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ABSTRAK 

Indrasta, Bagas Agung. 2021. ketentuan pembagian harta waris (tirkah) bagi ahli 

waris yang hilang (mafqu>d) perspektif  kitab fara>id} al-ghaza>liyyah 

dan kitab hifz} al-tura>th. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Miftahul Huda M. Ag. 

Waris di dalam islam ketentuannya sudah dijelaskan oleh syara’ di dalam 

Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Mulai rukun, syarat, mani’ (penghalang) 

hingga bagian masing-masing ahli waris sudah tersusun baik menjadi karya-karya 

tulis oleh ulama. Sebagian ulama agung timur tengah juga bahkan meneliti lebih 

lanjut hingga masalah waris bagi orang hilang (mafqu>d). Kondisi tentang hidup-

matinya ia yang tidak jelas ternyata menyebabkan problem tersenditi khusunya di 

dalam masalah waris ini. Namun, berkaitan dengan kondisi waris di Indonesia 

yang cukup rawan konflik, belum ada ketentuan yang jelas tentang penetapan 

status waris, konsep pembagian warisnya dan status harta yang ditinggalkan, 

sedangkan kita ketahui bersama bahwa ulama-ulama Indonesia pun tak kalah 

‘alim dengan ulama timur tengah, penduduk kita adalah penduduk muslim 

terbesar di Dunia. Oleh karena itu perlu kiranya kita kaji masalah ini dengan 

perspektif ulama nusantara sehingga hukum yang dikeluarkan bisa berbanding 

lurus dengan realita di lapangan. 

Berdasarkan fenomena tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana 

penentuan status dari mafqu>d  itu sendiri? Apakah dibiarkan begitu saja atau 

dianggap meninggal? Bagaimana konsep pembagian warisnya mafqud? Apakah ia 

mendapat atau tidak? Dan bagaimana hak waris bagi ahli waris selainnya? 

Bagaimana ketentuannya di dalam kitab Fara>id} al-Ghaza>liyyah dan kitab 

Hifz} al-Tura>th? Apakah ada perbedaan dan persamaannya? 

Dari penelitian tersebut akhirnya didapatkan hasil bahwa persamaan 

ketentuan tentang penetapan status mafqu>d dari kedua kitab ini adalah melalui 

ijtihad hakim. Sedangkan perbedaannya jika di dalam kitab Hifz} al-Tura>th 

dijelaskan dengan lengkap pendapat-pendapat ulama yang lain, namun tidak 

demikian di dalam kitab Fara>id{ al-Ghaza>liyyah. Adapun kaitannya dengan 

konsep kedua kitab ini juga tidak berbeda jauh, yakni sama dengan ketentuan 

waris khuntha>yakni dengan memperkirakan dua kemungkinan mafqu>d, 

kemudian diberikan haknya yang paling sedikit (paling yakin) sedangkan sisanya 

ditahan hingga jelas statusnya mafqu>d, jika hidup menjadi bagian mafqu>d, dan 

jika meninggal diberikan kepada ahli waris yang lain. Sedangkan perbedaannya 

hanya terletak pada penyajian materinya. 

Kata Kunci: Waris, Mafqu>d, fara>id} al-ghaza>liyyah, dan kitab hifz} al-

tura>th. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah agama yang sangat peduli kepada penganutnya semua 

hal yang berkaitan dengan penganutnya telah diatur di dalam al-Qur’an dan 

Sunnah baik secara tersurat maupun tersirat, yang kemudian disempurnakan 

lagi oleh para Ulama sebagai pewaris para nabi. Para Ulama’ seluruhnya, baik 

Ulama Salaf (Wafat sebelum 241 H./855 M.) maupun ulama Khalaf (setelah 

241 H./855 M.) mengeluarkan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Sunnah,Al-Qur’an yang berisi tuntunan akidah, ibadah, muamalah, dan 

akhlak tersebut kemudian diproses sehingga bisa diklasifikasikan ke dalam 

bermacam bidang keilmuan yang salah satunya adalah fikih.1. 

Masing-masing bidang ilmu pun dibagi lagi ke dalam beberapa fan lagi, 

seperti Fikih yang terbagi menjadi Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fikih 

Munakahat, Fikih Jinayah, Fikih Siyasah hingga Fikih Waris2. Sedangkan 

fikih Waris atau ilmu warismerupakan ilmu yang sangat penting, saking 

pentingnya ilmu ini sampai dibahas di dalam al-Qur’anSurah Al-Nisa<’ ayat 

33 

                                                           
1 Zaini Dahlan., Bahaudin Noer Salim, dkk., Kemenag RI, Qur’an Karim dan Terjemahan 

Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2020), xv 
2https://www.google.com/amp/s/islamwiki.blogspot.com/2011/04/fikih.html 
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Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah 

menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 

bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) 

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada 

mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu3 

dan hadi<th Nabi. salah satunya adalah yang telah disebutkan oleh Syaikh 

Muhammad bin Umar Al-Baqari di dalam Kitabnya Matn al-Raha>biyah: 

: ال  ق   ه  ن  ع   للا   ي  ض  ر   ة  ر  ي  ر  ه   ي  ب  أ   ن  , ع  ن  س  ح   د  ن س  ه ب  اج  م   ن  اب   ن  ع   ي  و  ر  

 ن  ا م  ه  ن  إ  ف   ض  ائ  ر  ف  ا ال  و  م  ل  ع  : )ت  ال  ق   م  ل  س   و   ه  ي  ل  ع   ى للا  ل  ص   للا   ل  و  س  ر   ال  ق  

 (ي  ت  م  أ   ن  م   ع  ز  ن  ي   م  ل  ع   ل  و  ا   ه  ن  إ  , و  م  ل  ع  ال   ف  ص  ا ن  ه  ن  إ  , و  م  ك  ن  ي  د  

Artinya: “diriwayatkan dari Imam Ibn Majah dengan sanad 

Hadi><thHasan: diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Bahwa Rasulallah 

Saw. Bersabda “pelajarilah ilmu fara>id karena sungguh ilmu fara>id 

merupakan sebagian dari agamamu, sungguh ilmu fara>id adalah separuh 

ilmu, dan sesungguhnya ilmu pertama yang dihapuskan dari umatku.”” 

                                                           
3Departemen Agama, 2007, Syamil Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : PPPA Darul 

Qur’an) 
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Ilmu fara>idsendiri yang  merupakanilmu tentang tata cara waris 

mewarisi dan tata cara hitung untuk mengetahui bagian-bagian ahli 

waris4pada dasarnya berlaku untuk siapa saja orang islam di seluruh dunia, 

selama mereka masih berperan sebagai ahli waris yang telah diatur secara 

tersurat di Al-Qur’an baik ahli warisyang mendapatkan bagian pasti (z{awil 

furu>d}) maupun yang mendapatkan  bagian sisa(‘as{a>bah). 

Selamaseluruh rukun seperti pewaris, ahli waris dan harta tirkah (pusaka) 

dan seluruh syarat waris seperti pewaris nyata meninggal, ahli waris nyata 

hidupnya, dan mengetahui sebab waris telah terpenuhi dan dirinya tidak 

melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris 

seperti membunuh pewaris, melakukan percobaan pembunuhan terhadap 

pewaris, berbeda agama dengan pewaris, dan menjadi hamba 

sahayaseharusnya ahli waris tersebut tetap mendapatkan bagian harta 

warisannya sesuai bagian yang telah ditetapkan oleh syara’.5 

Tidak ada perbedaan pula baik di dalam ahli waris ia berperan sebagai ahli 

waris yang menerima bagian pasti (z{awil furu>d}) saja, menerima bagian 

sisa (‘as{a>bah) saja, ataupun bisa menerima keduanya tergantung 

bagaimana situasi dan kondisi dari ahli waris yang lain.6 

                                                           
4Muhammad bin Umar Al-Baqori, Terjemah. Matn ar-Raha>biyah fi> ‘ilm al-fara>id}, bi 

sharh{i Sabt al-Mardi\>ni>(Damaskus : Darul Qalam) Pdf, 12. 
5Muhammad Ichsan Maulana, ,Pintar Fikih Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar dan 

Umum, (Kediri: Al-Aziziyah Press, 2014), 33. 
6Zubair bin Abdul Aziz Al-Barmawi, Hifz{ al-Tura<th Fi< ‘ilm al-Mi<ra<th, (Rembang: PP 

Al-Anwar Sarang), 4. 
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Satu lagi yang menjadi menarik dari ilmu ini adalah jika melihat 

bagaimana Al-Qur’an mengatur tentang ketentuan bagian dari masing-masing 

ahli waris dengan sangat rinci di dalam QS Al-Nisa>’ ayat 11: 

                           

                            

                       

                         

                          

           

Artinya: Allah memerintahkan tentang anak-anakmu bahwa bagian laki-

laki sama dengan bagian dua perempuan. Kalau mereka semua wanita lebih 

dari dua orang (dua ke atas) bagian mereka dua per tiga peninggalan. Kalau 

anak hanya satu perempuan mendapatkan separuh peninggalan, bagi ayah dan 

bunda masing-masing seperenam jika ia meninggalkan anak. Kalau ia tidak 

mempunyai anak, pewarisnya hanya ayah dan ibunya; bagi ibunya sepertiga. 

Kalau yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam. Semua itu setelah semua urusan wasiat dan hutang diselesaikan. 

Tentang orang tuamu atau anak-anakmu kamu tidak akan tahu siapa di antara 



5 
 

 
 

mereka, yang paling dekat kepadamu kemanfaatannya, inilah bagian-bagian 

yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.7 

Namun ternyata dalam perkembangan hubungan keluarga dewasa ini 

seringkali anggota keluarga memiliki kepentingan yang berbeda-beda, 

memiliki peran yang berbeda pula. Sehingga tidak bisa seluruhnya berada di 

satu tempat hingga salah satu ada yang meninggal dan mewariskan hartanya. 

Bahkan terkadang berjauhannya tempat tinggal menyebabkan terganggunya 

komunikasi, bisa jadi hal tersebut dikarenakan jauhnya tempat seperti di 

pelosok Indonesia atau menjadi TKI ilegal, atau mungkin karena adanya 

kecelakaan atau bencana alam dan lain-lain.  

Seperti kasus hilangnya orang-orang yang terkena musibah pada waktu 

bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada desember 2004 serta bencana 

alam di Dongala Palu yang terjadi pada akhir september 2018 yang 

mengakibatkan banyak korban hilang dan meninggal dunia atau pun kasus 

TKI ilegal yang hilang di luar negeri, mereka pergi bekerja tanpa terdaftar 

sebagai tenaga kerja resmi, terkadang ditemukan adanya informasi yang 

terputus bahkan puluhan tahun tidak ada kabar beritanya, hidup atau matinya, 

membuat pemerintah Indonesia sulit melacak keberadaan warga negaranya. 

 Hal-hal di atas kemudian menyebabkan tidak diketahuinya kondisi hidup 

atau matinyadari ahli waris tersebut. Sehingga sulit menentukan pelaksanaan 

                                                           
7Zaini Dahlan., Bahaudin Noer Salim, dkk., Kemenag RI, Qur’an Karim dan Terjemahan 

Artinya 
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pembagian warisan. Mereka kemudian di dalam Fikih disebut sebagai al-

Mafqu>d(orang yang hilang atau tidak hadir). 

Abdul Manaf mengatakan bahwa mafqu>dberasal dari kata kerja faqada, 

yafqidu, dan mas{darnya adalah fiqda>nan, fuqda>nan, fuqu>dan yang 

berarti gha>ba‘anh wa ‘adamuh(telah hilang atau tidak adanya), pengertian 

ini adalah pengertian mafqu>dsecara bahasa.8 

Adapun pengertian mafqu>d secara bahasa adalah seseorang yang pergi 

atau tidak ada di tanah airnya, atau bepergian jauh dan tidak diketahui 

keadaannya kemudian tidak ditemukan kabarnya apakah ia masih hidup atau 

sudah meninggal.9 

Seperti halnya kasus yang telah terjadi di Jakarta Selatan pada tahun 2019 

lalu, bermula dari kepergian ayah bernama Firman Aminuddin karena 

perceraian, kemudian karena suatu konflik hubungannya menjadi kacau 

sampai tidak pernah berhubungan dan parahnya lagi sang ayah sampai tidak 

lagi mengakui anak kandungnya yang bernama Mohman Verdiansyah sebagai 

anaknya lagi. Hingga kemudian kehilangan kabar berita dan terakhir kali 

diketahui bahwa ayahnya meninggal dunia, sedangkan dirinya adalah anak 

satu-satunya yang telah dianggap mafqu>d oleh ayahnya. Jika demikian 

bagaimana pembagian harta warisan dari ayahnya tersebut?10Apakah masih 

                                                           
8Abdul Manaf v 2009. Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud. 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/yurisdiksiperadilan agama dalam kewarisan mafqud.pdf 

diakses tanggal 15 Februari 2021. 

9Ta’li<qa<t fara<id{ al-Ghaza{liyyah, 48 
10Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 911/Pdt.P/2019/PA.JS 

putusan.mahkamahagung.go.id.pdf 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/yurisdiksiperadilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud.pdf
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bisa atas nama Mohman tersebut menerima warisan dari ayahnya? Jika tidak 

lantas ke manakah arah dari harta tinggalan tersebut? 

Bahkan di Malaysia miliyaran uang tunai membeku di Group Uang 

Simpanan Pekerja (KWSP) tidak bisa diserahkan kepada ahli waris 

dikarenakan pewaris tidak menyebutkan nama ahli waris sebelum meninggal 

padahal ahli warisnya mafqu>d.11 

Sementara itu, sangat sulit jika kita menemukan jawaban dari masalah 

yang sedemikian kompleks langsung merujuk ke al-Qur’a>n, oleh karenanya 

kita butuh ulama-ulama yang berkompeten untuk memahami al-

Qur’a>nmelalui kitab-kitab karangannya. Karena mereka adalah para hamba-

hamba Allah yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari Ilmu Agama 

dari al-Qur’a>n dan Sunnah, serta para Ulama’ adalah pewaris para Nabi baik 

keilmuannya, kemuliaan akhlaknya, dan juga perannya bagi kaum. Seperti 

Hadi>th Nabi yang telah Masyhur   ب ي اء ث ة  اْل  ن  ر  اء  و   yang artinya إن  الع ل م 

“bahwa sesungguhnya para Ulama’ adalah Pewaris para Nabi”.12 

Ulama yang dimaksud adalah ulama yang kompeten di bidangnya, yang 

masih sambung sanad keilmuannya sampai dengan Rasulullah Saw. maka 

jika membahas tentang Fara>id atau waris sejak zaman Sahabat sudah 

terdapat Sahabat Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Zaid.13 

                                                           
11Ibrahim Bin Lembut, “Al-Mafqûd; Problematika Dan Penyelesaian Harta Orang Hilang 

Menurut Perundangan Syariah Di Malaysia”, Desetasi, (Riau: Uiniversitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim, 2011), 
12Andi Muhammad Akmal, “Konsepsi Ulama dalam Al-Qur’an”, Ash-Shahabah Jurnal 

Pendidikan dan Studi Islam: Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), 177. 
13Abu Bakr Al-H}usaini,Kifa>yah al-Akhya>r,Vol 2,(Surabaya: Al-Haromain,2005), 17. 
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Masing-masing mereka tentu memiliki murid/penerus keilmuan mereka yang 

diturunkan secara mutawatir hingga zaman sekarang. 

Terlebih lagi jika Ulama tersebut memiliki kurun waktu yang dekat 

dengan kita maka akan lebih mudah, karena masalah yang dihadapi tidak jauh 

beda dan mudah dipahami dengan bahasa yang disampaikannya. Dalam 

kesempatan kali ini Ulama yang dengan kriteria seperti ini lah yang menarik 

minat penulis guna dijadikan objek penelitian. 

Dalam hal ini, penulis menghendaki akan meneliti permasalahan Al-

Mafqu>d ini melalui pandangan dari Fara>id{ al-Ghaza>liyyah dan kitab 

H}ifz{ al-Tura>th, kitab-kitab berbahasa Arab yang khusus membahas satu 

bidang keilmuan yakni Fara>id} atau lebih dikenal dengan Fikih 

Mawaris.Dikarenakan kitab ini merupakan karya fenomenal dari salah satu 

santri senior Pondok Pesantren Al-Anwar dan Ma’had Ghozaliyah Syafi’iyah 

(MGS) Sarang, Rembang. Tempat dan waktu yang sesuai dengan saat ini 

diharapkan mampu memberikan solusi yang benar-benar solutif terhadap 

problematika umat dan dapat digunakan untuk masyarakat Indonesia pada 

saat ini dan masa mendatang. 

Kitab Fara>id{ al-Ghaza>liyyah ini merupakan suatu kitab kekinian yang 

membahas ilmu fara>id} dan hal-hal yang berhubungan dengannya, di 

dalamnya terdapat juga pendapat-pendapat ulama terdahulu. Kitab ini 

merupakan kitab yang menjadi rujukan utama bidang keilmuan fara>id} di 

Madrasah Miftahul Huda,  
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Sedangkan kitab Hifz{ al-Tura>th merupakan hasil karya dari Zubair bin 

Abdul Aziz, salah seorang santri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, 

Rembang. Dari sekian santri santri yang belajar, mengabdi, dan begitu banyak 

yang menerbitkan buku di Pondok Pesantren Al-Anwar ini Pengarang mampu 

menyandingkan kitab ini ke dalam jajaran kitab-kitab yang dijadikan 

pedoman dan kurikulum di dalam pendidikan PP Al-Anwar ini. Artinya kitab 

ini merupakan kitab yang mu’tabarah di dalam lingkungan pondok. meski 

begitu telah kita ketahui bahwasannya Pondok Pesantren yang didirikan oleh 

Al-Maghfur lah Syaikhina KH. Maimoen Zubair tersebut telah melahirkan 

ulama-ulama yang sumbangsihnya pada bangsa ini sangat besar. Hal ini 

menjadi hal yang menarik penulis untuk meneliti salah satu hukum islam 

dalam bidang kewarisan yang terdapat di Kitab ini. 

Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama menganut mad}hab 

Syafi’iyyah. Jadi secara sekilas ketentuan konsep waris di antara keduanya 

adalah sama, yakni konsepnya adalah sebagaimana konsep pembagian 

warisnya ahli waris yang h{untha>(berkelamin ganda) yaitu dengan membuat 

perkiraan antara dua kondisi, hidup dan meninggalnya. Kemudian diolah 

dengan hasil terkecil di antara dua kemungkinan tersebut. 

Adapun perbedaannya adalah jika di dalam Kitab Hifz{ al-

Tura>th}disebutkan juga tentang masa-masa dalam menghukumi mafqud 

tersebut meninggal, sedangkan di Kitab Fara>id{ al-Ghaza>liyyah  tidak 

disebutkan. Sedangkan tentang kaifiyah/tatacaranya Fara<id{ al-
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Ghaza><liyyah  lebih detail dalam memberikan contoh sehingga lebih 

mudah difahami pelajar-pelajar mubtadi’ (pemula). 

Yang menarik adalah keduanya sama-sama menjadi kitab rujukan utama di 

lembaga yang bersangkutan bahkan Kitab Fara>id} al-Gha>liyyah 

digunakan di dua lembaga, yakni di Madrasah Ghozaliyyah Syafi’iyyah 

(MGS) dan Madrasah Miftahul Huda (MMH). Sedangkan Kitab Hifz{ al-

Tura>th digunakan hanya di Muhadloroh PP Al-Anwar Sarang. 

Oleh karena lembaga-lembaga di atas adalah lembaga yang sudah diakui 

memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan ilmu agama Islam di 

Indonesia, peneliti tertarik untuk menjadikan kitab-kitab karangannya sebagai 

objek penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa persamaan dan perbedaan konsep pembagian harta tirkah jika dari 

ahli warisnya terdapat orang yang hilang (mafqu>d) antara menurut Kitab 

Fara>id{ al-Ghaza>liyyah Dan Kitab H}ifz{ al-Tura>th? 

2. Bagaimana ketentuan pengelolaan harta mawqu>f dalam kondisi 

mafqu>d belum jelas statusnya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah: 

a. Untuk  persamaan dan perbedaan konsep pembagian harta tirkah jika 

dari ahli warisnya terdapat orang yang hilang (mafqu>d) antara 

menurut Kitab Fara>id{ al-Ghaza>liyyah Dan Kitab H}ifz{ al-

Tura>th? 
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b. Untuk mengetahui ketentuan pengelolaan harta mawqu>f dalam 

kondisi mafqu>d belum jelas statusnya?. 

1. Sedangkan kegunaan atau manfaatnya adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk  menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah 

fara>id}/waris khususnya yang berkaitan dengan kewarisan orang 

hilang (Al-mafqu>d)yang masih diperdebatkan dan dapat 

melahirkan berbagai pendapat ulama malalui karya-karyanya 

khususnya pada Kitab Fara>id{ al-Ghaza>liyyah Dan Kitab 

h}ifz{ al-Tura>th. 

2) Untuk menambahkan wawasan keilmuan di bidang Hukum 

Keluarga Islam khususnya di bidang Hukum Waris Islam melalui 

perspektif Fikih Faroid ala Pesantren.   

b. Manfaat Praktis 

1) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga hasilnya 

dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan khususnya 

pada bidang Hukum Keluarga Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi studi-studi 

keagamaan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. 

 

 

 



12 
 

 
 

D. Studi Penelitian Terdahulu 

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian, berikut peneliti akan 

menguraikan beberapa penelitian/karya ilmiah terdahulu yang peneliti 

temukan terdapat beberapa kemiripan yakni membahas permasalahan seputar 

kewarisan mafqud. 

Pertama, Heppy Setyo Hidayati, 2015, Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang 

Hilang (Mafqu>d) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, 

masalah penelitian ini yang pertama adalah mengenai penetapan status hukum 

dari pewaris yang hilang (mafqu>d) karena jika terus berpaku pada kaidah 

usul istis{h}a>b al-ha>l akan menyebabkan kerugian pada orang lain 

akhirnya ditemukanlah hasil penelitian yakni menurut hukum islam secara 

umum menggunakan ketetapan dari hakim. Kemudian yang kedua adalah 

tentang hak waris bagi ahli waris yang mafqu>d menurut hukum islam secara 

umum, maka untuk menyelesaikannya ditemukan solusi yakni memasukkan 

semua kemungkinan antara hidup/meninggalnya mafqud, dikalkulasi dan 

dicari yang paling sedikit. 

Kedua, Tri Nur Sulistiana, 2019, Analisis Hukum Tentang Pembagian 

Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (mafqu>d) Ditinjau Dari 

Hukum Islam, masalah penelitian ini yang pertama adalah mengenai 

pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang jika ditinjau dari 

hukum Islam kemudian mendapatkan hasil secara kesimpulan bahwa apabila 

kondisi ahli waris tersebut dianggap meninggal, maka harta waris dibagikan, 

sebaliknya jika ahli waris dikatakan masih hidup maka harta ditahan sampai 
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dengan waktu yang ditentukan. Sementara itu untuk penetapan solusi 

daripada waktu yang lama adalah sesuai dengan keputusan Hakim di 

Pengadilan Agama dengan pengajuan permohonan dari pemohon (yang 

bersangkutan). 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Waris  

Pengertian waris secara bahasa adalah penetapan sesuatu dan 

pemindahan hak atas sesuatu tersebut dari seseorang kepada orang lain 

atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain.14Asal katanya waratha- 

yarithu – irthan/mi>rath/ jamaknya adalah mawa>rith, seperti yang sering 

kita dengar sebagai fiqh mawa>rith. Menurut istilah kata “mawaris” yang 

dilaksanakan khusus tentang suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan 

besar kecilnya. Adapun kata “mawaris” dalam pelaksanaannya  lebih 

melihat pada objek hukum.15 

Hal ini juga senada dengan pendapat Syaikh Muhammad Ali Al-

S}abu>ni dalam bukunya “pembagian waris menurut Islam” bahwa Kata 

waris berasal dari bahasa Arab yaitu Al-mi>rath, bentuk masdar dari kata 

waratha-yarithu-irthan-mi>ra>than. Yang artinya adalah berpindahnya 

sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada 

kaum lain. Sedangkan makna al-mi>ra>th menurut istilah adalah hak 

kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih 

                                                           
14Al-Husaini, Kifa>yah al-Akhya>r,Juz 2, 17. 
15Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi contoh kasus dan 

Penyelesaiannya, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 10 
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hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja 

yang berupa hak milik legal secara syar’i.16 

Sedangkan Pengertian Fara>id} secara bahasa adalah bentuk dari kata 

fari>d}ah yang tercetak dari kata al-fard} artinya adalah perhitungan. 

Sedangkanpengertiannya secara istilah adalah bagian yang 

ditakar/diperkirakan secara syara’ bagi orang yang berhak.17 Yang 

dimaksud bagian di sini adalah bagian dari harta tirkah (pusaka) dari mayt 

selaku pewaris, sedangkan yang ditakar adalah bagian-bagian tersebut 

memang sudah dipastikan ukurannya sesuai ketentuan syara’ atau nas{, 

kemudian yang dikehendaki dari orang yang berhak adalah orang-orang 

yang termasuk ahli waris dari pewaris tersebut. 

Hal ini senada dengan pendapat Shaykh Umar Al-Baqari di dalam 

bukunya Matn al-Raha<biyahbeliau menuturkan:  

ا م  ل   ة  ر  د  ق  م   ي  أ   ة  ض  و  ر  ف  ى م  ن ع  م  ب   ة  ض  ي  ر  ف   ع  م  ض( ج  ائ  ر  ف  ال   ه  ل  و  )ق  "

 ".ة  ر  د  ق  م  ال   ام  ه  الس   ن  ا م  ه  ي  ف  

Yang artinya “kata fara>id} adalah bentuk jamak dari kata 

fari>d}ah} dengan menggunakan makna kata mafru>d}ah 

(diperkirakan) bagian dari harta pusaka yang telah menjadi saham 

(bagian) untuknya. Bahkan beliau menambahkan:  

 ل  ص  و  م  ال   اب  س  ح  ال   م  ل  ع   و   ث  ار  و  م  ال   ه  ق  ف   و  ه   ض  ائ  ر  ف  ال   م  ل  ع   و  

 ة  ك  ر  الت    ن  م   ه  ق  ح   ق   ح   ي  ذ   ل  ك   ص  خ  ا ي  م   ة  ف  ر  ع  م  ل  

                                                           
16Muhammad Ali Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 33 
17Al-Husaini, Kifa>yah al-Akhya>r,Vol 2, 17. 
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Ilmu faraid atau fikih mawaris dan ilmu perhitungan yang 

dihubungkan untuk mengetahui bagian yang dikhususkan untuk setiap 

orang yang berhak atasnya dari harta tirkah (pusaka).18 

Dalam kesempatan lain Hasbi Al-Shidiqiey memaparkan bahwa 

yang dimaksud faraid adalah:  

ث   ار  ق د ار  ك ل   و  ث  و  م  ن  ْل  ي ر  ث  و  م  ن  ي ر  ف  ب ه  م  ل ٌم ي ع ر  ع 

ي ع   ز   الت و 
ي ة  ي ف  ك   و 

Artinya: “Suatu ilmu yang mempelajari tentang seseorang yang 

mendapatkan warisan, seseorang yang tidak mendapatkan, kadar 

yang diterima oleh setiap ahli waris, dan tata cara pembagiannya”.19 

Secara umum seluruh pendapat Ulama tentang pengertian waris 

maupun fara>id} adalah sama, yakni suatu ilmu yang didalamnya 

dibahas tentang pembagian atau pemindahtanganan hak atas harta 

waris kepada ahli waris sesuai bagian-bagian yang sudah ditetapkan 

oleh syara’. 

Namun terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya yakni, 

perbedaan antara waris dan fara>id}adalah terdapat  pada titik 

fokusnya, jika waris fokus pembahasannya terletak pada proses 

pemindahan hak kepemilikan atas harta pusaka itu, sedangkan pada 

fara>id}yang menjadi pokok pembahasan adalah sistem penyerahan 

                                                           
18Al-Baqa>ri,Matn ar-Rahbiyah fi> ‘ilm al-fara<id}, bi sharh{i Sabt al-Mardi<ni,  12. 
19Ahmad Haries, “Analisis Tentang Studi Komparatif Tentang Hukum Kewarisan Islam Dan 

HukumKewarisan Adat”, Fenomena, (Vol 6 No 2, 2014), 2017 
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atau pemindahtanganan hak berdasarkan perhitungan bagian masing-

masing ahli waris.  

2. Rukun-rukun waris 

Rukun adalah sesuatu yang wajib dipenuhi agar suatu ibadah bisa 

dikatakan sah, dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Sehingga 

jika ada salah satu di antara rukun-rukunnya tidak terpenuhi 

menyebabkan tidak sahnya ibadah tersebut.20 Kegiatan waris mewarisi 

bisa dilakukan apabila seluruh rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah 

terpenuhi. Berikut akan diuraikan lebih detail tentang rukun-rukun 

waris. 

a. Pewaris 

Pewaris adalah seorang yang sudah meninggal dunia dan 

meninggalkan harta guna diberikan kepada ahli waris dengan cara 

perpindahan hak atau kepemilikan sesuai metode yang telah 

ditentukan syara’.21 

b. Ahli waris 

Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan 

setelah meninggalnya pewaris baik dalam hal kepemilikan 

maupun penguasaannya. Seseorang bisa disebut sebagai ahli 

waris bila memiliki hubungan dengan pewaris baik melalui jalur 

nasab, pernikahan, maupun hamba sahaya.22 

                                                           
20Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Fath Al-Qarib Al-Mujib, Terj., Tim pembukuan ANFA’ 

15(Kediri: ANFA’ Press, 2015), 31 
21Maulana, Pintar Fikih Waris Cerdas membagi Waris Untuk Dasar & Umum, 27. 
22Al-S}abuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah, 39. 
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1) Macam-macam Ahli Waris berdasarkan gender 

a) Ahli waris terbagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli 

waris perempuan. Ahli waris laki-laki semuanya ada 10, 

antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki 

dan terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara 

laki-laki (baik kandung, seayah, ataupun seibu), 

keponakan laki-laki (dari saudara laki-laki) terus ke 

bawah, paman (saudara ayah ataupun ibu), saudara sepupu 

(anak dari paman), suami (apabila pewaris adalah 

perempuan), dan yang terakhir seorang yang 

memerdekakannya (apabila sebelumnya menjadi budak) 

namun yang terakhir disebut ini sudah tidak berlaku 

karena dihapusnya sistem perbudakan dari dunia. 

b) Sedangkan ahli waris dari golongan perempuan ada 7, 

mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari 

anak laki-laki dan terus ke bawah, ibu, nenek dan 

seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri (jika pewaris 

laki-laki), dan seseorang yang memerdekakannya.23 

2) Macam-macam ahli waris berdasarkan bagiannya 

Selain dibagi berdasarkan gender, keseluruh ahli waris di atas 

juga dapat dikelompokkan sesuai bagian-bagian harta 

warisnya. Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 

                                                           
23Al-Nawa>wi Al-Ja>wi>, Qu>t al-H}abi>b al-Ghari>b Tawsyi>kh ala> Fath al-Qari>b, 

(Surabaya : Al-Haromain, 2011), 212. 
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pasti (z{awi al-furu<d}}) saja, mendapakatkan bagian 

‘as{a>bahsaja, dan ahli waris yang pada suatu kondisi 

mendapatkan bagian pasti dan pada kondisi yang lain 

mendapatkan bagian ‘as{abah. 

a) Ahli waris Z{awi al-Furu<d} 

Ahli waris z{awi al-furu<d}adalah ahli waris yang 

mendapatkan bagian secara pasti (furu<d} muqaddarah), 

maksudnya pasti di sini adalah sudah dipastikan atau 

ditentukan oleh syara’ sesuai keterangan yang tertera di 

dalam Al-Qur’a>n dan hadi><th, yang tidak dapat lebih 

kecuali dengan radd, atau kurang kecuali dengan awl.24 

Bagian-bagian tersebut adalah  
1

2
 (setengah), 

1

4
 

(seperempat), 
1

8
 (seperdelapan), 

2

3
 (dua pertiga), 

1

3
 

(sepertiga), dan 
1

6
 (seperenam).25 

Adapun yang termasuk ahli waris golongan ini adalah Ibu, 

Saudara seibu, Suami, Istri, Nenek,Anak perempuan, dan 

lain-lain.26(lihat tabel) 

b) Ahli waris as}a>bah 

Ahli waris ‘as}a>bah adalah mereka yang berhak 

mendapatkan bagian harta waris namun tidak memiliki 

                                                           
24Ahmad ibn Muhammad Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah fi al-Masa<il al-Mufi>dah, 

(Hadramaut: Daralmearath An-nabawiyah, 2013), 207. 
25Alhafiz Limbanadi, “Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam”, 

Lex et Societatis, Vol. II, No. 8, (Sep-Nov, 2014), 173. 
26Ta’li<qa<t fara<id{ al-ghaza<liyyah, 5 



19 
 

 
 

bagian yang pasti sesuai yang ditentukan syara’ ketika 

pembagian waris.27 Mereka terkadang mewarisi seluruh 

harta pewaris dan terkadang mewarisi sisa harta setelah 

dibagi dengan ahli waris z{awi al-furu>d. 

Adapun yang termasuk ahli waris golongan ini adalah 

anak laki-laki, cucu laki-laki, paman, keponakan, cucu 

laki-laki dan lain-lain.28(lihat tabel) 

Namun tidak selamanya z{awi al-furu<dmendapatkan 

bagian sesuai furu>d} muqaddarahnya saja, terkadang ada 

beberapa ahli waris yang dalam kondisi tertentu bisa 

mendapatkan bagian as}a>bah(sisa). 

NO. AHLI WARIS BAGIAN 

1 IBU PASTI 

2 SAUDARA PEREMPUAN SEIBU PASTI 

3 SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU PASTI 

4 SUAMI PASTI 

5 NENEK DARI IBU PASTI 

6 NENEK DARI AYAH PASTI 

7 ISTRI PASTI 

8 ANAK LAKI-LAKI SISA 

9 

CUCU LAKI-LAKI DARI ANAK LAKI-

LAKI SISA 

                                                           
27Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah, 207 
28Ta’li<qa<t fara<id{ al-ghaza<liyyah, 5 
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10 SAUDARA LAKI-LAKI SEKANDUNG SISA 

11 SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH SISA 

12 

KEPONAKAN LAKI-LAKI DARI 

SAUDARA LAKI-LAKI SEKANDUNG SISA 

13 

KEPONAKAN LAKI-LAKI DARI 

SAUDARA LAKI-LAKI SEAYAH SISA 

14 PAMAN KANDUNG SISA 

15 PAMAN SEAYAH SISA 

16 

SAUDARA SEPUPU DARI PAMAN 

KANDUNG SISA 

17 

SAUDARA SEPUPU DARI PAMAN 

SEAYAH SISA 

18 

ORANG YANG MEMERDEKAKANNYA 

(KETIKA IA MENJADI BUDAK) LAKI-

LAKI SISA 

19 

ORANG YANG MEMERDEKAKANNYA 

(KETIKA IA MENJADI BUDAK) 

PEREMPUAN SISA 

20 ANAK PEREMPUAN  PASTI/SISA 

21 

CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-

LAKI PASTI/SISA 

22 SAUDARA PEREMPUAN BEDA IBU PASTI/SISA 

23 AYAH PASTI/SISA 

24 KAKEK PASTI/SISA 

Tabel Ahli Waris 
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c. Harta waris 

Semua yang berwujud atau bermateri baik berupa benda yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, investasi, saham, dan lain-

lain dapat diwariskan atau dipindahkan hak kepemilikannya 

kepada ahli waris.  

: ق ال   ي  للا  ع ن ه  ق ال  ض  ل ي ه  ع ن  اب ن  ع ب اس  ر  ل ى للا  ع  ل  للا  ص  س و  ر 

ل   ج  ل ى ر  ا ب ق ي  ف ه و  ْل  و  ا ف م  ل ه  ه 
ائ ض  ب أ  ا ال ف ر  ق و  ل م  أ ل ح  س   و 

Artinya: diriwatkan dari Ibnu Abbas Ra. Ia berkata “Rasulullah 

Saw. Bersabda berikanlah harta warisan kepada yang berhak 

menerimanya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat 

dengan nasabnya”. (HR. Muslim). 

3. Syarat-syarat waris 

Adapun yang menjadi syarat-syarat waris itu antara lain: 

1) Pewaris dinyatakan meninggal dunia, baik dengan persaksian, 

penjelasan, maupun dianggap meninggal secara hukum atau 

diperkirakan meninggal.29 Contohnya ketika ada seseorang yang 

bepergian jauh, namun tidak diketahui kondisi keadaannya hingga 

empat tahun lamanya, maka jika hakim berdasarkan kasus ini 

                                                           
29Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah, 204 
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memutuskan bahwa ia telah meninggal secara hukum boleh 

dilakukan waris-mewarisi.30 

2) Ahli waris benar-benar masih hidup setelah pewaris wafat, baik 

dengan persaksian, penjelasan, dianggap meninggal secara hukum 

atau perkiraan. Maka apabila ahli waris tidak hidup secara nyata, 

seperti jika antara keduanya meninggal secara bersamaan atau 

berturut-turut yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dahulu 

tidak bisa dilakukan waris mewarisi.31 

3) Mengetahui sebab-sebab waris. Syarat ini dikhususkan bagi 

seorang hakim atau mufti (orang yang memberi fatwa), dan bukan 

termasuk syarat bagi saksi. Karena saksi terkadang menganggap 

orang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris.32 

4) Harta Waris adalah sepenuhnya milik pewaris dan tidak dalam 

sengketa. Sebab jika di dalam harta yang akan diwariskan masih 

terdapat hak orang lain atau tidak dimiliki sepenuhnya akan terjadi 

pemindahan harta orang lain kepada yang tidak berhak, hal ini 

tentu akan berpengaruh selanjutnya kepada persengketaan dan 

mengakibatkan sulitnya penyelesaian masalah pembagian 

warisan.33 

                                                           
30Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan penerapannya dalam masyarakat 

Islam”, Jurnal Kepastian hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, (Juni 2020), 42. 
31Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan penerapannya dalam masyarakat 

Islam”, Jurnal Kepastian hukum dan Keadilan, 42 
32Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah., 205 
33Maulana, Pintar Fikih Waris Cerdas membagi Waris Untuk Dasar & Umum, 29 
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5) Telah menyelesaikan seluruh urusan atau hak-hak yang berkaitan 

dengan harta waris, antara lain: 

1) Seluruh pemenuhan dan pembiayaan kebutuhan mayt sejak 

meninggalnya mayt hingga ia ditempatkan di tempat 

terakhirnya (liang lahat),  kebutuhan pemandian, pengkafanan, 

pensholatan, hingga pemakaman mayt.34 Kewajiban ini harus 

segera dilaksanakan dengan menggunakan harta peninggalan 

dari mayt dengan catatan masih dalam batas kewajaran dalam 

menggunakannya, yakni tidak boleh berlebihan terlalu pelit 

dalam menggunakannya.35 

2) Hutang piutang yang masih dalam tanggungan mayit baik 

hutang tersebut merupakan hak sesama manusia seperti hutang 

uang, jasa yang belum dibayar, gadai dan lain-lain, maupun 

hutang kepada Allah seperti belum membayar nadzar, belum 

membayar zakat dan lain-lain.36 Hutang-hutang tersebut 

hendaknya dipenuhi dengan harta peninggalan dari mayt 

terutama hutang-hutang yang menyangkut hak sesama 

makhluk, karena untuk hutang yang berkaitan dengan 

kewajiban atau hak Allah Ulama berbeda pendapat. Ulama 

madzhab Hanafi berpendapat bahwa seperti membayar zakat 

tidak wajib diselesaikan oleh ahli warisnya karena zakat 

merupakan ibadah, sedangkan pelaksanaan ibadah menurut 
                                                           

34Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah, 34 
35Zubair bin Abdul Aziz,Hifz} al-Tura<th fi< ‘ilm al-Mi<ra<th, 7 
36Maulana, Pintar Fikih Waris Cerdas membagi Waris Untuk Dasar & Umum, 21 
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mereka harus disertai niat dan keikhlasan yang tidak mungkin 

bisa terpenuhi jika seseorang telah meninggal dunia. 

Sedangkan menurut jumhur ulama memenuhi hutang kepada 

Allah tetaplah wajib dilakukan oleh ahli waris, karena mereka 

berpendapat bahwa ini adalah amalan yang tidak memerlukan 

niat dan juga karena berhubungan dengan harta mayt.37 

3) Wajib juga menunaikan seluruh wasiat mayt yang 

diperuntukkan bagi orang selain ahli waris, karena ahli waris 

sudah mendapatkan bagian sendiri, selama bagian dari wasiat 

tersebut tidak mencapai sepertiga dari harta peninggalan. 

Adapun apabila wasiat tersebut melebihi sepertiga harta tidak 

wajib ditunaikan seluruhnya kecuali hanya dengan persetujuan 

dari seluruh ahli waris.38 Adapun waktu pelaksanaannya 

adalah setelah memenuhi dan menyelesaikan kebutuhan-

kebutuhan pemakaman mayt dan pelunasan hutang-hutang 

mayt seluruhnya, namun sebelum harta dibagikan kepada ahli 

waris.39 

4. Bagian-bagian Ahli Waris Z{awial-Furu>d} 

a. Suami 

Suami dari sang pewaris jika mayt adalah perempuan. Bagiannya 

adalah
1

2
 jika tidak mempunyai anak, dan 

1

4
 jika mempunyai anak 

                                                           
37Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah, 34 
38Zubair bin Abdul Aziz,Hifz} al-Tura<th fi< ‘ilm al-Mi<ra<th, 7 
39Maulana, Pintar Fikih Waris Cerdas membagi Waris Untuk Dasar & Umum, 22 
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b. Istri  

Istri dari pewaris jikamayt adalah laki-laki. Bagiannya adalah 

setengah bagian dari suami, yakni 
1

4
 jika tidak mempunyai anak, 

dan  
1

8
 jika mempunyai anak. 

c. Anak perempuan 

Anak perempuan dari pewaris, merupakan salah seorang ahli waris 

yang terkadang menerima bagian pasti (furud{ al-muqaddarah) 

dan terkadang menerima as{a>bah. Perinciannya sebagai berikut: 

1

2
 

Seorang diri dan tidak ada ahli 

waris ashabah 

2

3
 

Lebih dari satu dan tidak ada ahli 

waris ashabah 

Ashabah Bersama dengan anak laki-laki 

Bagian Waris Anak Perempuan 

d. Cucu perempuan 

Cucu perempuan yang dimaksud di sini adalah anak perempuan 

dari anak laki-laki, bisa disebut sebagai ahli waris pengganti jika 

anak laki-laki tidak ada. Namun bagiannya cenderung mirip 

dengan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dari anak 

perempuan tidak mendapatkan bagian menurut fikih waris. 

Perinciannya sebagai berikut: 
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1

2
 

Seorang diri dan tidak ada anak 

yang mewarisi 

2

3
 

Lebih dari satu, tak ada ahli waris 

as{a>bah, dan tidak ada anak 

yang mewarisi 

1

6
 

Bersama 1 anak perempuan dan 

tidak ada ahli waris as{a>bah 

Ashabah  Bersama cucu laki-laki  

Mahjub  Jika ada anak laki-laki, atau lebih 

dari 1 anak perempuan 

Bagian Waris Cucu Perempuan 

e. Ayah 

Ayah dari pewaris merupakan ahli waris yang juga terkadang 

mendapatkan bagian pasti. Bagiannya adalah: 

1

6
 Bersama anak laki-laki 

1

6
+sisa Bersama anak perempuan tanpa 

anak laki-laki 

Ashabah Pewaris tidak memiliki anak 

Bagian Waris Ayah 

f. Ibu  

Ibu beserta keempat ahli waris di atas selain cucu perempuan 

beserta anak laki-laki adalah ahli waris pokok, jadi ketika pewaris 

meninggal ahli waris pokok selalu mendapatkan bagian harta 
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peninggalan yang tidak mungkin terhalangi oleh ahli waris yang 

lain. Bagian ibu adalah: 

 

1

3
 

Tidak ada anak/cucu atau saudara yang lebih dari 

satu baik laki-laki maupun perempuan 

1

6
 

Terdapat anak/cucu atau saudara yang lebih dari 

satu baik laki-laki maupun perempuan 

1

3
 dari sisa Setelah bagian dari suami/istri dibagi di setiap 

bagian dari dua keadaan  

Bagian Waris Ibu 

g. Kakek  

Kakek yang dimaksud di sini adalah ayah dari ayah, sedangkan 

ayah dari ibu tidak mendapatkan warisan. Kakek merupakan ahli 

waris pengganti dari ayah ketika ayah tidak ada. Bagian dari kakek 

adalah: 

1

6
 

Bersama anak/cucu laki-laki, tidak ada ayah dan 

saudara laki-laki kandung/seayah 

1

6
+sisa 

Bersama anak/cucu perempuan, tidak ada ayah 

dan saudara laki-laki/perempuan kandung/seayah 

Ashabah 

Tidak ada anak/cucu, tidak ada ayah dan saudara 

laki-laki/perempuan kandung/seayah 

Mahjub 

Terdapat ayah atau bersamaan dengan saudara 

laki-laki/perempuan kandung/seayah 
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Bagian Waris Kakek 

h. Nenek  

Nenek dari pewaris baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. 

Bagiannya adalah 
1

6
 selama tidak ada ibu, karena jika ada ibu, 

nenek menjadi mahjub karena pada hakikatnya nenek adalah ahli 

waris pengganti dari ibu. 

i. Saudara perempuan  

1) Saudara perempuan kandung 

1

2
 

Seorang diri dan tidak terdapat ahli waris 

as{a<bah, anak/cucu pewaris, ayah atau kakek 

2

3
 

Lebih dari satu dan tidak terdapat ahli waris 

as{a<bah, anak/cucu pewaris, ayah atau kakek 

As{a<bah Bersama saudara laki-laki kandung, kakek di 

sebagian keadaan, anak/cucu perempuan lebih dari 

satu dan tidak terdapat anak/cucu laki-laki pewaris 

dan ayah 

Mahju>b  Anak/cucu laki-laki dan seterusnya atau ayah 

Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung 

 

2) Saudara perempuan seayah 

1

2
 

Seorang diri dan tidak ada ahli waris as{a<bah, 

anak/cucu, ayah/kakek dari pewaris dan saudara 
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sekandung 

2

3
 

Lebih dari satu dan tidak ada ahli waris 

as{a<bah, anak/cucu, ayah/kakek dari pewaris 

dan saudara sekandung 

1

6
 

Bersama saudara perempuan kandung dan tidak 

ada ahli waris as{a>bah, anak/cucu, ayah/kakek 

dari pewaris 

Ashabah  Beserta saudara laki-laki seayah atau kakek di 

sebagian keadaan dan tidak ada anak/cucu dari 

pewaris  

Mahjub Terdapat anak/cucu, ayah, saudara laki-laki 

kandung, saudara perempuan yang lebih dari 

satu ketika tidak ada ahli waris as{a>bah, atau 

saudara perempuan bersama anak perempuan 

j. Anak-anak ibu 

1

3
 

Jika lebih dari satu, tidak ada ayah, kakek, dan anak 

dari pewaris 

1

6
 

Jika seorang diri dengan memenuhi syarat-syarat 

terdahulu 

Mahjub  Bersama ayah/kakek dan anak secara mutlak 

Bagian Waris Anak-anak Ibu 

5. Sebab-sebab waris 

a. Nikah yang sah 
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Pernikahan adalah suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan 

suami istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan 

sah menurut syara’ yakni sudah memenuhi seluruh rukun dan 

syarat  nikah. Adapum pernikahan yang tidak sah, rusak, batal tidak 

dapat menjadikan sebab seseorang memiliki hak waris.40 

b. Kemerdekaan  

Yaitu status ahli waris adalah orang yang bukan merupakan hamba 

sahaya atau dalam sistem perbudakan. Karena seorang hamba 

sahaya atau budak tidak mempunyai hak untuk memiliki, 

mengelola, dan mentas{arufkan harta. Sehingga ia tidak 

mendapatkan hak untuk mewarisi. 

c. Hubungan nasab 

Nasab yaitu hubungan darah, keluarga, kekerabatan, dan persusuan. 

Bisa jadi hubungan tersebut merupakan hubungan ayah-anak dan 

yang berkaitan dengan salah satunya. Dalam bab ini waris-mewaris 

terjadi terkadang dari dua pihak (bisa saling mewarisi), dan 

terkadang dari satu pihak (hanya dapat mewarisi atau hanya 

mewariskan). 

d. Seagama 

Seorang ahli waris bisa mewarisi dari apa yang ditinggalkan 

pewaris yaitu ketika di antara keduanya berada di dalam satu panji 

keimanan. Karena ketentuan yang berlaku adalah berasal dari 

                                                           
40Ibid., 30 
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hukum-hukum agama islam, maka waris tidak bisa dilakukan jika 

orang yang bersangkutan tidak beragama islam baik kafir asli 

maupun kafir murtad.41 

6. Hal-hal yang menghalangi waris 

a. Membunuh 

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa 

orang lain secara langsung atau tidak langsung. Di Indonesia, 

tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diatur 

dalam hukum pidana materil yang dikodifikasikan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).42 Namun dalam kasus 

pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris adalah tidak 

sesempit definisi di atas, tetapi syara’ juga melarang seseorang 

yang termasuk ke dalam pembunuhan meskipun sedikit 

kontribusinya seperti hanya dengan satu jenis penyerangan, baik 

sengaja maupun tidak, dan bahkan pembunuhan tersebut sah secara 

legal syar’i.43 Karena membunuh dapat memutus status perwalian 

yang merupakan salah satu sebab waris.44 Lain halnya dengan 

pembunuh, orang yang dibunuh tetap dapat mewarisi harta dari 

pembunuh, seperti misal anak melukai ayahnya sehingga luka itu 

bisa mengantarkan kepada kematian, namun sebelum ayah tersebut 

                                                           
41Al-Kaff, Al-Taqri<>ra><t al-Sadi><dah., 204. 
42Gibran Refto Mangadi, “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan menurut 

Hukum Waris Islam”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 1, (Jan-Mar, 2021), 59. 
43Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah fi al-Masa<il al-Mufidah, 

Terj., 203 
44Ibid. 
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meninggal anak meninggal terlebih dahulu. Maka sang ayah tetap 

mendapatkan warisan dari sang anak.45 

b. Perbudakan  

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris karena budak 

dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak cakap dalam 

mengelolah hak milik kebendaan, oleh karena itu budak tidak dapat 

memiliki harta dan kepemilikannya dialihkan kepada majikannya.46 

Adapun jenis yang dapat menjadi penghalang waris adalah seluruh 

jenis perbudakan, mulai dari qinn, mudabbar, mub’ad, mukatab, 

mu’allaq baik digantungkan kepada suatu sifat maupun dengan 

kemerdekaan.47 Dan di dalam perbudakan ini dapat menghalangi 

dari dua jalur, yakni baik dari jalur mewarisi maupun mewariskan. 

Lain halnya dengan pembunuhan yang hanya menghalangi bagi 

yang mewarisi saja.48 

c. Berbeda agama 

Sesuai hadis Nabi Saw. nomor 6764 di Shohih Al-Bukhori dan 

nomor 4225 di Shohih Muslim dengan lafaz yang sama  

د   ل  ث ن ا ح  اب  ع ن  ع  ه  ي ج  ع ن  اب ن  ش  ر  م  ع ن  ب ن  ج  ي   أ ب و  ع اص 

ي د   ة  ب ن  ز  ان  ع ن  أ س ام  و ب ن  ع ث م  ر  س ي ن  ع ن  ع م  اب ن  ح 

                                                           
45Ta’li<qa<t fara<id{ al-ghaza<liyyah, 3 
46Gibran Refto Mangadi, “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan menurut 

Hukum Waris Islam”, Lex Privatum,59  
47Ta’li<qa<t fara<id{ al-ghaza<liyyah, 3 
48Maulana, Pintar Fikih Waris Cerdas membagi Waris Untuk Dasar & Umum, 35 
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ا أ ن  الن ب ي   م  ن ه  ي  للا  ع  ض  ل م  ق   ر  س  ل ي ه و  ل ى للا  ع  ال  ْل  ص 

ل م   س  ْل  ال ك اف ر  ال م  سل م  ال ك اف ر  و  ث  الم   ي ر 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari 

Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin 

Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu ‘anhuma, Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang muslim tidak 

mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang 

muslim.”. H.R. Bukhari. 49 

7. Definisi Mafqu>d 

Al-Mafqu>d secara bahasa isim maf’ul dari kata  فقد الشيئ

 ,yang berarti hilangnya sesuatu yang tidak mungkin diberikan يفقده

apabila hilangnya telah dicari dan tidak ditemukan.50 Seperti telah 

sesuai dengan Firman Allah Surah Yusuf ayat 72 sebagaimana berikut: 

            

                                                           
49Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum islam 

dan Fiqh Sunni), (Yogyakarta, Aswaja Pressindo: 2013), 51 
50Al-Barmawi, Hifz{ al-Tura<th Fi< ‘ilm al-Mi<ra<th, 136 
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Artinya: mereka menjawab, “kami kehilangan cangkir raja, barang 

siapa mengembalikannya akan mendapatkan hadiah gandum sebeban 

onta.”51 

 Hal ini sependapat dengan yang dikatakan Abdul Manaf “bahwa 

mafqu>d berasal dari kata kerja faqada, yafqidu, dan masdarnya adalah 

fiqda<nan, fuqda<nan, fuqu>dan yang berarti gha<>ba ‘anh wa 

‘adamuh(telah hilang atau tidak adanya).”52 

Sedangkan secara istilah adalah seseorang yang terputus beritanya dan 

tidak diketahui status atau keadaannya, baik penyebabnya adalah 

perjalanan yang jauh, mengikuti peperangan, tenggelamnya kapal ataupun 

lain sebagainya.53 

Syeikh Wahbah Zuhaily berkomentar dalam bukunya Fiqh Al-Isla>m 

wa AdillatuhMafqud adalah seseorang yang tidak ada di tempat 

tinggalnya serta tidak diketahui bukti keberadaannya dan telah melewati 

masa yang mana dalam masa itu seseorang tidak dapat diketahui apakah 

masih hidup atau telah meninggal.54 

8. Hukum Mafqu>d 

Jumhur ulama menetapkan beberapa hukum tentang orang hilang/ 

mafqu>d, di antaranya: hartanya tidak boleh diwariskan, istrinya tidak 

                                                           
51Zaini Dahlan., Bahaudin Noer Salim, dkk., Kemenag RI, Qur’an Karim dan Terjemahan 

Artinya, Jilid 1, 430 
52Abdul Manaf v 2009. Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud. 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/yurisdiksiperadilan agama dalam kewarisan 

mafqud.pdf diakses tanggal 15 Februari 2021 
53Al-Kaff, Al-Taqri<ra<t al-Sadi<dah,276. 
54Wahbah Zuhayli, fiqh al-Isla>m wa adillatuh, Vol 5,  (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2008), 644. 

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/yurisdiksiperadilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/yurisdiksiperadilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud.pdf
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boleh dinikahi, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, hingga 

benar-benar diketahui nyata hidup atau meninggalnya.  Atau telah ada 

putusan resmi dari Hakim tentang statusnya hidup atau  

meninggalnya.55 

Orang hilang (mafqu>d) merupakan orang yang sebelumnya 

diyakini pernah hidup, kamudian diragukan masih hidupnya. Orang 

hilang menjadi masalah di dalam kewarisan, karena kejelasan hidup 

dan mati menjadi syarat pokok waris bisa dilakukan. Di dalam waris 

Islam khususnya, disyaratkan bahwa status pewaris benar-benar nyata 

telah meninggal, dan ahli waris benar-benar nyata masih hidup.56 

Seorang mafqu>d adalah hidup jika dinisbatkan pada dirinya 

sendiri, tetapi telah meninggal jika dinisbatkan kepada orang lain. 

Ulama mad{hab hanafi menetapkan hak pasif bagi orang yang hilang 

(mafqu>d) dan tidak menetapkan hak aktif, sehingga hartanya belum 

bisa diwariskan dan istrinya tidak bisa diceraikan bain sebagaimana 

orang hidup. Adapun mafqu>d jika dinisbatkan kepada orang lain, ia 

tidak bisa mewarisi sepeser pun harta peninggalan dari kerabatnya, 

begitu juga jika ada orang yang memberikan wasiat kepadanya, lalu 

orang yang memberikan wasiat tadi meninggal, maka mafqud tidak 

berhak menjalankan wasiatnya. Adapun bagian warisan dari mafqud 

                                                           
55Al-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah, 34 

56Ika Lestari, “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang 

Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/MS/BND)”, Skripsi, 

(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), 45 
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benar-benar ditahan/dimauqufkan sampai menjadi jelas kondisi hidup-

mati dari mafqu>d. 

Ulama syafiiyyah sependapat dengan ulama hanafiyah dalam hal 

hubungan pernikahan mafqu>d, istri tidak boleh merusak 

pernikahannya dengan suami yang mafqu>d, melainkan harus 

menunggu sampai jelasnya meninggalnya mafqu>d. Adapun imam 

Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika 

mafqu>d hilang selama sampai dengan 4 tahun, Hakim boleh 

memberikan putusan tentang rusaknya pernikahan mafqu>d dengan 

sang istri, kemudian sang istri diberikan masa iddah sebagai mana 

orang yang ditinggal mati suami, barulah sang istri boleh menikah lagi. 

Hal ini dikarenakan sayyidina Umar Ra. Pernah memberikan putusan 

demikian.57 

Adapun ditinjau dari kedudukannya dalam kewarisan Islam, orang 

hilang dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, mafqu>d 

berkedudukan sebagai pewaris, ulama sepakat bahwa statusnya masih 

diangga hidup sampai adda berita yang jelas tentang kematiannya. 

Kedua, mafqu>d berkedudukan sebagai ahli waris, bagian yang 

seharusnya menjadi milik mafqu>d sementara waktu ditahan dulu 

sampai menjadi jelas status hidup-matinya.58 

 

 

                                                           
57Wahbah Zuhayli, fiqh al-Isla>m wa adillatuh, 645. 
58Ika Lestari, “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang 

Hilang”, 45 
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9. Macam-macam mafqu>d 

Macam-macam orang hilang (mafqu>d) yaitu: 

a. Hilang di negeri Islam, dalam hal ini istri diperbolehkan menuntut 

cerai dari suaminya. 

b. Hilang di negeri musuh (kafir). Mereka berpendapat hukumnya 

sama dengan hukumnya orang yang ditawan, artinya istrinya tidak 

boleh dikawin dan harta bendanyatidak boleh dibagi. Kecuali 

asyhab yang mengatakan bahwa hukumnya sama dengan orang 

yang hilang di negeri muslim. 

c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin. 

Imam Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang 

mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan 

bahwa harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat 

peperangan. Akan tetapi bagi Imam Malik masa menunggu paling 

lama adalah 1 tahun. 

d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada 

empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang 

yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan orang yang dibunuh 

sesudah masa satu tahun, kecuali jika ia berada di tempat yang 

sudah jelas, maka disamakan dengan orang yang hilang dalam 

peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum 

muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang 

hilang di negeri kaum muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan 
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hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya dan sama 

dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin 

berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru 

sesudah itu boleh dibagi.59 

10. Pengelolaan Harta tinggalan  

 Ketidakjelasan status dari mafqu>d ini selanjutnya berdampak 

pada tidak dapat terlaksananya kegiatan waris-mewarisi antara pewaris 

dan ahli waris secara sempurna. Ada dua pembagian sesuai kedudukan 

mafqud dalam waris islam, yakni kedudukan sebagai pewaris, dan 

kedudukan sebagai ahli waris  

Khususnya dalam hal kedudukan mafqu>d sebagai ahli waris harta 

yang seharusnya menjadi bagiannya ketika jelas status hidupnya 

menjadi harta yang ditangguhkan (mawqu>f). 

 Pada masa penantian yang mana seseorang yang hilang boleh 

dihukumi meninggal jika telah melewati masa tersebut sesuai dengan 

adanya putusan hakim atau dengan pertimbangan-pertimbangan lain 

yang menghasilkan putusan hakim tentang kematian mafqu>d, harta 

mawqu>f tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus dikelola 

baik oleh ahli waris maupun orang lain yang telah diberi kepercayaan 

hakim. 

                                                           
59Ika Lestari, “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang 

Hilang”, 43. 
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 Apabila mafqud berkedudukan sebagai pewaris yang 

meninggalkan ahli waris, harta peninggalan tersebut menjadi tanggung 

jawab ahli waris. Jadi tugas-tugas ahli warisnya adalah: 

1. Ahli waris harus mengelola atau menjalankan usaha yang dimiliki 

mafqud. 

2. Ahli waris bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. 

3. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha/pekerjaan tersebut 

harus disimpan dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris 

lain.  

4. Ahli waris dapat diberi upah atas pekerjaannya sesuai jabatan dan 

usahanya.60 

 Adapun berkaitan dengan siapa-siapa yang bertanggung jawab 

secara rinci, seperti dilimpahkan kepada anak pertama, anak terakhir 

dan lain-lain dapat dimusyawarahkan dengan ahli waris lainnya. 

 Tanggung jawab atas harta peninggalan ini berlangsung sampai 

dengan adanya kejelasan matinya mafqudatau adanya putusan hakim 

bahwa mafqud telah meninggal. Setelah didapatkan kejelasan status 

dari mafqud, harta peninggalan baru boleh dibagikan kepada ahli 

waris secara utuh. 

 Adapun jika mafqud berkedudukan sebagai ahli waris, maka hakim 

yang berhak memutuskan siapa yang berkewajiban mengelola dan 

                                                           
60Arskal Salim, Pertanahan, Kewarisan, dan kewalian di Aceh Pasca Tsunami,  

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27499 
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menyimpan harta peninggalaan mawquftersebut. secara rinci tugas 

hakim adalah: 

1. Menunjuk orang yang amanah yang bisa menjaga harta mafqud, 

mampu mengelola urusan-urusan mafqu>d dan 

mengembangkannya, menyelesaikann seluruh tanggung jawabnya. 

Seperti halnya memberikan hak-hak anak kecil dan orang gila 

2. Menjual barang-barang mafqu>d yang berpotensi rusak dalam 

waktu yang singkat dan menyimpan hasil penjualannya. Karena 

penjualan adalah salah satu metode pengawetan. Karena hak 

pengeloalaan harta mafqu>ddiberikan kepada hakim. 

3. Hakim memberikan nafkah kepada istri mafqu>d dari hartanya jika 

diketahui istrinya mafqu>dmasih hidup, begitupun juga kepada 

anak-anak mafqu>d. 

Jika mafqu>d memiliki harta yang bukan berupa uang, makanan, 

dan pakaian. Seperti jika mafqu>d memiliki barang dagangan dan 

sawah yang tidak mungkin diinfakkan kecuali diperjual belikan, maka 

hakim tidak berhak menjual sawah dan barag dagangnya kepada 

seseorang yang tidak hadir, tetapi ayah berhak menjual belikan barang-

barang mafqu>d untuk dinafkahkan. Karena ayah mempunyai hak 

tasarruf terhadap harta anak, berbeda dengan hakim. Sedangkan sawah, 
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ayah harus terlebih dahulu mempunyai izin dari hakim dalam menjual 

belikan.61 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian agar pembahasan menjadi sistematis, 

terarah dan rasional sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan 

optimal. Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian yang akan penulis 

lakukan, sebagaimana uraian di atas agar penelitian ini lebih terarah dan 

bersinergi, maka sangat penting untuk menjelaskan perihal metode penelitian. 

Metode penelitian pun bisa diartikan sebagai suatu sistem yang harus 

dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut 

dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan 

cara-cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara 

tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.62 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber 

datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga 

menggunakan sumber-sumber lainnya yang relevan seperti skripsi, jurnal, 

artikel, kitab, dan lain-lain. Penulis memilih menggunakan jenis penelitian 

ini karena prihatin terhadap perkembangan pembelajaran kita di 

                                                           
61Wahbah Zuhayli, fiqh al-Isla>m wa adillatuh, 645. 
62 Wiratna Sujarwani, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.  
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Indonesia, yakni banyaknya pelajar yang kurang sadar akan pentingnya 

membaca dan mencari informasi dari buku-buku yang merupakan sumber 

ilmu pengetahuan dan informasi serta seakan menjadi jendela dunia. 

Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.63 Selain itu, 

di dalam skripsi ini juga digunakan metode penelitian komparasi, yakni 

suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data dalam hal 

ini yang berkaitan dengan ketentuan kewarisan mafqud pada kitab 

Fara>id{ al-Ghaza>liyyah dan kitab Hifz{ al-Tura>th. 

2. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan 

baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah. 

Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian ini, 

maka peneliti membutuhkan data-data tentang ketentuan waris bagi 

ahli waris mafqud yang bersumber antara lain dari “Kitab Fara><id} 

al-Ghaza>liyah” dan “Kitab Hifz{ al-Tura>th”.  

b. Sumber data  

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka 

penelitian ini mengidentifikasikan sumber data menjadi dua jenis 

                                                           
63Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian suautu pendekatan praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 231. 
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sumber yaitu sumber- sumber penelitian yang berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.64 

1) Sumber Data primer 

Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting  

yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.65 Data primer yang 

penulis butuhkan pada skripsi ini merujuk isi/kandungan pada 

“Kitab Fara>id} al-Ghazaliyah” dan “Kitab Hifz{ al-Tura>th”. 

Khususnya yang berkaitan dengan hukum waris bagi ahli waris 

yang hilang. 

2) Sumber Data sekunder  

Adapun data sekunder pada skripsi ini adalah literatur lainnya 

yang relevan yang bersifat mendukung dan menunjang 

pembahasan ilmiah  yang akan dikaji pada skripsi ini, antara lain 

seperti buku, kitab-kitab faroid dan fikih yang sesuai dengan 

mad}hab yang dianut, makalah, skripsi, thesis, majalah, jurnal, 

artikel, ebook,  dan pendapat para ahli faroid yang berhubungan 

dengan faroid dan ketentuan mafqud. 

3) Teknik pengumpulan data  

Karena penelitian ini berupa penelitian pustaka, maka teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data 

literer yakni informasi tertulis yang bersumber pada dokumen, 

                                                           
64Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181. 
65Bambang Saunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 

116. 
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yaitu dengan mengumpulkan data-data yang koheren dengan 

obyek pembahasan dan ruang lingkupnya pada penelitian ini. 

Dalam hal ini penulis juga mengumpulkan data-data kepustakaan 

baik berupa buku, jurnal, skripsi, thesis surat kabar, pendapat para 

ahli, dan lain sebaginya yang relevan dengan penelitian guna 

menunjang terselesaikannya penelitian ini.  

4) Analisis data  

Dalam menganalisis data-data, setelah data-data terkumpul, 

metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data 

yang telah diperoleh tersebut adalah metode content analysis atau 

yang lebih dikenal dengan istilah “analisis isi” yang dalam hal ini 

adalah menganalisa ketentuan waris bagi ahli waris mafqu>dyang 

ada di dalam kitab fara>id{ al-Ghaza>liyyah dan Hifz} al-

Tura>th.Penelitian ini juga menggunakan metode analisis 

komparatif yaitu metode yang bertujuan untuk melihat dan 

memahami apakah di antara objek-objek penelitian terdapat 

perbedaan yang signifikan atau tidak66, Metode ini juga berupaya 

memberikan gambaran-gambaran umum dan menganalisis 

ketentuan-ketentuan objek dalam hal ini adalah ketentuan 

kewarisan orang hilang (mafqu>d) yang termaktub di dalam kitab 

Fara>id} al-Ghaza>liyyah dan Hifz} al-Tura>th. 

5) Tahap-tahap penelitian 

                                                           
66Azuar Juliandi, dkk, Mengolah data Penelitian Bisnis dengan SPSS, (Medan: Lembaga 

Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 32 
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Data yang ada di kepustakaan tersebut kemudian dikumpulkan dan 

diolah dengan cara: 

a. Editing (mengedit data), yaitu pemeriksaan kembali data-

data tentang ketentuan waris bagi ahli waris mafqu>d, 

terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna dan 

koherensi makna antara yang satu dengan yang lain. 

b. Organizing, yakni menyusun secara sistematis data-data 

tentang ketentuan waris bagi ahli waris mafqu>ddengan 

kerangka yang sudah ditentukan untuk mendapatkan 

bukti-bukti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. 

c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisa 

lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang 

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis 

menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan dan membaginya ke 

dalam beberapa bab sebagimana berikut antara lain: 

Bab satu, pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab ke dua, Ketentuan waris mafqu>d pada Kitab fara>id{ al-

ghaza>liyyah, yakni berisi tentang profil kitab fara>id{ al-

ghaza>liyyah,deskripsi penentuan status al-mafqu>d berdasarkan kitab 

fara>id{ al-ghaza>liyyah, dan deskripsi ketentuan pembagian harta waris 

bagi ahli waris yang didalamnya terdapat seseorang yang 

mafqu>dmenurut kitabfara>id{ al-ghaza>liyyah. 

Bab tiga adalah Ketentuan waris mafqu>d pada Kitab h}ifz{ al-

tura>th, yakni berisi tentang profil kitabh}ifz{ al-tura>th, deskripsi 

penentuan status al-mafqu>d berdasarakanh}ifz{ al-tura>th, dan deskripsi 

ketentuan pembagian harta waris bagi ahli waris yang didalamnya terdapat 

seseorang yang mafqud menuruth}ifz{ al-tura>th. 

Bab ke empat menganalisa serta menguraikan persamaan dan 

perbedaan antara ketentuan waris mafqud yang ada di kitabfara<id{ al-

ghaza<liyyah, kitab h}ifz{ al-tura<thserta alasan . 

Bab ke lima adalah bagian akhir dari penelitian ini yakni penutup, 

yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Tujuannya sebagai penutup 

dan menjadi evaluasi bagi karya-karya ilmiah di masa mendatang.
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BAB II 

KETENTUAN WARIS MAFQU>DPADA  

KITABFARA<ID} AL-GHAZA<LIYYAH 

 

A. Profil Kitab  

KitabFara>id} al-Ghaza>liyah merupakan sebuah kitab hasil 

karya dari Alumni-alumni berkompeten dari Madrasah Ghozaliyah 

Syafi’iyah (MGS) Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah 

lembaga pendidikan Independen yang berada dan mengadakan sistem 

pendidikan berbasis salafiyyah dengan mempertahankan tradisi ulama-

ulama kuno. Kitab ini bisa dibilang kitab yang sukses dan fenomenal. 

Karena selain digunakan sebagai standarisasi pembelajaran ilmu fara>id 

di MGS, kitab ini juga digunakan sebagai kurikulum pendidikan 

khususnya di bidang fara>iddi Pondok Pesantren Darul Huda.67 

Madrasah Ghozaliyyah Syafi’iyyah ( MGS ) Ponpes Karangmangu 

Sarang Rembang yang telah berdiri pada tahun 1353 H./1934 M. Awal 

mula berdirinya madrasah adalah sekitar tahun 1950 tanah milik 

KH.Syu’aib yang sudah diberikan kepada putranya KH. Ahmad dijadikan 

awal tempat berdirinya madrasah, kemudian tanah tersebut diikrarkan 

wakaf pada tanggal 1 April 2000 sehingga sekarang tanah tersebut sudah 

                                                           
67Madrasah Ghozaliyah Syafi’iyah, http://siswauniversitasimamsyafi.blogspot.com/2013/06/blog-

post.html 

Diakses tanggal 17 Februari 2021 

http://siswauniversitasimamsyafi.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
http://siswauniversitasimamsyafi.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
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bersertifikat wakaf. Pada saat itu beliau lah yang berperan sebagai ketua 

Nadzir yang kemudian digantikan/dilanjutkan oleh KH. Maimoen Zubair 

setelah KH. Abdurrochim Ahmad wafat pada 7 Desember 2001. 

Diawali dari berdirinya pondok pesantren Sarang “Ma’had Ilmi Al 

Muttahidah” (MIM) namun tempatnya masih terpisah-pisah di sekitar 

Sarang yang kemudian berkembang dengan pesat serta tuntutan keadaan 

dan cita-cita mulia untuk mendidik para santri supaya lebih mendalami 

ilmu agama, maka didirikanlah Madrasah dengan nama “Nahdlotul 

Wathon” bertempat di kompleks yang sekarang bernama Ponpes MIS dan 

dipelopori oleh dua menantu KH. Ahmad bin Syu’aib yaitu KH. Ridlwan 

(Bangilan Tuban, ayah KH. Abdul Fattah) dan KH. Zubair Dahlan (ayah 

KH. Maimoen Zubair) dengan sistem klasikal dengan dibantu oleh 

beberapa ustadz dari santri-santri senior, diantara para ustadz yang 

pertama mengajar adalah : KH. Fahrurrozi Almaghfurlah (Tuban), Ust. 

Hisyam Almaghfurlah  (Beji Jenu), Ust. Ach. Syakur Almaghfurlah, Ust. 

Ahmad Amin Almaghfurlah (Jenu Tuban). Namun Madrasah hanya 

bertahan selama 6 tahun.Pada tahun 1930-an. 

Sekembalinya KH. Abdus Salam (Putra KH. Fathur Rohman) 

nyantri dari Tebuireng beliau merintis kembali Madrasah Nahdlotul 

Wathon yang pernah berdiri dengan dibantu oleh Ustadz Afandy (Jatirogo 

Tuban) dan Ust.Mukri (Jepara) yaitu pada tahun 1359 H. / 1940 M. Dua 

tahun kemudian Beliau KH.Abd.Salam belajar ke Makkah setelah 

dinikahkan dengan Nyai.Hj Mahmadah (Ibunda KH. MA. Ainul Yaqin) 
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dan wafat disana (Alla>humma irh{amhu), saat itu bertepatan dengan 

penguasan Jepang pada negara Indonesia, Beberapa tahun kemudian 

setelah Wafatnya KH. Abd.Salam, Nyai.Hj Mahmadah menikah lagi 

dengan KH. A. Zubaidi (asli Karas, Sedan) kemudian menetap di Tuban 

tepatnya di kediaman Mertuanya (KH. Utsman) setelah dijodohkan oleh 

KH.Ahmad, pada saat penguasaan Jepang Madrasah kembali meredup dan 

berhenti setelah berjalan selama 3 tahun.  Setelah kemerdekaan Indonesia, 

tepatnya pada tanggal 10 Muharram (hari ‘Asyuro’) tahun 1369 H./1950 

M. madrasah didirikan kembali, Adapun tempat sementara sebagai 

perintisan yaitu berada di Masjid Ponpes Karangmangu Sarang Rembang, 

sampai pada kuantitas yang mencapai 6 (enam) kelas sehingga 

membutuhkan ruangan yang mampu untuk menampung dengan kapasitas 

lebih banyak, kemudian untuk memenuhi hal tersebut, maka Madrasah 

berpindah di sebelah selatan jalan raya dan tepatnya barat ponpes MUS 

dengan dipelopori oleh KH. Ahmad bin Syu’aib dan KH. Ali Masyfu’ 

(Pendiri PP. Al-Amin), dan sebagai guru pertama: KH. Ali masyfu’ bin 

KH. Fathurrohman, KH. Zubair dahlan, K.H Fahrurrozi (Tuban) dan Ustad 

Masyhuri (Singgahan Tuban). Pada periode ini Madrasah diberi nama 

“Madrasah Ghozaliyyah Syafi’iyyah ( MGS )”.  

Pemberian nama“Ghoza>liyyah” adalah diambil dari nama pendiri 

Pondok Pesantren Sarang yaitu KH. Ahmad Ghozali bin Lanah 

Karangmangu Sarang (wafat pada tahun 1856 M.) untuk tabarrukan dan 

mengabadikan nama serta mengenang jasa dan perjuangan beliau. 
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Sedangkan “Syafi’iyyah” adalah gambaran dari madrasah yang mengikuti 

Madzhab Syafi’i yaitu salah satu dari empat madzhab Ahlussunnah Wal 

Jama’ah. 

MGS adalah Madrasah yang Independen (berdiri sendiri) tidak 

berada  di bawah naungan Departemen Agama atau lembaga lain. Dengan 

demikian Madrasah menentukan arahnya sesuai dengan ciri khas 

kesalafannya, menggunakan sistem pendidikan masuk sekolah setiap hari 

kecuali hari Jum’at, memakai kopyah, berbaju panjang, bersarung dan 

bersandal.Tahun ajaran dimulai pada bulan Syawwal sampai bulan 

Sya’ban, pada setiap tahun ajaran libur pada bulan Robi’ul Awwal. 

Adapun belajar Mengajar berlangsung pada pagi hari dengan 

sistem klasikal sesuai dengan tingkatannya masing-masing, Ibtida’ 4 

tahun, Tsanawi dan Aliyyah masing-masing 3 tahun, dengan alokasi waktu 

belajar 3 jam pelajaran setiap hari, masing-masing 90 menit dengan fokus 

pada pelajaran agama, meliputi : al-qur’a>n, al- hadi>th, ilmu tafsi>r, 

must}alah al-hadi>th, fiqh, us}ul fiqh, fara>id}, tas}awwuf, arabic 

grammer, seperti nahwu, s}orf, qawa>’id al-s}orf, i’rab, i’la>l, 

bala>ghah, ‘arud}, mantiq serta falak. Kecuali pada tingkat Ibtida’ 

ditambah dengan pelajaran IPS, IPA, Hisab (Matematika), dan 

Khoth/Imla’. 

Musyawarah adalah ciri khas tersendiri untuk mengasah 

kemampuan berpikir santri dengan materi pelajaran yang telah diajarkan, 
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yang dilaksanakan pada malam hari untuk Tingkat Tsanawi dan Aliyyah 

dan sore hari untuk tingkat Ibtida’. 

Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa diadakan ujian dengan 

tiga tahapan, ujian pertama (bulan Muharram), pertengahan (bulan Robi’ul 

akhir) dan ujian akhir (bulan Rajab). Sebagai syarat untuk mengikuti ujian, 

Madrasah mempunyai aturan sendiri, yaitu Muha>fad}ah fan pelajaran 

sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Adanya aturan ini karena 

MGS mengikuti jejak Salafus Sholih dalam menuntut ilmu dengan 

menghafal apa yang dipelajarinya.  

Tenaga pengajar madrasah adalah para Masyayikh alumnus Timur 

Tengah dan alumni terbaik Madrasah yang kompeten dalam bidangnya 

masing-masing. 

Semula Madrasah hanya memiliki beberapa bangunan saja, 

kemudian KH. Ahmad memberikan uang sebagai tindakan stimulatif 

untuk dibelikan tanah yang sebagiannya dibeli dari H. Mukri Sarang 

(termasuk orang kaya pada saat itu),  Namun karena banyaknya santri serta 

tuntutan perkembangan zaman maka Madrasah pun memenuhi tuntutan 

tersebut, dengan bukti bangunan-bangunan yang dimiliki sekarang sudah + 

40 ruang belajar dengan kapasitas rata-rata 50 santri tiap ruang, satu kantor 

harian, dua ruang Masyayikh dan guru, kantor DEMU, Auditorium, 

Musholla serta kamar mandi, tempat wudlu’, WC, gudang dan ruang 

khodim, dengan berbagai macam bangunan, mulai yang sederhana sampai 

yang sekelas universitas.  
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Pada mulanya Madrasah sebatas pengajaran yang berbentuk 

klasikal belum ada tingkatan-tingkatan seperti saat ini. Setelah Madrasah 

mengalami kemajuan dengan bertambahnya siswa dan minat belajar yang 

tinggi, maka didirikan tingkat Tsanawiyyah pada tahun 1963 M. pada 

perkembangan berikutnya didirikan pula tingkat Aliyyah pada tahun 1976 

M. yang kala itu siswa berjumlah 700 siswa. Dan pada tahun 2006 M. 

untuk menampung alumni MGS didirikan Ma’had ‘Aly Alghozaliy 

(MAG) dengan ditempuh dua tahun.Jumlah santri MGS ditambah MAG 

saat ini + 1.800 siswa. Dan sekarang dengan berbagai pertimbangan, 

diantaranya: sedikitnya minat santri untuk masuk (MAG), pembiayaan dll, 

kemudian (MAG) berpindah di PP. MUS Sarang. 

 

B. Deskripsi Penentuan Status Al-Mafqud 

Kejelasan status al-mafqu>d berpengaruh pada kejelasan proses 

pembagian warisan dan menentukan kejelasan bagian warisan dari 

masing-masing ahli waris. Secara umum kebijakan menentukan status 

seseorang yang hilang/mafqu>d adalah ijtihad dari seorang Hakim. 

Namun kitab ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara atau apa 

saja dalil-dalil/dasar-dasar hukum seorang hakim memutuskan atau 

batasan-batasan seseorang dianggap masih hidup, batasan-batasan 

seseorang dianggap telah mati. 
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C. Deskripsi Pembagian Waris Ketika ada salah seorang Ahli Waris 

Mafqud 

Konsep pembagian harta tirkah menurut Islam secara umum, dan 

menurut KitabFara>id{ al-Ghaza>liyyahsecara khusus berpedoman pada 

jumlah bagian dari masing-masing ahli waris sesuai yang ditentukan oleh 

syara’, selama orang tersebut nyata masih hidup dan telah memenuhi 

berbagai persyaratan mewarisi. Tentu tidak ada masalah dalam perihal 

pembagian warisan. Namun berbeda halnya ketika seseorang tersebut tidak 

diketahui keadaannya seperti orang yang hilang/mafqu>d. Dalam hal ini 

KitabFara>id{ al-Ghaza>liyyahatau lebih tepatnyaTakmi>lah Fara>id{ 

al-Ghaza>liyyah menjelaskannya secara ringkas dalam bab“Al-Mafqu>d” 

miliknya sebagaimana berikut: 

1. Ketika seseorang meninggal sedangkan sebagian ahli warisnya 

hilang/mafqu>d, seperti halnya seseorang  yang tidak ada di 

daerah/negaranya atau sedang ditawan, telah lama menghilangnya dan 

tidak diketahui keadaannya, kemudian tidak diketahui kondisinya 

antara hidup dan meninggalnya ia, maka orang tersebut dihukumi 

sesuai dengan hukumnya khuntha> (banci). Yakni harta dibagi di 

antara dua orang yang hadir (ada) sesuai bagian minimal yang telah 

diyakininya.68 

 

                                                           
68Abdurrahman Muhsin, Takmilah Fara>id al-Ghaza>liyyah, 48 
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ي ن ظ ر  ف   .2 ت ه  و  و  ي ق د ر  م  ا و  ت ن ظ ر  ف ي ه  ي ات ه  و  ذ ال ك  ب أ ن  ت ق د ر  ح  ي ه  و    

Jika ditemukan masalah yang seperti ini maka diperkirakan hidupnya 

mafqu>dserta dihitung bagiannya dan diperkirakan meninggalnya 

mafqu>d serta dihitung pula bagiannya.69 

ي   .3 د  أ و  ح  ف ق و  ت  ال م  و  ي ب ه  ب م  ت ل ف  ن ص  ن  اخ  ه  أ ق ّل  ف م  ب ي ن  لات ه  اع ط  ي  ن ص   

Jika terdapat perbedaan bagian di antara kedua keadaan tersebut, maka 

ahli waris yang hidup (selain ahli waris mafqu>d) diberikan bagian 

yang paling sedikit. Artinya ia diberikan hanya salah satu bagian yaitu 

bagian yang paling sedikit, sisa dari bagian terbanyak kemudian 

dimauqufkan hingga menjadi jelas keadaan dari mafqu>dtersebut atau 

sudah ditentukan statusnya oleh Hakim. 

ّلا  .4 ال  ك ام  ب ه  ي ع ط اه  ف ي  ال ح  ي  ت ل ف  ن ص  ن  ل م  ي خ  م   و 

Jika tidak ada perbedaan di antara keduanya maka bagiannya diberikan 

langsung,  secara sempurna. Karena tidak ada perbedaan bagian bagi 

ahli waris di antara kedua kondisi/keadaan mafqu>dmaka bagiannya 

dapat langsung diberikan bagiannya dan bagian tersebut merupakan 

bagian yang sempurna, yakni tidak ada haknya lagi yang ditahan atau 

dimawqufkan.70 

ئاا .5 ي  ر  ْل  ي ع ط ى ش  ي ر  ا خ  ن  ت ق د  ث  ب ت ق د ي ر  د و  ن  ي ر  م   و 

                                                           
69Ibid. 
70Ibid. 
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Seorang ahli waris selain mafqu>dyang hanya dapat mewarisi di satu 

kemungkinan dari kondisi mafqud namun tidak dapat mewarisi pada 

kondisi yang lain dari mafqu>dtidak diberikan sepeser pun dari harta 

waris.71 Sesuai dengan pedoman awal tadi bahwa diperkirakan setiap 

kemungkinan dari dua keadaan tersebut, hidupnya dan meninggalnya 

pewaris. Misal, jika seseorang dalam keadaan hidupnya mafqu>dtidak 

mendapatkan, sedangkan dalam keadaan meninggalnya mafqu>dia 

mendapatkan bagian sepertiga, maka ia tidak diberikan bagian. Karena 

antara nol/tidak mendapat dan sepertiga lebih kecil nol/tidak mendapat. 

Harta warisan tidak segera diberikan (ditahan) karena masih adanya 

kemungkinan hidupnya ahli waris yang mafqu>d. Termasuk juga di 

dalamnya sisa dari harta warisan terbanyak ditahan sampai jelasnya 

keadaannya (hidup matinya) mafqu>d atau seorang hakim telah 

memutuskan kematiannya dengan ijtihad. 

  

                                                           
71Ibid. 
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Contoh pembagian waris mafqud menurut kitab Fara>id{ al-

Ghaza>liyyah 

Ahli 

waris 

Saham jami (asal masalah) = 6 Yang 

diberikan 

Mawqu>

f 

 Kondisi mafqu>dmati 

: 1 × 6 

Kondisi 

mafqu>dhidup : 1 

× 6 

4 2 

Suami 1

2
 

3 3 1

2
 

3 3 3  

Saudara 

lk 

kandung 

sisa 1 1 (M) - - -  

Ayah 

(mafqu>

d) 

- - - Sisa 2 2 -  

Ibu 1

3
 

2 2 1

3
 

1 1 1  

Tabel penyelesaian pembagian Waris mafqu>d menurut kitab Fara>id} al-

Ghaza>liyyah 172 
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Ahli 

Waris 

Saham jami (asal masalah) = 144 

Yang 

diberik

an 

Maw

qu>f 

Kondisi mafqu>d 

mati: 

12 × 3 = 36×4 = 144 

Kondisi mafqu>d hidup: 

12 × 4 = 48×3 = 144 

100 44 

Istri 
1

4
 3 9 36 

1

4
 3 12 36 36  

Ibu 
1

3
 4 12 48 

1

6
 2 8 24 24  

Kakek 

Asha

bah 

5 

10 40 

Asha

bah  

7 

14 42 40  

Saudara 

pr seayah 

5 20 (M) - -  

Saudara 

pr 

kandung 

(mafqu>d

) 

- - - - 14 42 -  

Tabel penyelesaian pembagian Waris mafqu>d menurut kitab Fara>id} al-

Ghaza>liyyah 273 
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BAB III 

KETENTUAN WARIS MAFQU>D PADA  

KITAB H}IFZ{ AL-TURA>TH 

A. Profil Kitab H}Ifz{ Al-Tura>th 

H}ifz{ al-Tura>thmerupakan sebuah kitab yang dikarang oleh 

Umar bin Abdul Aziz Al-Barmawi santri Muhadloroh Pondok Pesantren 

Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang yang berasal  dari Madura.  

Kitab ini mengkaji Ilmu fara>id{ menurut Islam. Kitab dengan tebal 176 

halaman ini diterbitkan langsung oleh Ikatan Santri Muhadloroh (ISMAH) 

dan digunakan sebagai kurikulum kegiatan belajar mengajar di 

Muhadloroh selama bertahun-tahun dalam bidang ilmu fara>id. 

Kitab ini dikaji di madrasah tepatnya pada jenjang kelas 3 

Muhadloroh selama bertahun-tahun hingga terakhir digunakan sekitar 

tahun 2011-2012 M. Kondisi kitab yang terlampau tebal untuk ukuran 

ilmu fara>id, kurangnya waktu/jam pelajaran lambat laun membuat 

pengajar kesulitan dalam menyampaikan dan menerangkan kepada santri 

sehingga pada tahun berikutnya kitab ini tidak digunakan dan digantikan 

dengan kitab takmi>lah zubdah. Meskipun demikian para santri masih 

bisa merujuk dan berpedoman pada kitab ini dengan caraFotocopy 

mandiri.74 

                                                           
74M. Taufiqullah, Hasil Wawancara, Rembang, 2 Mei 2021 
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Dari sekian banyak kitab fara>id, kitab ini merupakan salah satu 

dari yang terlengkap dalam menguraikan materi-materi ilmu 

fara>id,seperti yang diungkapkan Ust. M. Taufiqullah salah satu 

khodimul ma’had Muhadloroh. Beliau mengungkapkan: 

“Paling lengkap dibanding kitab-kitab faroid yang dikaji diponpes 

sarang saat ini, cuma tadi.. tebal.. bahkan dibanding kitab-kitab faroidh 

yang ada di pondok selain al-anwar. Soalnya.. kitab kajian faroidl selain 

anwar.. yg dipakai adalah karangan ghozaliyah .. 2 kitab.. masing-masing 

sekitar 60-an halaman”75 

Lembaga Muhadloroh merupakan lembaga pendidikan pengajaran 

ilmu-ilmu keislaman yang berdiri pada tahun 1984 M. Berdirinya 

Madrasah Muadalah Muhadloroh PP. Al-Anwar sebagai wujud 

implementasi terhadap usulan para santri yang mengusulkan berdirinya 

majlis pengajian dan tentunya dengan izin Syaikhina Maimoen Zubair. 

Kemudian Beliau memerintahkan kepada salah satu santri senior untuk 

menanganinya. Selanjutnya oleh Beliau majlis ta’lim tersebut diberi nama 

Muhadloroh. 

Letak geografis lembaga ini berada di Desa Karangmangu 

Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Profinsi Jawa Tengah, dengan 

jumlah pengajar meliputi Masyayikh dan Dewan Asatidz. 

Pada awalnya Muhadloroh merupakan pilihan alternatif bagi santri 

yang berlatar belakang ekonomi lemah yang tidak mampu mengenyam 

                                                           
75M. Taufiqullah, Hasil Wawancara, Rembang, 2 Mei 2021 
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pendidikan madrasah karena alasan ekonomi. Namun dengan kualitas yang 

ditunjukkan kini Muhadloroh sudah menjadi pilihan tersendiri bagi santri 

Al-Anwar pada khususnya dan seluruh pesantren di Sarang pada 

umumnya.76 

Madrasah Mu'adalah ini pada awal pendiriannya hanya berjumlah 

15 orang santri dengan menitik beratkan pada materi pelajaran ilmu alat 

dan dengan waktu belajar yang sangat singkat yaitu mulai jam 10.00 – 

11.00. Namun setelah melalui perjuangan yang panjang dan tak mengenal 

lelah, Muhadloroh menunjukkan perkembangannya dari tahun ketahun 

baik segi kualitas maupun kuantitas. Dahulu jenjang Muhadloroh hanya 

terdiri empat tingkat (Marhalah/ Kelas), kini menjadi 8 tingkatan, mulai 

dari SP I – II (Sekolah persiapan) sampai tingkat enam. Dan waktu belajar 

ditambah menjadi mulai pukul 07.45 – 12.15. Adapun dari segi kuantitas, 

santri muhadloroh kini telah mencapai total 2.152 santri (1.555 santri putra 

dan 597 santri putri) yang terdiri dari santri Al-Anwar, pondok pesantren 

lain yang ada di Sarang serta masyarakat sekitar. Suatu pekembangan yang 

positif bagi kelanjutan dan perkembangan Muhadloroh itu sendiri.77 

Sebagai sarana penunjang KBM, alhamdulillah lembaga ini telah 

memiliki sarana pendidikan berupa gedung lantai lima. Namun 

keberadaannya dinilai masih sangat kurang dari segi jumlah tempat bila 

melihat jumlah santri yang ada. 

                                                           
76https://web.facebook.com/Muhadloroh-PP-Al-Anwar-Sarang-
551578274986327/about/?ref=page_internal 
77Ibid.  

https://web.facebook.com/Muhadloroh-PP-Al-Anwar-Sarang-551578274986327/about/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/Muhadloroh-PP-Al-Anwar-Sarang-551578274986327/about/?ref=page_internal
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Kurikulum yang digunakan dalam Lembaga Pendidikan 

Muhadloroh PP. Al-Anwar adalah kurikulum informal, murni mempelajari 

kutub tura>th, hampir sama dengan pondok konservatif lainnya hanya 

berbeda dalam peningkatan tingkatan. 

Untuk mengasah intelektualitas santri dan mempertajam 

pemahaman terhadap hukum-hukum Islam, digelar sebuah forum 

musyawarah bergengsi yaitu musyawarah mauqufah untuk masing-masing 

tingkatan yakni tiga bulan sekali dengan mengangkat pertanyaan 

musyawarah harian yang tidak terjawab atau mungkin masalah-masalah 

lainnya, meliputi masalah fiqhiyyah, nahwiyyah, s{orfiyyah dan lain-lain. 

Sebagai lembaga satu-satunya milik Pondok Pesantren Al-Anwar, 

Muhadloroh mempunyai masa depan yang cerah sekaligus merupakan 

instrumen untuk menyiarkan ajaran Rosullillah yang bersifat transenden 

(wahyu). Oleh karena itu Madrasah Muadalah Muhadloroh PP. Al-Anwar 

menerapkan satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan ulama’ salaf 

yaitu dengan mengemas materi-materi pelajaran pokok.78 

Pada perkembangannya lembaga yang langsung di asuh beliau KH. 

Maimoen Zubair dengan dibantu putra-putra beliau dan santri senior ini, 

telah melakukan Mu’adalah (persamaan) dengan Universitas Al-Azhar 

Kairo Mesir, Universitas Abi Al-Nur Syaikh Kaftaro Suriah, dan 

Mu'adalah melalui PMA (Peraturan Menteri Agama) RI, guna 

meningkatkan kualitas keilmiahan santri, sehingga setamat dari 

                                                           
78M. Taufiqullah, Hasil Wawancara, Rembang, 2 Mei 2021 
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muhadloroh banyak santri yang bisa meneruskan pendidikannya di banyak 

universitas baik universitas luar negeri maupun dalam negeri. 

 

B. Deskripsi Penentuan Status Al-Mafqud 

د  ع ل ى ف ق و  ت  ال م  و  ا ب م  ك م  ف ي ه  د ة  ي ح  اء  ف ي ال م  ت ل ف  ال ع ل م  ق د  اخ   و 

: ذ اه ب   م 

ي ن  ه م   ان ه  ال ذ  ت  أ ق ر  و  ن  م  و  ت ب ر  ن اف  ي ع  ه ، ف إ ذ ا ل م  ي  ف اْل  ح  د  ف ي  ب ل د  ج  و 

، ت ه  و  ك م  ب م  م  ي ح  ن ه  دٌ م   أ ح 

ع   ن ةا م  ن  س  ع و  د ة  ه ي  ت س  م 
ه  للا   أ ن  ال  م  ح  ن ي ف ة  ر  ى ع ن  أ ب ي  ح  و  ي ر   و 

ه . م  ف ق د  ه  ي و  ر   ع م 

ال ك  اب ن   م  م  ه  ام  ي  إ م 
أ  ا ب ر  ذ و  ي ة  أ خ  ال ك  ال م  أ ى و  ي ث  ر  ه  للا  ح  م  ح   أ ن س ر 

و   ه  ش  ي ث  ال م  د  ي  ف ي ال ح  و  ا ر  ت ن اداا ل م  ن ةا اس  ن  س  ب ع و  د ة  ه ي  س  م 
: أ ن  ال  ر 

ي ن  )رواه الترمذي عن اب الس ب ع  ت  ي ن  و  ا ب ي ن  الس   ت ي  م  ار  أ م  م  ي أ ع 

يش   ن   هريرة( ِل  ن  ال غ ال ب  أ ن ه  ْل  ي ع  ى ع  و  ي ر  ، و  د   ن  ه ذ ا ال ح  ث ر  م  ه  أ ك 

ف   ت ه  أ ن  ت ر  ج  و  ه  ك ان  ل ز  ب ر  ان ق ط ع  خ  م  و  س ّل  ن  ف ق د  ف ي د ار  اْل  ع  أ ن  م 

س ائ   ه  ب ك ل   ال و  ود  ج  ظ ن ات  و  ن ه  ف ي م  ث  ع  ، ف ي ب ح  م  اك  ه ا إ ل ى ال ح  ر  ل  أ م 

ن  ب ه   ك  ّلا ال ت ي ي م  ا ا ج  ب  ل ه  ز  ع ن  ذ ال ك  ض ر  ، ف إ ن  ع ج  ال ه  ف ة  ح  ع ر   ، ا م 

ب   ه و  أ ن  ي ت ر  ث ر  و  ن ي ن  أ ك  ب ع  س  ص   أ ر   

Cara menentukan status antara hidup dan meninggalnya seseorang 

yang mafqu>d/hilang menurut kitab ini adalah bergantung pada putusan 

hakim yang didasarkan pada ijtihad. Sedangkan hakim memutuskan 

kematian dari mafqu>dtersebut adalah sesuai masa-masa yang telah 

ditentukan/dirumuskan oleh para ulama. Sedangkan para ulama berbeda 
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pendapat tentang masa seseorang hilang dihukumi mati dengan beberapa 

pendapat. 

1. Ulama-ulama mad{hab Hanafi mempertimbangkan kematian orang-

orang sedesanya atau rekan-rekan yang seumuran dengannya, jika tidak 

ditemukan lagi atau sudah meninggal semua, maka mafqu>d dihukumi 

meninggal. Tetapi qawl sebenarnya dari Imam Abu Hanifah Ra. adalah 

bahwa masa dapat menetapkan mafqu>d telah meninggal adalah 90 

tahun terhitung juga umurnya ketika ia menghilang.79 

2. Ulama-ulama mad{hab maliki mengambil pendapat dari imam mereka 

yakni Imam Malik bin Anas dengan pendapat beliau yang mengatakan 

bahwa masanya adalah 70 tahun berpedoman riwayat dari hadis yang 

masyhur:  

 أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين )رواه الترميذي( 

“bilangan umur umatku adalah kisaran 60 dan 70 tahun” 

Karena pada umumnya seseorang tidak hidup lebih lama 

daribatasan ini. Diriwayatkan juga bahwa seseorang yang hilang di 

kawasan negara Islam dan hilang kabarnya maka perkara istrinya diajukan 

kepada hakim, kemudian dibahas di dalam persangkaan-persangkaan 

keberadaannya dengan setiap metode yang memungkinkan untuk 

mengetahui keadannya, jika tidak mampu seperti itu maka diputuskan bagi 

istrinya seketika, yakni menunggu selama 4 tahun lebih selama hamil, dan 

                                                           
79Zubair bin Abdul Aziz. Hifz{ al-Tura>th Fi> ‘ilm al-Mi>ra>th,136 
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4 bulan 10 hari ketika ditinggal wafat, maka ketika telah sempurna 

menjalankan masa penantian tersebut sang istri diperbolehkan menikah 

lagi dengan orang lain. 

Adapun ulama-ulama syafi’iyyah berpendapat bahwa masanya 

adalah 9 tahun (sama dengan hanafi), Pendapat yang s}ahih menurutnya 

adalah bahwa sesungguhnya masa tidak dihitung dengan waktu yang 

tertentu tetapi dibuat perhitungannya sesuai ijtihad hakim, maka ketika 

ijtihadnya menghasilkan putusan sampai seperti dirinya tidak hidup 

sampai dengan waktu ini maka dihukumi dengan meninggalnya dan dibagi 

warisannya kepada ahli waris yang hidup bukan orang yang mati 

sebelumnya.80 

Sedangkan Ulama madzhab Hanbali meriwayatkan dari Imam 

Ahmad (bin Hanbal) bahwa apabila kemungkinan terkuatnya adalah 

celakanya mafqu>d seperti halnya ketika berlayar di laut kemudian kapal 

yang dinaikinya karam, sebagian kelompok selamat, dan sebagian yang 

lain tenggelam, atau mereka bertemu dengan musuh, kemudian sebagian 

selamat sedangkan sebagian yang lain terbunuh, atau berada di padang 

pasir seperti perjalanan ke Mekkah dan hal-hal lain yang serupa, kemudian 

merasakan kehausan yang sangat, kemudian sebagian kelompok selamat, 

dan sebagian kelompok yang lain meninggal dan tidak diketahui kabarnya 

maka dicari hingga 4 tahun, apabila tidak mendapatkan hasil, boleh dibagi 

harta warisnya setelahnya dan istrinya mulai menjalani masa iddah 

                                                           
80Ibid., 137 
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sebagaimana iddahnya wanita yang ditinggal wafat, ketika sudah selesai 

masa iddahnya halal baginya menikah lagi. 

Apabila tidak ada kemungkinan besar celakanya seperti 

permasalahan ketika ia bepergian dalam rangka berdagang, keluar dari 

tujuan wisata, mencari ilmu dan lain-lain, maka ditunggu hingga 90 tahun 

sejak kelahirannya karena secara umum tidak mungkin hidup lebih dari 

waktu ini. Atau diserahkan pada putusan/ijtihad Hakim, ketika putusannya 

telah jatuh, dihukumi dengan itu.81 

 

C. Deskripsi Pembagian Waris Ketika ada salah seorang Ahli Waris 

Mafqud 

Adapun tata cara pembagian waris untuk penyelesaian 

permasalahan-permasalahan mafqu>ddalam kitab ini adalah didasarkan 

pada dua kondisi dari kuantitas ahli waris. Pertama, jika mafqu>dmenjadi 

ahli waris seorang diri maka dimawqufkan hartanya hingga jelas 

perkaranya atau telah mencapai batas waktu yang ditentukan ulama, 

apabila ia nyata hidupnya maka seluruh harta adalah miliknya, dan jika ia 

meninggal maka diberikan kepada ahli waris pengganti yang berhak. 

Kedua, jika ia bersama dengan ahli waris yang lain, maka pembagiannya 

adalah seperti halnya pembagian waris bagi permasalahan huntha (banci), 

yaitu dilaksanakan pada dua perkara; perkara ketika hidupnya mafqud dan 

perkara ketika meninggalnya mafqud. Dan dihasilkan dengan bagian yang 

                                                           
81Ibid 
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paling sedikitnya bilangan yang dibagikan kepada setiap ahli waris dari 

kedua keadaan tersebut supaya didapat saham jami’ diantara keduanya, 

kemudian dibagikan lah setiap ahli waris dari kedua perkiraan keadaan 

tersebut, maka orang yang sama jumlah bagiannya antara kedua keadaan 

tersebut bagiannya diberikan seketika, jika orang tersebut mendapatkan 

bagian yang berbeda di antara kedua kondisi tersebut maka diberikan 

bagian yang paling sedikit, orang yang hanya mendapatkan waris pada 

satu keadaan tidak diberi sepeser pun.82 

Contohnya apabila ada seseorang meninggal dan meninggalkan 

ahli waris berupa 1 istri, 1 ibu, 1 saudara perempuan seayah yang hadir 

dan 1 saudara laki-laki kandung yang hilang. Maka bagian dari istri adalah 

seperempat pada kedua kondisi, bagi ibu seperenam, dan tidak ada bagian 

untuk saudara perempuan seayah karena yang terkecil adalah bagian ketika 

mafqud (saudara laki kandung) tersebut hidup yang masih mungkin 

terjadi, kemudian sisanya dimawqufkan.83 

Maka pokok masalah dari kedua kondisi ini adalah 12 yang dari 12 

tadi bisa dibagikan saham kepada istri 3, kepada ibu 2, dan dimawqufkan 

7. Apabila kemudian jelas hidupnya mafqud maka 7 saham itu miliknya, 

karena ia memiliki bagian as{a>bah (sisa). Namun jika jelas 

meninggalnya maka bagian ibu disempurnakan menjadi 4, dan sisanya 

yang 5 diberikan kepada saudara laki-laki seayah. 

 

                                                           
82Ibid., 138. 
83Ibid., 139 
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  Masalah 1 Masalah 2 Jami’ 

Bagian Ahli waris 6 6 6 

1

2
 Suami 3 3 3 

Mahju>b 

/As}a>bah  

Saudara laki 

kandung 

- 1 - 

As}a>bah/ -  

Ayah 

(mafqud) 

2 - - 

1

3
 Ibu 1 2 1 

  Mafqu>dhidup Mafqu>dmeninggal 2 

    

Harta 

mawqu>f 

Tabel penyelesaian pembagian Waris mafqu>d menurut kitab Hifz} al-Tura>th84 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84Ibid. 
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  Masalah 1 Masalah 2 Jami’ 

Bagian 

Ahli 

waris 

12 36 144 12 36 144 144 

1

4
 Istri 3 12 36 3 9 36 36 

1

6
 / 
1

3
 Ibu 2 8 24 4 12 48 24 

As}a>b

ah 

Kakek  14 42 

5 

10 40 40 

Mahjub

/ 

As}a>b

ah 

Saudara 

pr seayah 

- -  5 20 - 

As}a>b

ah/ - 

Saudara 

pr 

kandung 

(m) 

 14 42 - - -  

  Mafqu>dhidup 

Mafqu>dmeningg

al 

44 

 

Harta 

mawqu

>f 

Tabel penyelesaian pembagian Waris mafqu>d menurut kitab Hifz} al-Tura>th85 

                                                           
85Ibid. 
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BAB IV  

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN WARIS MAFQU>D 

PADAKITAB FARA>ID{ AL-GHAZA>LIYYAH DAN KITABH}IFZ{ AL-

TURA>TH 

A. Analisis Ketentuan Pembagian Harta Waris Mafqud menurut kitabFara>id{ 

al-Ghaza>liyyah dan KitabH}ifz{ al-Tura>th 

Seperti dijelaskan di awal bahwasannya antara Kitab Fara>id} al-

Ghaza>liyyah dan Kitab Hifz{ al-Tura>th memiliki kesamaan karakteristiknya 

sehingga menyebabkan sebagian besar ketentuan yang terkandung di dalamnya 

ada kesamaan. Hal tersebut juga termasuk ketentuan waris bagi ahli waris yang 

mafqu>d yang akan dibahas kali ini. 

Menurut Kitab Fara>id} al-Ghaza>liyyah Ketika seseorang meninggal 

sedangkan sebagian ahli warisnya hilang/mafqu>d, maka orang tersebut dihukumi 

sesuai dengan hukumnya khuntha> (banci). Yakni harta dibagi di antara dua 

orang yang hadir (ada) sesuai bagian minimal yang telah diyakini. 

1. Jika ditemukan masalah yang seperti ini maka diperkirakan hidupnya mafqu>d 

serta dihitung bagiannya dan diperkirakan meninggalnya mafqud serta dihitung 

pula bagiannya. 

2. Jika terdapat perbedaan bagian di antara kedua keadaan tersebut, maka ahli 

waris yang hidup (selain ahli waris mafqu>d) diberikan bagian yang paling 

sedikit. 

3. Jika tidak ada perbedaan di antara keduanya maka bagiannya diberikan 

langsung,  secara sempurna. 
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4. JikaSeorang ahli waris selain mafqu>d yang hanya dapat mewarisi di satu 

kemungkinan dari kondisi mafqu>dnamun tidak dapat mewarisi pada kondisi 

yang lain dari mafqu>d tidak diberikan sepeser pun dari harta waris. 

Hal ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Ahli 

waris 

Saham jami (asal masalah) = 6 Yang 

diberikan 

Mawqu>f 

 Kondisi 

mafqu>dmati : 1 

× 6 

Kondisi 

mafqu>dhidup : 1 

× 6 

4 2 

Suami 1

2
 

3 3 1

2
 

3 3 3  

Saudara 

lk 

kandung 

sisa 1 1 (M) - - -  

Ayah 

(mafqu>d

) 

- - - Sisa 2 2 -  

Ibu 1

3
 

2 2 1

3
 

1 1 1  

 

Sama halnya dengan yang terdapat di dalam KitabFara>id} al-

Ghaza>liyyah, Kitab Hifz} al-Tura>thpun menjelaskan bahwa jika mafqu>d 

bersama dengan ahli waris yang lain, maka pembagiannya adalah seperti halnya 

pembagian waris bagi permasalahan huntha> (banci), yaitu dilaksanakan pada 

dua perkara; perkara ketika hidupnya mafqu>ddan perkara ketika meninggalnya 
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mafqu>d. Dan dihasilkan dengan bagian yang paling sedikitnya bilangan yang 

dibagikan kepada setiap ahli waris dari kedua keadaan tersebut supaya didapat 

saham jamik diantara keduanya, kemudian dibagikanlah setiap ahli waris dari 

kedua perkiraan keadaan tersebut, maka orang yang sama jumlah bagiannya 

antara kedua keadaan tersebut bagiannya diberikan seketika, jika orang tersebut 

mendapatkan bagian yang berbeda di antara kedua kondisi tersebut maka 

diberikan bagian yang paling sedikit, orang yang hanya mendapatkan waris pada 

satu keadaan tidak diberi sepeser pun. 

Sehingga dijelaskan dalam tabel berikut: 

  Masalah 1 Masalah 2 Jami’ 

Bagian Ahli waris 6 6 6 

1

2
 Suami 3 3 3 

Mahju>b 

/As}a>bah  

Saudara laki 

kandung 

- 1 - 

As}a>bah/ -  

Ayah 

(mafqud) 

2 - - 

1

3
 Ibu 1 2 1 

  Mafqu>dhidup Mafqu>dmeninggal 2 

    

Harta 

mawqu>f 
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kedua kitab ini memiliki 

persamaan yakni dalam menentukan pembagian harta tirkah bagi ahli waris yang 

bersama seorang mafqu>dsama seperti pembagian waris jika bersama seorang 

khuntha> (banci) yang telah dijelaskan di bab sebelumnya pada masing-masing 

kitab. 

Yakni dicarikan saham seluruh ahli waris secara individual dan komunal 

pada dua keadaan dari mafqu>d, yakni hidup dan meninggalnya mafqu>dsetelah 

saham didapat kemudian disesuaikan dengan berbagai kondisi saham antar ahli 

waris pada masing-masing keadaan sebagai berikut: 

1. Jika saham antara keadaan meninggalnya mafqu>ddan hidupnya terdapat 

perbedaan bagian, maka diberikan bagian yang terkecil. 

2. Jika saham dari kedua kondisi tersebut sama, maka langsung diberikan 

bagiannya secara penuh. 

3. Jika mendapatkan bagian saham pada salah satu kondisi saja, maka tidak 

diberikan. 

4. Bagian yang tidak diberikan akan ditahan sampai jelasnya status dari al-

Mafqu>d tersebut. 

Sedangkan perbedaan ketentuan pembagian waris al-Mafqu>ddari kedua 

kitab ini adalah: Pertama, sistematikan penulisan, keterangan yang disajikan 

Kitab Fara>id} al-Ghaza>liyyah jauh lebih mudah dipahami dibandingkan 

dengan yang disajikan oleh Kitab Hifz} al-Tura>th karena tersaji dengan sistem 

point to point, sehingga yang tersaji hanya poin-poin yangpenting saja. Hal ini 

akan sangat cocok bagi pemula yang baru mempelajari ilmu fara>id}. 
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Sebaliknya, Kitab Hifz} al-Tura>thlebih detail dan luas dalam 

memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan waris bagi mafqu>dini, 

disertakan juga di dalamnya pendapat-pendapat pendukung atau contoh-contoh 

masalah. Kedua, contoh pembagian saham menggunakan tabel milik Kitab 

Fara>id} al-Ghaza>liyyahlebih rinci dibandingkan tabel pembagian waris kitab 

Hifz} al-Tura>th. 

Kategori Fara>id} al-Ghaza>liyyah Hifz} al-Tura>th. 

Perbedaan sistematikan penulisan, 

keterangan yang disajikan 

Kitab Fara>id} al-

Ghaza>liyyah jauh lebih 

mudah dipahami 

dibandingkan dengan yang 

disajikan oleh Kitab Hifz} al-

Tura>th karena tersaji 

dengan sistem point to point, 

sehingga yang tersaji hanya 

poin-poin penting saja. Hal 

ini akan sangat cocok bagi 

pemula yang baru 

mempelajari ilmu fara>id} 

lebih rinci dalam memberikan 

Kitab Hifz} al-Tura>thlebih 

detail dan luas dalam 

memberikan penjelasan tentang 

ketentuan-ketentuan waris bagi 

mafqu>dini, disertakan juga di 

dalamnya pendapat-pendapat 

pendukung atau contoh-contoh 

masalah. 

Lebih ringkas dalam 

memberikan contoh dalam 

tabel. 
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contoh pembagian dalam 

tabel 

Persamaan  Pembagian harta tirkah bagi ahli waris yang bersama seorang 

mafqu>dsama seperti pembagian waris jika bersama seorang 

khunstha (banci) yang telah dijelaskan di bab sebelumnya pada 

masing-masing kitab.Yakni dicarikan saham seluruh ahli waris 

secara individual dan komunal pada dua keadaan dari mafqu>d, 

yakni hidup dan meninggalnya mafqu>dsetelah saham didapat 

kemudian dibagikan sesuai bagian saham terkecil di antara 

bagian kedua kondisi mafqu>d. Saham yang tidak dibagikan 

kemudian ditahan sampai jelasnya kondisinya mafqud 

 

B. Analisis Ketentuan Pengelolaan Harta Mafqu>d Dalam Kondisi Mauquf 

Belum Jelas Statusnya 

 Status dari mafqu>dyang belum jelas ini berdampak pada tidak dapat 

terlaksananya kegiatan waris-mewarisi antara pewaris dan ahli waris secara 

sempurna. Ada dua pembagian sesuai kedudukan mafqud dalam waris islam, 

yakni kedudukan mafqu>dsebagai pewaris, dan kedudukan mafqu>d sebagai ahli 

waris. 

 Pada masa penantian yang mana seseorang yang hilang boleh dihukumi 

meninggal jika telah melewati masa tersebut sesuai dengan adanya putusan hakim 

atau dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang menghasilkan putusan hakim 

tentang kematian mafqu>d, harta mawqu>f tidak boleh dibiarkan begitu saja, 
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melainkan harus dikelola baik oleh ahli waris maupun orang lain yang telah diberi 

kepercayaan hakim. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip syariat, yakni hifz} 

al-ma>latau menjaga harta. Seseorang yang memilki harta wajib menjaga 

hartanya dengan sebaik-baiknya yang tak lain adalah titipan dari Syari’ (Allah) 

agar terlaksananya amanah dengan baik sebagai kholifah di bumi, dan sebagai 

wujud syukur terhadap nikkmat Allah SWT. 

 Dalam pelaksanaannya karena pemilik harta (mafqu>d) tidak dapat 

menjalankannya karena tiada/hilang. Maka tugas ini secara spontan dialihkan 

kepada orang lain agar prinsip/kaidah syariat tetap terlaksana. 

 Apabila mafqu>dberkedudukan sebagai pewaris yang meninggalkan ahli 

waris, harta peninggalan tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi tugas-

tugas ahli warisnya adalah: 

1. Ahli waris harus mengelola atau menjalankan usaha yang dimiliki mafqu>d. 

2. Ahli waris bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

3. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha/pekerjaan tersebut harus 

disimpan dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris lain. 

4. Ahli waris dapat diberi upah atas pekerjaannya sesuai jabatan dan usahanya.86 

 Adapun berkaitan dengan siapa-siapa yang bertanggung jawab secara 

rinci, seperti dilimpahkan kepada anak pertama, anak terakhir dan lain-lain dapat 

dimusyawarahkan dengan ahli waris lainnya. Hal ini karena masing-masing 

keluarga mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan keluarga lainnya, 

termasuk adat, kondisi ekonomi dan lain-lain. 

                                                           
86Arskal Salim, Pertanahan, Kewarisan, dan kewalian di Aceh Pasca Tsunami,  

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27499 
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 Tanggung jawab atas harta peninggalan ini berlangsung sampai dengan 

adanya kejelasan matinya mafqu>datau adanya putusan hakim bahwa 

mafqu>dtelah meninggal. Setelah didapatkan kejelasan status dari mafqu>d, harta 

peninggalan baru boleh dibagikan kepada ahli waris secara utuh. 

 Adapun jika mafqu>dberkedudukan sebagai ahli waris, maka hakim yang 

berhak memutuskan siapa yang berkewajiban mengelola dan menyimpan harta 

peninggalaan mawquftersebut. secara rinci tugas hakim adalah: 

1. Menunjuk orang yang amanah yang bisa menjaga harta mafqu>d, mampu 

mengelola urusan-urusan mafqu>d dan mengembangkannya, menyelesaikann 

seluruh tanggung jawabnya. Seperti halnya memberikan hak-hak anak kecil 

dan orang gila 

2. Menjual barang-barang mafqu>d yang berpotensi rusak dalam waktu yang 

singkat dan menyimpan hasil penjualannya. Karena penjualan adalah salah satu 

metode pengawetan. Karena hak pengeloalaan harta mafqu>ddiberikan kepada 

hakim. 

3. Hakim memberikan nafkah kepada istri mafqu>d dari hartanya jika diketahui 

istrinya mafqu>dmasih hidup, begitupun juga kepada anak-anak mafqu>d. 

 Jika mafqu>d memiliki harta yang bukan berupa uang, makanan, dan 

pakaian. Seperti jika mafqu>d memiliki barang dagangan dan sawah yang tidak 

mungkin diinfakkan kecuali diperjual belikan, maka hakim tidak berhak menjual 

sawah dan barag dagangnya kepada seseorang yang tidak hadir, tetapi ayah 

berhak menjual belikan barang-barang mafqu>d untuk dinafkahkan. Karena ayah 

mempunyai hak tasarruf terhadap harta anak, berbeda dengan hakim. Sedangkan 
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sawah, ayah harus terlebih dahulu mempunyai izin dari hakim dalam menjual 

belikan 

 Ketentuan tentang pengelolaan harta tirkah ini berlaku sesuai mufakat dari 

musyawarah bersama. Pada dasarnya yang berkewajiban adalah seluruh ahli 

waris, namun jika ahli waris tidak ada maka hakim yang berhak menentukan siapa 

yang akan mengelola. Apakah hakim sendiri, baitul mal, atau bahkan orang lain 

yang tidak ada hubungannya dengan harta namun dipercayai/ditugaskan hakim 

untuk mengelolanya sampai hari di mana orang tersebut dinyatakan meninggal 

baik secara hakiki maupun secara hukum. Setelah dinyatakan meninggalnya, baru 

harta tersebut diserahkan kepada baitul mal untuk kemaslahatan umat muslim 

seperti dijelaskan di awal jika seseorang meninggal tidak memiliki ahli waris.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas dengan detail pada uraian bab-bab sebelumnya maka 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persamaan dan PerbedaanKonsep Pembagian Harta Tirkah Jika Dari Ahli 

Warisnya Terdapat Orang Yang Hilang (Mafqu>d) antara Menurut Kitab 

Fara>id{ al-Ghaza>liyyah Dan Kitab H}ifz{ al-Tura>th 

Dari uraian pembahasan di atas dapat dirumuskan bahwa persamaan konsep 

pembagian harta warisan di dalam kitab faroidul ghozaliyyah dan kitab 

hifzutturos terletak pada substansi pembahasannya, karena memang keduanya 

merupakan kitab yang karakternta bermadzhab Syafi’i, keduanya sama-sama 

kitab praktis, dan basicnya adalah kitab faraid, bukan kitab waris. Adapun 

perbedaannya terletak pada penyajian keterangannya, yang mana faroidul 

ghozaliyyah terkesan lebih sederhana dan mudah difahami karena disajikan 

dalam bentuk poin-poin utamanya, seddangkan kitab hifzutturos lebih banyak 

keterangan tambahan baik sekedar untuk menguatkan jawaban ataupun 

menunjukkan fleksibilitas dengan memberikan opsi solusi. 

2. Ketentuan Pengelolaan Harta Mawqu>f Dalam Kondisi Mafqu>d Belum Jelas 

Statusnya 

Dalam hal ini baik kitab faroidul ghozaliyah maupun hifzutturos tidak 

membahas tentang bagaimana ketentuan pengeloalaan harta yang mawquf,. 
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Pembahasan tentang ketentuan waris bagi orang yang hilang berhenti sampai 

kayfiyah/konsep pembagian harta waris saja.  

B. Saran-saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan ketentuan kewarisan 

bagi seorang yang hilang (mafqu>d) yang berada di dalam kitab Fara>id} al-

Ghaza>liyyah dan yang terdapat di dalam kitab Hifz{ al-Tura>th. Demi 

tercapainya mutu yang baik, penulis perlu memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya terus memaksimalkan diri dalam menambah pengetahuan serta 

menyempurnakannya dengan kebenaran absolut dengan senantiasa belajar dan 

tak lelah mencari informasi. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini jauh dari kata kesempurnaan, hasil dari analisis ini mungkin 

belum mendalam dan masih banyak kekurangan akibat dari keterbatasan 

waktu, serta pengetahuan dan ketajaman analisa yang dimiliki oleh penulis. 

Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dapat 

memperbaikinya dengan menyajikan penelitian yang lebih baik lagi di masa 

mendatang. 

3. Bagi pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman belajar 

pembaca, terutama dalam hal kewarisan terkhusus pada kewarisan yang 

berhubungan dengan orang hilang.  
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