelesaian waris Bani 

Ali,? 

Saya sebagai 

menantu dari 

saudara A, dan saya 

ikut serta 

mendampingi istri 

saya dalam 

permusyawarahan 

keluarga. 

3. Bagaimana runtutan kejadian 

perkara penyelesaian waris 

Bani Ali,? 

Yang saya ketahui 

persis dengan apa 

yang istri saya 

katakan, namun 

perbedaannya saya 

hanya mengetahui 

mulai dari tahun 

1980an, yakni 

tepatnya ketika ayah 



102 

 

 

mertua saya hidup 

berdampingan 

dengan keluarga 

saya setelah berpisah 

dengan istri 

keduanya yaitu D. 

4. Bagaimana proses penyelesai-

an waris Bani Ali, ? 

Proses 

penyelesaiannya 

dengan cara 

musyawarah 

keluarga. 

5. Bagaimana sudut pandangan 

saudara terhadap proses 

penyelesaian waris Bani Ali,? 

Menurut saya, 

tentunya membagi 

terdahulu harta 

bersama yang 

bersangkutan baru 

membagi tersendiri 

harta waris yang 

tersisa dari 

kepemilikkan A 

kepada anak-

anaknya. 
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Kode    : 06 

Nama    : Yatemi 

Hari/Tanggal   : Rabu 21 November 2020 

Pukul    : 10.00 WIB 

Pekerjaan   : Pedagang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah benar anda salah satu 

pihak ahli waris dari saudara A,? 

Iya benar, saya 

anak kedua dari 

istri kedua saudara 

A. 

2. Berapa jumlah saudara anda,? Saya 2 bersaudara, 

ayah saya memilki 

2 orang anak 

perempuan dari 

istri pertama yaitu 

ibu tiri saya. Dan 

saya memiliki 2 

saudara kandung. 

3. Apakah benar pada tahun 2015 

pernah terjadi pembagian waris,?  

Iya benar. 

4. Siapa saja yag pada tahun tersebut 

menjadi ahli waris,? 

Pada saat itu yang 

menjadi ahli waris 

tinggal 3 orang 

saja, yaitu saya 2 

saudara  saya 

Warno dan saudari 

tiri saya Sukirah. 
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5. Kapan saudara A meninggal, dan 

menjadi pewaris,? 

Saya tidak tahu 

kapan bapak saya 

meninggal, karena 

tempat tinggal 

kami di jakarta 

sementara beliau di 

jawa. 

6. Pada tahun berapa saudara D 

meninggal,? 

Ibu saya meninggal 

pada tahun 1975, 

ketika usia saya 15 

tahun dan saudara 

saya usia 22 tahun. 

7. Apakah saudara tinggal bersama 

dengan saudari tiri anda, atau 

berpisah,? 

Pada saat itu 

saudari tiri saya 

tidak  ikut  tinggal 

bersama kami. 

8.  Apakah saudara ingat kelahiran 

saudara tiri anda,? 

Saya tidak tahu. 

10.  Pada tahun 2015 saat pembagian 

waris, apakah seluruh ahli waris 

menghadiri,? 

Iya, semua ikut 

hadir. 

11. Bagaimana proses penyelesaian 

perkara tersebut,? 

Saat itu kami 

menggelar 

musyawarah 

keluarga. 

12. Apa yang anda ketahui mengenai 

harta waris dari saudara A,? 

Setahu saya tanah 

tersebut adalah 

milik bapak saya 

saja. 
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13.  Bagaimana kondisi harta tersebut 

sebelum dan sesuadah saudara A 

meninggal,? 

Seingat saya, dulu 

tanah bapak saya 

digunakan untuk 

berkebun. Setelah 

bapak saya 

meninggal 

digunakan saudari 

tiri saya sebagai 

lahan membuat 

batu batu. 

14. Dalam harta peninggalan tersebut 

adakah pembagian terpisah 

sebelum A meninggal,? 

Saya tidak tahu, 

setahu saya harta 

tersebut masih 

kepemilikan bapak 

saya. 

15. Ketika saudara A menikah dengan 

D adakah harta yang dihasilkan 

bersama,? 

Saya hanya 

mengetahui bapak 

saya bekerja di 

sawah yang 

dimiliki ibu saya. 

16. Sepeninggal A dan D, bagaimana 

perkembangan sawah tersebut,? 

Saya tidak menahu 

soal sawah 

tersebut, karena 

saya pun tidak 

menerima bagian 

peninggal sawah 

sepeninggal ibu 

saya (D). 

Sementara tanah 



106 

 

 

yang kami ingin 

bagi warisnya 

adalah milik bapak 

kami (A). 

17. Bagaimana pembagian dan 

besaran yang didapat masing-

masing ahli waris,? 

Saya mendapat ¼ 

tanah ayah saya 

sebab saudari tiri 

saya menginginkan 

pembagian sesuai 

hitungan bagian 

seluruh ahli waris, 

termasuk N yang 

sudah meninggal 

pun bagiannya ikut 

dihitung dan 

menjadi bagian 

waris milik R. 

Sementara saudara 

kandung laki-laki 

saya mendapat 

bagian sama seperti 

saya. 

18. Apakah dalam pembagian tersebut 

terdapat perselisihan,? 

Iya, kami berselisih 

dan berbeda 

pendapat kala itu. 

19. Apa yang mendasari perselisihan 

diantara kalian,? 

Perselisihan itu 

terjadi karena 

saudari tiri saya 

menginginkan 
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pembagian yang 

tidak kami usulkan. 

Menurut R 

pembagian waris 

tersebut harus 

mengikuti silsilah 

kepemilikan harta 

waris yang 

ditinggalkan bapak 

kami yaitu A. Dan 

menurut saya, lebih 

baik harta waris itu 

dibagi sama rata 

saja masing-masing 

bagian anak 

mendapat 1/3, 

sementara yang 

sudah meninggal 

tidak perlu 

dikaitkan. 

. 

20. Bagaimana pertimbangan 

musyawarah anda dengan sudara-

saudari anda,? 

Pada hari pertama 

musyawarah saya 

kukuh dengan 

argumen saya yang 

menyatakan bagian 

sama rata. Namun, 

pada selang waktu 

lain kami 
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memutuskan 

musyawarah 

kembali dengan 

kerelaan bagian 

yang kami terima. 

. 

21.  Bagaimana pandangan saudari tiri 

anda,? 

Pada waktu itu 

saudari tiri saya 

kukuh dengan 

argumennya bahwa 

pembagian waris 

tetap berdasarkan 

hasil musyawarah 

kedua. 
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Kode    : 07 

Nama    : Suwarno 

Hari/Tanggal   : Rabu 21 November 2020 

Pukul    : 10.00 WIB 

Pekerjaan   : Pedagang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah benar anda salah satu 

pihak ahli waris dari saudara A,? 

Iya benar, saya 

anak pertama dari 

istri kedua saudara 

A. 

2. Berapa jumlah saudara anda,? Saya 2 bersaudara, 

ayah saya memilki 

2 orang anak 

perempuan dari 

istri pertama yaitu 

ibu tiri saya. Dan 

saya  2 bersaudara 

kandung. 

3. Apakah benar pada tahun 2015 

pernah terjadi pembagian waris,?  

Iya benar. 

4. Siapa saja yag pada tahun tersebut 

menjadi ahli waris,? 

Pada saat itu yang 

menjadi ahli waris 

tinggal 3 orang 

saja, yaitu saya, 

adik saya Yatemi 

lalu saudari tiri 

saya Sukirah.  
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5. Kapan saudara A meninggal, dan 

menjadi pewaris,? 

Saya hanya 

mengetahui bapak 

saya meninggal 

setelah adanya 

selang waktu. 

6. Pada tahun berapa saudara D 

meninggal,? 

Ibu saya meninggal 

pada tahun 1975, 

ketika usia saya 22 

tahun dan saudari 

saya berusia 15 

tahun. 

7. Apakah saudara tinggal bersama 

dengan saudari tiri anda, atau 

berpisah,? 

Pada saat itu 

saudari tiri saya 

tidak  ikut  tinggal 

bersama kami. 

8.  Apakah saudara ingat kelahiran 

saudara tiri anda,? 

Saya tidak tahu. 

10.  Pada tahun 2015 saat pembagian 

waris, apakah seluruh ahli waris 

menghadiri,? 

Iya, semua ikut 

hadir. 

11. Bagaimana proses penyelesaian 

perkara tersebut,? 

Saat itu kami 

menggelar 

musyawarah 

keluarga. 

12. Apa yang anda ketahui mengenai 

harta peninggalan dari saudara 

A,? 

Satahu saya tanah 

dan bangunan 

adalah milik bapak 

kami (D). 

13. Bagaimana kondisi harta tersebut Hata tersebut 
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sebelum dan sesudah A 

meninggal,? 

dulunya digunakan 

sebagai lahan 

perkebunan, lalu 

setelah bapak saya 

meninggal tanah 

tersebut dipakai 

saudari tiri saya 

untuk membuat 

batu bata. 

14. Adakah pemisahan harta sebelum 

bapak anda meninggal,? 

Saya tidak tahu. 

15. Dari pernikahan antara saudara A 

dengan D adakah kepemilikan 

harta bersama,? 

Tidak ada. 

16. Mengenai pembagian waris, 

bagaimana pembagian dan 

besaran yang didapat masing-

masing ahli waris,? 

Saya mendapat ¼ 

tanah ayah saya 

sebab saudari tiri 

saya menginginkan 

pembagian sesuai 

hitungan bagian 

seluruh ahli waris, 

termasuk N yang 

sudah meninggal 

pun bagiannya ikut 

dihitung dan 

menjadi bagian 

waris milik R. 

Sementara saudara 

kandung 
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perempuan saya 

mendapat bagian 

sama seperti saya. 

17. Apakah dalam pembagian tersebut 

terdapat perselisihan,? 

Iya, kami berselisih 

dan berbeda 

pendapat kala itu. 

18. Apa yang mendasari perselisihan 

diantara kalian,? 

Perselisihan itu 

terjadi karena 

saudari tiri saya 

menginginkan 

pembagian yang 

tidak kami usulkan 

dengan bagian 

yang dihitung sama 

rata. Menurut R 

pembagian waris 

tersebut harus 

mengikuti silsilah 

kepemilikan harta 

waris yang 

ditinggalkan bapak 

kami yaitu A. Dan 

menurut saya, lebih 

baik harta waris itu 

dibagi sama rata 

saja masing-masing 

bagian anak 

mendapat 1/3, 

sementara yang 
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sudah meninggal 

tidak perlu 

dikaitkan. Dan lagi 

pula yang 

meninggal tidak 

meninggalkan 

keturunan. 

. 

19. Bagaimana pertimbangan 

musyawarah anda dengan sudara-

saudari anda,? 

Pada hari pertama 

musyawarah saya 

kukuh dengan 

argumen saya yang 

menyatakan bagian 

sama rata. Namun, 

pada selang waktu 

lain kami 

memutuskan 

musyawarah 

kembali dengan 

kereleaan bagian 

yang kami terima. 

Meskipun kami 

menerima bagian 

tersebut, 

sebenarnya 

pembagian yang 

adil menurut saya 

adalah bagian sama 

rata karena kami 
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pun anak-anak dari 

bapak yang sama. 

. 

20.  Bagaimana pandangan saudari tiri 

anda,? 

Pada waktu itu 

saudari tiri saya 

kukuh dengan 

argumennya bahwa 

pembagian waris 

tetap berdasarkan 

hasil musyawarah 

kedua. 
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B. Dokumen 
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