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ABSTRAK 

 

 

Ulfah, Layyina. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta waris 

Di Desa Sedayu KecamatanArjosari Kabupaten Pacitan. Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Drs. H. Muhsin, M.H. 

Kata Kunci/ keyword: Pembagian sama rata, waris, hukum Islam,  

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan 

seseorang yang telah meninggal baik berupa harta benda maupun hak kebendaan, 

kepada keluarga yang dinyatakan sebagai ahli waris secara hukum. Asas keadilan, 

berisikan tentang keadilan yang mengatur tentang anak laki-laki dan perempuan 

dalam hak dan kewajiban atas warisan berdasarkan hak milik menurut hukum waris 

Islam. Akan tetapi dalam praktek yang ada dimasyarakat Desa Sedayu belum 

menerapkan hukum waris Islam. 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara sama rata di Desa 

Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup di Desa 

Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang 

diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat 

umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembagian 

warisan sama rata di Desa sedayu Pembagian harta waris di desa Sedayu rata sah 

dilakukan karena ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan 

sesuai dengan kesepakatan setiap ahli waris. Pembagian secara perdamaian itu 

menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di 

Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara’ dan prinsip 

umum dalam muamalah maliyah. Pembagian waris pada saat pewaris masih hidup 

di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat utama dari hukum waris 

apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan 

pembagian harta waris pada saat pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu 

bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari orang 

tuanya kepada ananknya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Agama Islam adalah Agama yang mempunyai prinsip keadilan, 

kesejahteraan dan kedamaian dalam melaksanakan norma-norma hukum yang 

berlaku.1 Dari seluruh hukum yang ada hukum kewarisan juga merupakan bagian 

dari hukum yang memegang peranan yang sangat penting. Keseluruhan aturan 

hukum Islam menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam, hal ini tercemin 

dalam pembagian waris yang bertujuan memberikan rasa keadilan bagi masing-

masing pihak ahli waris. Pembagian terhadap ahli waris  laki-laki atau perempuan 

telah ditentukan. Akan tetapi terkait besar-kecilnya bagianyang diterima ahli 

waris tidak dijelaskan secara rinci. Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa ayat 7 : 

اِلَداِن َواألق َْرب وَن وَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلوَ لِلرَِِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألق َْرب  

 (٧ِمَّا َقلَّ ِمْنه  أَْو َكث  َر َنِصيًبا َمْفر وًضا )

Artinya:“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 

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

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.2 

 

                                                           
1Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana 2004), 1 
2 Al-Qur’ān, 4:7 
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Ketentuan ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan 

bahwa anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hakdan 

kewajiban yang sama  untuk mendapatkan warisan meskipun jumlah 

bagiannya berbeda. Tidak demikiandi masa jahiliyah, dimana kaum 

perempuan dipandang menjadi objek bagaikan barang yang mampu 

diwariskan.3 Sa’id ibnu Jubair dan Qotadah berkata: Dahulu orang-orang 

musyrik memberikan hartanya kepada laki-laki yang dewasa saja dan mereka 

tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak.  

Melaksanaan hukum waris sesuai dengan syariat Islam merupakan 

bagian dari ibadah kepada Allah Swt dan ketentuannya mendapatkan pahala 

bila taat kepada hukum-hukum Islam yang disebutkan dalam surat An-Nisa 

ayat 13-14:4 

َ َوَرس وَله  ي ْدِخْله  َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األْْنَار  َخاِلِديَن  تِْلَك ح د ود  اَّللَِّ َوَمْن ي ِطِع اَّللَّ
َوَمْن يَ ْعِص اَّللََّ َوَرس ولَه  َويَ تَ َعدَّ ح د وَده  ي ْدِخْله  ََنًرا (١٣)ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوز  اْلَعِظيم  

 (١٤)ه  َعَذاٌب م ِهنٌي َخاِلًدا ِفيَها َولَ 
 

 Artinya: “ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 

Allah. Barangsiapa taatkepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya 

Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir 

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 

dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rosul dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan”. (13-14)5 
 

                                                           
3Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam(Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.  
4 Muhammad Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 10. 
5Al-Qur’an, 4:13-14.  
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Kedua ayat di atas mengatur tentang penentuan ahli waris. Tahap 

pembagian warisan menurut bagian masing-masing ahli waris menekankan 

pada kewajiban melaksanaan perintah Allah SWT untuk membagi harta 

waris, agar umat Islam dapat  melaksanakan pembagian harta waris sesuai 

dengan Al-Qur’ān.6 

Hukum kewaris adalah hukum yang mengatur pengalihan harta (tirkah)  

dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, berapa bagian masing-

masing ahli waris, kapan harta peninggalan itu bisa dibagi dan bagaimana 

cara pembagiannya. Dalam pengertian ini, warisan dapat dibedakan.7 Harta 

peninggalan adalahbarang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

telah meninggal, sedangkan warisan adalahharta yang diberikan kepada ahli 

waris ketika pewaris sudah meninggal. Al-Qur’ān menjelaskan dan 

menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewaris 

tanpa mengabaikan hak siapa pun. Bagian-bagian yang harus diterima 

dijelaskan sesuai dengan kedudukan garis kedudukan ahli waris.  Ahli waris 

merupakan orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan 

(nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris.8 

Syari’at juga menjelaskan tentang aturan pembagian waris yang dapat 

dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.9Dalam hukum 

                                                           
6Departemen Agama RI, Aqidah Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta:Khairul Bayan, 2005), 

489. 
7Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 9.  
8Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), 47. 
9Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Hal, 48.  
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waris Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak 

waris perempuan berbeda dengan laki-laki.  

Negara Indonesia sudah mengatur masalah waris dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Dalam pasal-pasal tersebut 

menjelaskan dari pengertian waris, istilah-istilah dalam waris, serta bagian-

bagian bagi masing-masing ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada 

Pasal 176 menjelaskan tentang bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki 

dan serta anak perempuan. Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa:“Anak 

perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebagian dari harta 

peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua atau lebih maka mereka 

bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak 

perempuan itu bersama dengan anak laki-laki tersebut adalah dua banding 

satu dengan bagian anak perempuan”.10 

Pasal 176 mengatur tentang bagian yang diperoleh anak laki-laki dan 

perempuan yang berpegang teguh pada Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 11. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menjelaskan tentang 

perdamaian yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan 

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka masing-masing 

menyadari bagiannya”.11 

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang perdamaian 

yang dilakukan seorang ahli waris laki-laki dan perempuan ketika melakukan 

                                                           
10Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 176. 
11Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 183.  
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pembagian harta warisan setelah mereka merelakan bagian masing-

masing.Melalui dari jalur perdamaian maka bagian anak laki-laki dan 

perempuan tidak sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.  

Pembagian menurut dum-dum kupat adalah suatu pembagian harta 

warisan yang sama kepada anak-anaknya. Masyarakat Desa Sedayu 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan adalah salah satu dari masyarakat 

Islam dalam penyelesaian hukum warismasih menerapkan praktek turun 

temurun. Sebagian warga Desa Sedayu menggunakan pembagian ahli waris 

berdasarkan musyawarah keluarga dan perdamaian. Mereka tetap berpegang 

teguh pada prinsip pembagian warisan “podo-podo anak e”(sama-sama 

anaknya). Hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti tentang 

pembagian harta waris di Desa Sedayu. 

Pertama,  praktik pembagian yang dilakukan oleh keluarga bapak Janib, 

yang tidak mengenal pembagian waris Islam, dimana pembagian harta 

warisan antara anak laki-laki dan perempuan disamakan untuk menghindari 

konflik dalam keluarga.12 Kedua, dalam wawacara dengan bapak Arib, beliau 

mengatakan bahwa pelaksanaan warisan yang ada dikeluargaanya ketika 

orang tuanya (pewaris) masih hidup. Pewarisyang sehat membagikan 

hartanya kepada anak-anak yang akan menikah. Jika warisan dibagi setelah 

pewarismeninggal, maka anak telah menerima bagian itu tidak berhak atas 

                                                           
12 Janib, Hasil Wawancara, Sedayu, 01 Januari 2021.  
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bagian yang belum dibagi. Anak-anak yang harus mengasuh orang tuanya 

sampai meninggal juga mendapatkan bagian tambahan.13 

Dengan adanya fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya 

dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SEDAYU KECAMATAN 

ARJOSARI KABUPATEN PACITAN”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris secara 

sama rata di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada 

saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta 

waris secara sama rata di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan.  

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta 

waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan. 

 

                                                           
13Arib, Hasil wawancara, Sedayu, 11 Januari 2021. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan 

dan kontribusi dalam pemikiran dalam hukum Islam, khususnya 

hukumwaris. Dan kepentingan studi ilmiah untuk melakukan penelitian 

yang lebih lanjut.  

2. Manfaat Praktis  

Adapaun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan 

saran serta pemahaman kepada masyarakat terkait hukum kewarisan 

dalam pratek pembagian secara kekeluargaan bagi masyarakat secara 

umum. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah putaka adalah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik dan masalah penelitian ini menggunakan kajian 

terdahulu, yaitu:  

Pertama, Dyah Ayu Saraswati (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

2019) dengan judul, “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa 

Ngunut Kecematan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam”. Masalah ini memfokuskan kajiannya pada pembagian waris 

secara keluarga dimana pelaksanaaya belum sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 183 dan pewarispembagian waris pada saat pewaris 

masih hidup di Desa Ngunut banyak melakukan pembagian tersebut karena 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 187 memberikan cara alternatif untuk 
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melakukan pelaksanaan pembagian pada saat pewaris masih hidup.14Peneliti 

fokus pada hukum Islam tentang konsep pembagian harta waris  dengan 

konsep perdamaian dan pada saat pewaris masih hidup dimana menurut 

warisan syarat dan rukun harus terpenuhi. Jika syarat tidak adanya kematian 

maka tidak dapat melakukan pembagian warisan melainkan hibah dari orang 

tuanya kepada anak-anaknya. Sedangkan penerapan pembagian tersebut tidak 

dapat dibenerkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam 

Kedua, Ninik Qori’atul Muslimah, dengan judul “Konsep Pembagian 

Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurusan 

Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo tahun 2017, dalam skripsi ini masalah mengambil tentang konsep 

pembagian waris menurut Muhammad Syahrur dan kompilasi hukum Islam. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Perbedaan dari 

penelitian yang akan dilakukan yaitu dari peneliti membahas tentang konsep 

pembagian harta waris secara sama rata, pembagian harta waris pada saat 

pewaris masih hidup.15 

 Ketiga, Andik Fikri Saifulloh, dengan judul “Tinjauan Maslahah 

Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, jurusan Ahwal Syakhsiyah 

Fakultas Syariah (IAIN) Ponorogo tahun 2018, dalam skripsi ini 

                                                           
14 Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut 

Kecematan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam, skripsi ( Ponorogo: 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019), 3. 
15Ninik Qori’atul Muslimah, Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan 

Kompilasi Hukum Islam, skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 10. 
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memfokuskan pada praktik pembagian menggunakan rasa kesetiaan dan 

kepatutan yang disebut dengan kemaslahatan yang didasarkan manfaat yang 

ada di dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum namun tidak ada dalil 

yang menerimanya atau menolaknya. Perbedaan dari penelitian diatas yaitu 

peneliti membahasan tentang konsep pembagian harta waris secara sama rata 

dimana pembagian tersebut dapat dilaksanakan ketika sudah bersepakan 

untuk malaksanakan dengan pembagian secara perdamaian.16 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis   

penelitian, sumber pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, 

subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang 

menggunakan teori-teori hukum.17 Karena menggunakan teori hukum 

Islam mempunyai hubungan langsung dengan objek yang diteliti dan 

menjawab permasalah yang antara teori dan praktik yang berbeda. 

Adapun jenis penelitian yang dilihat dari tempat perolehan data yaitu 

                                                           
16 Andik Fikri Saifulloh, Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan 

Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi (Ponorogo: Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo), 100.  
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2015), 8. 
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penelitian lapangan (field research). Jika dilihat dari jenis data, maka 

penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Dalam 

prosedur penelitian ini yang menekankan pada kedalaman data 

kualitatif dan analisisnya. 18 

Penggalian data kualitatif dilakuan secara sirkuler sejak peneliti 

memasuki lapangan dan terus berlanjut sampai berakhirnya penelitian, 

karena penulisan penelitian bersamaan dengan penggalian data. 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral dan 

pengumpul data, sementara bantuan dari orang lain merupakan 

pendukung. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting sebagai 

pengamat penuh, dimana dalam hal ini peneliti berperan serta 

mengamati langsung pada objek penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti 

mampu mengetahui dan memahami keadaan objek penelitian yang 

sebenarnya dan mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan 

peneliti.19 

3. Lokasi peneliti 

 Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Desa Sedayu 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti 

karena sebagian besar penduduk disana mempraktikan pembagian harta 

waris dengan adat tradisi yang menggunakan kesepakatan pihak 

                                                           
18Ibid., 9. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 11.  
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keluarga. Oleh karena itu, lokasi penelitian tersebut sesuai dengan 

keperluan peneliti. 

4. Data dan sumber data 

a. Data  

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya 

data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan  ataupun dalam 

bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan 

pada saat penelitian dilakukan.20 

Adapun data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

menjadi bahasan pokok, maka peneliti membutuhkah data-data 

antara lain: praktik pembagian harta waris sama rata dan pembagian 

harta waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Sedayu 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

b. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:  

1) Sumber Data Primer 

Penelitian yang menggunakan sumber data primer 

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau 

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan 

                                                           
20Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitaatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 259. 
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tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 

menggunakan wawancara.21 

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh langsung 

dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Dalam hal ini adalah bersumber kepada pelaku 

pembagian harta warisan di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan.  

2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau 

pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dari 

penelitian ini yaitu kepada tokoh masyarakat, Kepala Desa dan 

masyarakat Desa Sedayu. 

5. Teknik pengumpulan data  

        Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menggali makna 

dari fenomena yang bersifat empirik. Inti dari teknik pengumpulan data 

penelitian kualitatif yaitu:22 

a. Teknik Wawancara  

 Wawancara adalah metode mengumpulkan data melalui 

dialog. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara 

mendalam dengan pihak yang terlibat dalam objek penelitian 

                                                           
21 Ibid., 16. 
22Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitaatif dan Kualitatif, 20. 
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peneliti yang dianggap mampu dan mengetahui informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitianmendapatkan informasi tentang 

praktik kewarisan yang ada di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan. 23 

b. Dokumentasi  

 Dalam dokumentasi, peneliti mengumpulkan macam-

macam data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan objek 

penelitian, sehingga penelitian bersifat valid tanpa adanya 

rekayasa. Teknik dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah 

berlalu baik berupa tulisan, gambar dan beberapa dokumen yang 

berada dikantor Desa Sedayu.  

6. Analisis data  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu 

berusaha menggambarkan dan menganalisa sumber dan menilai sumber 

dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan. Metode ini 

digunakan untuk memahami sumber dan materi hukum yang terkait 

dengan tradisi pembagian harta waris di Desa Sedayu, langkah-langkah 

yang digunakan adalah mendeskripsikan sumber dari materi hukum 

tentang ketentuan hukum. Sedangkan dalam mendeskripsikan sumber 

dan hukum dengan pendekatan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. 

 

                                                           
 

23Ibid,22.  
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7. Pengecekan keabsahan data  

Keaslian data merupakan teknik yang  penting yang mempengaruhi  

konsep keahlian dan keandalan.24  Teknik-teknik yang digunakan 

peneliti dalam menguji keabsahan data diantaranya adalah 

keikutsertaan yang di perpanjang, pengamatan yang tekun, triangulasi 

(sumber dan teknik), feedback dari narasumber. Dengan menggunakan 

teknik-teknik tersebut, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data 

yang diperoleh. Setelah mendapatkan data dapat dianalisis secara 

mendalam. 

Kasus yang terjadi di Desa Sedayu tentang praktik pembagian harta 

waris yang dilakukan masyarakat akan dikaitan dengan data yang 

diperoleh kemudian tinjau dengan waris hukum Islam dan juga 

Kompilasi Hukum Islam. Sehingga bisa mengambil kesimpulan yang 

bersifat umum.  

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis membagi dalam bentuk bab terdiri dari lima bab dan masing-masing 

bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut 

adalah:  

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bagian bab ini akan dikemukakan hal 

yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan. 

Pada bab ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

                                                           
24Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2005), 92. 
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penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Teori. Pada bagian bab ini merupakan kumpulan kajian 

teori yang akan dijadikan sebagai analisa data dalam menjelaskan dan 

mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan 

mengenai teori waris islam yang meliputi pengertian waris, dasar hukum 

waris, asas-asas waris, rukun dan syarat waris, sebab waris, penghalang waris 

dan pembagian waris takharuj. 

Bab ketiga, Data. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran 

umum objek penelitian (sejarah desa, sejarah pemerintahan, letak geografis, 

gambaran pendudukan desa, dan keadaan penduduk desa), selanjutnya 

peneliti juga menguraikan tentang pembagian harta waris sama rata dan 

pembagian waris pada saat pewaris masih hidup yang terjadi pada masyarakat 

Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.  

Bab keempat, Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan 

dibahas dan digambarkan tentang analisis hukum islam terhadap pembagian 

harta sama rata dan analisis terhadap pembagian harta waris pada saat pewaris 

masih hidup di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

Bab kelima, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencangkup 

kesimpulan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran.  
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BAB II 

KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Waris  

Pengertian waris menurut bahasa adalah beralihnya sesuatu dari orang 

ke orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Adapun pengertian istilah 

yang diketahui para ulama adalah peralihan harta dari pewaris kepada ahli 

waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak 

(uang), harta tidak bergerak (tanah), atau segala bentuk  yang ditinggalkan.25 

Firman Allah dalam al-Qur’an surat An- Naml ayat 16:  

تِيَنا ِمْن ك لِّ َشْيٍء ْمَنا َمْنِطََق الطَِّرْْيِ َوأ و اس  ع لِّ َوَوِرَث س َلْيَمان  َداو َد َوقَاَل ََي أَي َُّها النَّ 
 (١٦ِإنَّ َهَذا ََل َو اْلَفْضل  اْلم ِبني  )

      Artinya:“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud26 dan Dia berkata: "Hai   

manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan 

Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-

benar suatu kurnia yang nyata".27 
 

Beberapa pakar hukum Indonesia memberi rumusan mengenai 

pengertian aturan waris yaitu: 

1. Wirjono Prodjodikoro: "Warisan merupakan soal apakah dan 

bagaimanakah hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang 

pada saat meninggal dunia yang akan beralih kepada orang yang 

masih hidup".28 

                                                           
 25Muhammad Ali Asshabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Perpustakaan Nasional: Katalog 

Dalam Terbitan), 32. 
26Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta 

mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. 
27Al-Qur’ān, 27:16.  
28Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16. 
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2. R. Santoso Pubdjosubroto: "Yang diartikan dengan hukum waris 

merupakan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-

hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang yang sudah 

meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup".29 

3. Ali Afandi: "Warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan  

orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya.30 

Ketentuan Pasal 171 poin (a) Kompilasi Hukum Islam 

memberikan rumusan pengertian:“Hukum kewarisan yakni hukum 

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan beberapa bagianya masing-masing”.31 

Hukum waris Islam dinamakan faraidh atau ilmu mawaris yang 

merupakan ilmu untuk mengetahui tentang tata cara pembagian tirkah kepada 

ahli waris yang berhak menerimanya.32Waris Islam merupakan proses 

pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal, baik berupa 

benda yang berwujud maupun hak kebendaan, kepada keluarga yang 

dinyatakan berhak secara hukum.33 

Secara etimologi, para ahli hukum fiqh mengemukakan pendapat 

tentang pengertian hukum waris Islam diantaranya:   

                                                           
29Ibid., 18.  
30Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam  (Malang: UMM Pres, 2018), 10. 
31Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan ) Pasal 171 Huruf a.  
32Mukhamad Rohma Rozikin, Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam 

Dengan Teknik L-Tansa (Malang: UB Press, 2015), 5.  
33Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam, 14. 
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a. Hukum waris merupakan aturan yang mengatur tentang peralihan 

kemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa  yang berhak 

menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli 

waris dan mengatur kapan pembagian harta waris itu dilaksanakan.34 

b. Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur 

tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada 

ahli waris yang berhak mendapatkan bagiannya.  

c. Hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang 

menerima warisan, orang yang tidak menerima, serta kadar bagian-

bagiannya yang diterima dan cara membaginya. 35 

d. Fiqh mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa orang yang 

menjadi ahli waris, siapa saja yang tidak berhak mendapatkannya, 

berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.  

B. Dasar Hukum Waris  

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.36 Hal ini menentukan 

siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris.  

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur’ān, Hadith dan pendapat para 

sahabat Rosulullah dan juga pendapat para ahli hukum Islam. 

 

                                                           
34Ibid., 16.  
35Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Media Digital, 2015), 

15.  
36Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Universitas 

Gajah Mada Press, 2012 ), 8.  
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1. Ayat-Ayat Al-Qur’ān 

Al-Qur’ān merupakan sumber pokok hukum kewarisan Islam. 

Hakikatnya al-Qur’ān  telah memberi pedoman yang cukup terperinci 

dalam mengatur kewarisan.37 Ayat-ayat yang mengatur hukum tentang 

kewarisan terdapat pada surat An-Nisa dan terdapat pada surat yang lain.  

a. QS. An-Nisa ayat : 7 

ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن ٌب ِمَّ ق َْرب وَن َولِلنَِّساِء َنِصيلِلرَِِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأل
 (٧ًبا َمْفر وًضا )َواألق َْرب وَن ِمَّا َقلَّ ِمْنه  أَْو َكث  َر َنِصي

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

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian 

yang telah ditetapkan”.38 

Ketentuan ayat-ayat di atas menjadi dasar utama untuk 

menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan 

kewajiban waris yang sama. Sebelum ayat ini diturunkan laki-laki 

dewasa telah memperoleh hak waris, sedangkan perempuan dan 

anak-anak belum menerima harta benda peninggalan ibu, ayah dan 

kerabatnya.39 Al-Qur’ān mengubah sistem yang cenderung 

menindas yang lemah. Ayat 7 surat An-Nisa menetapkan bahwa 

semua kerabat dekat harus menerima sebagian dari warisan, baik 

laki-laki, perempuan atau anak-anak.40 Ayat 7 surat An-Nisa 

                                                           
37 Ibid, 9. 
38Al-Qur’ān,  4;7. 
39Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi, Hukum waris Islam, 16. 
40Ibid., 17.  
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menetapkan bahwa semua kerabat mendapatkan bagian dari harta 

warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak. Walaupun 

pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, 

sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.   

b. QS. An-Nisa ayat 11:  

ْوَق اثْ نَ َتنْيِ ف َ ِّظِّ األنْ ثَ َينْيِ فِإْن ك نَّ ِنَساًء حَ لِلذََّكِر ِمْثل   ي وِصيك م  اَّللَّ  ِف أَْوالدِك مْ 
اِحٍد ِمن ْه َما َلَها النِّْصُف  َوألبَ َوْيِه ِلك لِّ وَ ف َ فَ َله نَّ ث  ل ثَا َما تَ َرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة 
اه  َفألمِِّه الث ُّل ث  َله  َوَلٌد َوَورِثَه  أَبَ وَ  َيك ْن لَْ السُّد س  ِمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن َله  َوَلٌد فِإْن 

آََبؤ ك ْم  ْعِد َوِصيٍَّة ي وِصي ِِبَا َأْو َدْينٍ فِإْن َكاَن َله  ِإْخَوٌة َفألمِِّه السُّد س  ِمْن ب َ 
 َكاَن َعِليًما نَ ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ  َوأَبْ َناؤ ك ْم ال َتْدر وَن أَي ُّه ْم أَق َْرب  َلك مْ 

 (١١َحِكيًما )

Artinya :“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika 

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 

harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari 
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Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”.41 

Ayat ini menetapkan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan 

bagian kedua anak perempuan, anak perempuan jika (lebih dari dua 

orang atau lebih ) apabila tidak ada anak laki-laki  maka mendapat 

2/3 dari warisan, jika hanya satu (tanpa anak laki-laki) mendapat 1/2 

warisan.42Bagian orang tua  jika tidak ada anak, masing-masing 

mendapat 1/6 hak waris. Jika ada saudara lebih dari satu, bagian ibu 

1/6 dari hak waris. Jika tidak ada anak, bagian ibu 1/3 dari hak waris 

(ayah mendapatkan sisanya). Pembagian dilakukan setelah hutang 

dan hutang Media dilunasi.43 

c. QS. An-Nisa ayat 12: 

 َوَلٌد فَ َلك م  ك ْن ََل نَّ َوَلٌد فِإْن َكاَن ََل نَّ َوَلك ْم ِنْصُف  َما تَ َرَك أَْزَواج ك ْم ِإْن لَْ يَ 
 ِمَّا تَ رَْكت ْم ِإْن َلْ نَي ِِبَا أَْو َدْيٍن َوََل نَّ الرُّب ع  الرُّب ع  ِمَّا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ي وصِ 

ْعِد َوِصيٍَّة نَّ الثُّم ن  ِمَّا تَ رَْكت ْم ِمْن ب َ ِإْن َكاَن َلك ْم َوَلٌد فَ َله  َيك ْن َلك ْم َوَلٌد فَ 
ْو أ ْخٌت أَ  َكالَلًة أَِو اْمرَأٌَة َوَله  َأٌٌخ ت وص وَن ِِبَا َأْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن َرج ٌل ي وَرث  

 الث ُّل ِث ِلَك فَ ه ْم ش رََكاء  ِف ْكثَ َر ِمْن ذَ أَ فَِلك لِّ َواِحٍد ِمن ْه َما السُّد س  فِإْن َكان وا 
 َعِليٌم َحِليٌم م َضارٍِّ َوِصيًَّة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ   ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ي وَصى ِِبَا أَْو َدْيٍن َغِرْْيَ 

(١٢) 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

                                                           
41Al-Qur’ān, 4:11.  
42Suryati. Hukum waris islam, 12.  
43Ibid. 
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isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 

ahli waris). ( Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at 

yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha 

Penyantun)". 44 

Ayat diatas menjelaskan setiap ahli waris. Jika ahli waris tidak 

meninggalkan anak, maka bagian suami adalah ½ dari harta warisan, 

jika ada anak, bagian suami adalah 1/4 setelah hutang dan wasiat 

dilunasi. Jika tidak ada anak maka warisan istri 1/4 dari warisan, dan 

jika ada anak maka warisan istri 1/8 dari warisan.45 Jika seseorang 

tidak meninggalkan bapak atau anaknya setelah meninggal, 

meskipun ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan 

(seribu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah 1/6 

harta warisan, dan apabila mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 

harta warisan.46 

 

                                                           
44Al-Qur’ān, 4:12.  
45Suryati. Hukum waris islam, 13.  
46Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,13.  
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d. QS. An-Nisa ayat 176 

ٌد َوَله  أ ْخٌت ِإِن اْمر ٌؤ َهَلَك لَْيَس َله  َولَ  ةِ َيْستَ ْفت وَنَك ق ِل اَّللَّ  ي  ْفِتيك ْم ِف اْلَكاللَ 
نَ َتنْيِ فَ َله َما ك ْن ََلَا َوَلٌد فِإْن َكانَ َتا اث ْ يَ فَ َلَها ِنْصُف  َما تَ َرَك َوه َو يَرِث  َها ِإْن لَْ 

ألنْ ثَ َينْيِ ي  َبنيِّ  اِّظِّ َجاال َوِنَساءً فَِللذََّكِر ِمْثل  حَ الث ُّل ثَاِن ِمَّا تَ َرَك َوِإْن َكان وا ِإْخَوةً رِ 
 (١٧٦ َعِليٌم )اَّللَّ  َلك ْم َأْن َتِضلُّوا َواَّللَّ  ِبك لِّ َشْيءٍ 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris 

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 

kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.47 

2. Hadith Nabi  

Dasar hukum kewarisan yang  kedua, yaitu terdapat pada hadith-

hadith Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan mawaris. Yang 

dapat dijadikan landasan hukum yakni:48 

a. Hadith dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhori.  

س ْو ل  هللِا صلى هللا عليه وسلم : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا  َعْنه  قَاَل : قاَل رَ 
  فَ ه َو أِلَْوىَل َرج ٍل ذََكَر َأْْلِق وا اْلَفرَاِئَض ِِبَْهِلهاَ َفماَ بَِقيَ 

                                                           
47Al-Qur’ān, 4:176.  
48Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004). 12.  



 

24 
 

 )متِّفَق عليه( 

Artinnya : “Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

“Berikanlah (bagian-bagian yang telah ditentukan) 

kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada 

laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. 

Bukhari Muslim )49 

Dalam  hadith di atas dijelaskan bahwa hak waris diberikan 

kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan berdasarkan 

bagiannya. Sisa harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan 

saudara terdekat.  

b. Diriwayatkan dari Imam Muslim.  

ض  َفأِلَْوىَل َتاِب هللِا َفَما تَ رََكِت اْلَفرَائِ كِ اِْقِسم وااْلمَاَل َبنْيَ أَْهِل اْلَفرَاِئِض َعَلى  
 َرج ٍل ذََكٍر. )روه مسلم(

Artinya : “Bagilah harta pustaka diantara ahli waris menurut 

kitabullah (al-Qur’ān) dan jika masih tersisa maka 

berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan 

kerabatnya”. (H.R Muslim). 50 

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 

Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dapat diambil dari ayat-ayat 

tentang kewarisan dan hadith Nabi Muhammad SAW. Asas-asas yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Asas Ijbari  

  Secara etimologi kata ijbari mempunyai arti paksaan, yaitu 

melakukan sesuatu di luar keinginan sendiri. Dalam hukum waris ini 

                                                           
49 Al Bukhori, Shohih Bukhori (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya’biy, T.t), juz IV, 181.  
50Abi’ Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, Juz. VII, 5.  
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berarti menyerahkan harta warisan orang yang telah meninggal kepada 

ahli warisnya.51 Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: 

a. Segi peralihan harta  

b. Segi jumlah harta yang beralih 

c. Segi kepada siapa harta itu beralih 

2. Asas Bilateral  

  Asas bilateral yaitu pewarisan beralil melalui dua arah. Artinya 

setiap orang memiliki hak waris dari kedua sisi kekerabatan, yaitu pihak 

kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan 

perempuan.52 Prinsip bilateral ini terlihat sangat jelas dalam firman Allah 

surat An-Nisa’ : ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa 

seseorang berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibu. 

Demikian pula, anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta 

benda dari orang tuanya. 53 Ayat diatas menjelaskan bahwa kewarisan 

diturunkan dari kedua sisi garis keturunan itu beralih kebawah (anak-

anak), ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari 

kedua belah pihak garis keluarga. Laki-laki dan perempuan yang 

menerima warisan dari dua garis keluarga inilah maka dinamakan 

kewarisan secara bilateral.  

 

                                                           
51Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 

34.  
52Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014), 

5.  
53Ibid,. 6.  
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3. Asas Individual  

  Hukum syari’at mengajarkan tentang asas individual, yang artinya 

setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa harus 

berhubungan dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, bagian yang  di 

peroleh ahli waris di miliki secara terpisah sehingga dengan leluasa 

menentukan bagian yang di peroleh setiap ahli waris.54 Asas ini, dalam 

Kompilasi Hukum Islam tercemin pada pasal-pasal mengenai besarnya 

bagian ahli waris, pada bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. 

Khusus ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau 

tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajiban atas harta yang 

diperolehnya dari kewarisan, maka bagianya diangkat wali berdasarkan 

putusan hakim atau usul anggota keluarganya. 

4. Asas Keadilan Berimbang  

  Dalam asas keadilan berimbang ini ketentuan hukum waris selalu 

ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dijalankan. Prinsip keadilan 

dalam mengatur anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan 

kewajiban atas warisan berdasarkan hak milik.55 Prinsip keadilan 

menetapkan bahwa Laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang 

dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut 

                                                           
54Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif IslamAdat Dan BW (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2018), 83.  
55Ibid.  
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ketentuan al-Qur’ān dan as-Sunnah.56 Prinsip keadilan secara langsung 

akan melahirkan prinsip kebenaran yang berasal dari Allah SWT. 

  Adapun ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan prinsip keadilan 

adalah sebagai berikut:  

 النَّاِس َأْن ََتْك م وا ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمت ْم َبنْيَ  ِإنَّ اَّللََّ ََيْم ر ك ْم َأْن ت  َؤدُّوا األَماََنتِ 
يًعا َبِصِرْيًا )نَّ اَّللََّ كَ َِبْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعظ ك ْم ِبِه إِ   (٥٨اَن َسَِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)”.57 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Menurut hukum Islam, pengertian waris dapat diartikan sebagai  

mengalihkan harta orang yang meninggal kepada ahli waris. Prinsip ini 

berarti bahwa harta benda seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang 

lain selama masih hidup.58 Hukum waris Islam hanya mengenal satu 

bentuk warisan, yaitu hanya hasil dari kematian, atau yang disebut 

sebagai warisan semata dalam hukum perdata, disebut kewarisan ab 

intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat  yang dibuat 

pada saat masih hidup yang di sebut kewarisan bij testament. Asas 

kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari.  

                                                           
56Chairul Hadi, “Sistem Kewarisan Islam  Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan,” Kordinat, 

Vol. XV No. 2 Oktober 2016.   
57Al-Qur’ān, 4:58.  
58Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 

38.  
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D. Rukun dan Syarat Pembagian  Waris  

Ada beberapa syarat dan rukun yang haras dipenuhi dalam pembagian 

harta warisan.  

1. Rukun-rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:  

a. Al- Mawarits (pewaris) 

Al-mawarits yaitu orang yang mewariskan harta benda atau hak 

kepada ahli waris.59 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

171 ayat b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat 

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan 

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan.60 

b. Al- Warits (ahli waris)  

Al- Warits (ahli waris) yaitu orang yang menerima warisan dari 

pewaris melalui keluarga (nasab) atau hubungan perkawinan. 

61Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin (c) ahli waris 

adalah: 

“Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah 

atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris”.62 

                                                           
59Muhammad, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur’ān Dan As-Sunah  Yang 

Shahih(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), 27. 
60Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a.  
61Muhammad Ali Asshabuni, Hukum Waris dalam Islam, 39.  
62Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan ) Pasal 171 Huruf c.  
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c. Al- Mauruts (harta warisan) 

Al-mauruts yaitu, harta peninggalan pewaris setelah dikurangi 

biaya pengurusan mayit, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat 

tidak lebih dari sepertiga 1/3.63 

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang harta warisan 

pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi: “Harta warisan adalah harta 

bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat”.64 

2. Syarat Pembagian Waris 

Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni:65 

a. Adanya kematian pewaris. 

Mati secara harfiah berarti mati menurut hukum (putusan 

hakim). Ahli waris hadir atau hidup pada saat pewarimeninggal 

dunia.66 

b. Mengetahui status kewarisan. 

Mengetahui status waris berarti mengetahui dengan pasti 

hubungan pewaris dan ahli waris, misalnya suami istri, anak, 

kerabat dan sebagainya.  

 

 

                                                           
63Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 22.  
64Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan ) Pasal 171 Huruf e.  
65 Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:DarulFikri, 2011), 349.  
66Ibid.,  350.  
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E. Sebab-Sebab Waris  

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris 

yaitu: 

1. Hubungan kekerabatan 

  Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan 

ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.67 Kekerabatan  merupakan 

alasan terkuat dalam pewarisan, karena kerabat termasuk unsur sebab 

akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sistem 

kekerabatan yang digunakan dalam hukum kewarisan Islam adalah 

sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, penentuan hubungan 

kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan ayah.  

  Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam merupakan dasar 

hukum mewarisi. Allah berfirman Q.S Al-Anfal ayat 75: 

أ ول و األْرَحاِم وا َمَعك ْم َفُأ ولَِِئَك ِمْنك ْم وَ َوالَِّذيَن آَمن وا ِمْن بَ ْعد  َوَهاَجر وا َوَجاَهد  
 (٧٥ اَّللََّ ِبك لِّ َشْيٍء َعِليٌم )ٍض ِف ِكَتاِب اَّللَِّ ِإنَّ بَ ْعض ه ْم َأْوىَل بِبَ عْ 

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian 

berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu 

Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang 

mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 

di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”.68 

                                                           
67Anshary, hukum kewarisan islam dalam teori dan praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013),  25.  
68Al-Qur’ān, 8:75: 
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  Menurut fiqh  mawaris, orang yang mengambil harta dalam jalan 

kekerabatan ini ada tiga:69 

a. Asẖabul furudh 

Asẖabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta 

peninggalan yang telah ditentuan oleh al-Qur’ān, as-Sunnah dan 

Ijma’. Adapun bagian yang sudah ditentuan adalah 1/2, 1/3 1/4. 1/6, 

1/8, dan 2/3. Ahli waris  dapat mewarisi harta peninggalan dari 

pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki 

dan 10 orang perempuan. 70 Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai 

berikut:  

1) Anak laki-laki  

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki  

3) Ayah  

4) Kakek dari ayah 

5) Saudara laki-laki sekandung 

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Saudara laki-laki seibu 

8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki  sekandung 

9) Keponakan laki-laki dari seayah 

10) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah  

11) Saudara seayah (paman) seayah  

                                                           
69Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 12.  
70Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, 139.  
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12) Anak paman seibu seayah 

13) Anak paman seayah  

14) Suami  

15) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit  

Apabila ahli waris diatas ada semua maka yang mendapatkan 

warisan hanya ada tiga orang yaitu:71 

1) Suami 

2) Ayah  

3) Anak  

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu sebagai 

berikut:72 

1) Anak perempuan  

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki 

3) Ibu 

4) Nenek perempuan dari (ibunya ibu) 

5) Nenek perempuan dari (ibunya ayah) 

6) Saudara perempuan yang seibu seayah  

7) Saudara perempuan seayah 

8) Saudara perempuan seibu 

9) Istri  

10) Orang perempuan yang memerdekakanya 

                                                           
71Otje Salman dan Mustafa Haffas, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 

2010), 35.  
72Ibid., 37.  
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Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan 

warisan hanya 5 orang yaitu:73 

1) Ayah  

2) Ibu 

3) Anak laki-laki 

4) Anak perempuan 

5) Suami/ istri 

b. Ashabah 

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, 

tetapi dapat menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli 

waris. Ahli waris ashabah akan menerima bagian dari harta warisan, 

tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti yaitu:74 

1) Jika tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta warisann 

menjadi milik ahli waris ashabah. 

2) Jika ada ahli waris asẖabul furudh, maka ahli waris ashabah 

menerima sisa dari asẖabul furudh tersebut. 

3) Jika harta waris sudah habis dibagi oleh asẖabul furudh, maka 

ashabah tidak mendapatkan apa-apa.75 

Ahli waris ashabah termasuk orang yang mempunyai hubungan 

darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, 

                                                           
73Fatih syuhud, Hukum Waris Islam (Pustaka Alkhoirot:2018), 14.  
74Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 15.  
75Ibid., 17.  
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saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan 

mendapatkan ashabah jika ia didampingi saudara laki-laki.  

c. Dzawil arham  

Dzawil arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah 

dengan pewaris melalui pihak wanita76. 

2. Pernikahan 

  Pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang sah yang  dapat 

menimbulkan halalnya suatu hubungan seorang pria dan seorang 

wanita.77 Pernikahan menjadi dasar sebab terjadinya warisan adalah surat 

An- Nisa ayat 12 yang berbunyi:  

 َوَلك ْم ِنْصُف  َما تَ َرَك أَْزَواج ك ْم 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isteri mu”.78 

 Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU nomer No.1 tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1: “Perkawinan yang sah dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya”.79 

  Menurut istilah hukum Islam, hal ini dilakukan sesuai dengan rukun 

dan syarat pernikahan. Dengan akad,  suami mewarisi harta Istri dan istri 

dapat mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan 

                                                           
76Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: PT Reflika Aditama, 2018), 19.  
77Saifuddin Masykuri, Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 

14.  
78Al-Qur’ān, 4:12.  
79Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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hubungan badan dan berkhalwat. Pernikahan yang rusak tidak bisa 

mendapatkan warisan.80 

3. Hubungan walak 

  Hubungan walak, yaitu kekerabatan yang disebabkan hukum. Orang 

yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri 

seseorang sebagai manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi 

terhapat budak yang merdeka. Kondisi tersebut terjadi apabila budak 

tidak memiliki ahli waris dari jalur hubungan kekerabatan maupun 

karena perkawinan. Kelompok-kelompok ahli waris juga dijelaskan 

dalam  Kompilasi  Hukum Islam pasal 174 yaitu: 

a. Menurut hubungan darah; 

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

laki-laki, paman dan kakek. 

2) Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dan nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.81 

F. Penghalang Waris   

Penghalang warisan mengakibatkan gugurnya hak untuk mendapatkan 

harta peninggalan dari pewaris walaupun mempunyai hubungan kekerabatan 

dengan pewaris. Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang dapat 

menghalangi warisan, yaitu:82 

                                                           
80Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.  
81Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan ) Pasal 174.  
82 Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta:DarulFikri, 2011), 351.  
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1. Pembunuhan  

Apabila ada ahli waris yang membunuh pewaris, maka dia tidak 

berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 

72 : 

ت ْم َتْكت م وَن)م ْ َوِإْذ قَ تَ ْلت ْم نَ ْفًسا فَادَّارَْأُت ْ ِفيَها َواَّللَّ      (٧٢رٌِج َما ك ن ْ

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu 

saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa 

yang selama ini kamu sembunyikan”.83 

Menurut Ash-Shabuni ayat tersebut menceritakan tentang terhalang 

mendapatkan harta waris karena membunuh bahkan ia terkena sanksi 

qishash. Jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta 

warisan, maka orang-orang akan merencanakan pembunuhan terhadap 

ayah dan ibu kandungnya, karena ingin cepat memperoleh harta 

warisannya. Oleh karena itu para imam madzab sepakat bahwa 

pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan 

harta warisan.84 

Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak mendapatkan hak 

atas harta peninggalan pewaris. Sebab, pembunuh ingin mendapatkan 

harta warisan secara cepat. Oleh sebab itu, seseorang yang membunuh 

akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari 

orang yang dibunuh. Telah diatur  dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum 

Islam bahwa:  

                                                           
83Al-Qur’ān, 2;72.  
84Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, 116.  
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Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan 

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. dihukum 

karena :85 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya 

berat pada pewaris. 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.   

2. Perbudakan  

Seseorang yang telah menjadi budak tidak berhak atau  berwajiban 

untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang 

dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuanya. Baik budak itu 

sebagai budak murni atau pun budak yang telah merdeka ketika tuannya 

meninggal.86 Budak yang telah  melakukan perjanjian pembebasan 

dengan tuannya. Semua jenis budak merupakan  penghalang  untuk 

mendapatkan harta warisan.  

3. Perbedaan agama  

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat penyebabkan 

terhalangnya penerimanan harta warisan. Setiap orang muslim hanya 

memberi waris kepada muslim. Jika ada pewaris yang meninggal, 

                                                           
85Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 173 huruf a-b.  
86Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 

,57.  
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sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ia tidak berhak 

mendapatkan harta warisan.87 Rosulullah SAW bersabda:  

   اْلم ْسِلَم )متفَق عليه(الَيَِرث  اْلم سَِّلم  اْلَكاِفَر َوالَ 

Artinya : “Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir dan 

orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam”. (HR. 

Ahmad).88 

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah murtad ada dua jenis 

yaitu:89 

a. Murtad fitrah, yakni murtad seseorang yang dilahirkan sebagai 

seseorang muslim kemudian murtad dari agama Islam. 

b. Murtad  millah, yakni seseorang yang dilahirkan dalam keadaan 

kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau 

murtad.  

4. Perbedaan negara  

Suatu daerah dapat dianggap sebagai negara harus memiliki kepala 

negara sendiri, memiliki angkatan senjata, dan memiliki kedaulatan 

sendiri. Oleh karena itu jika adanya perbedaan negara maka ada tiga 

kategori yaitu adanya perbedaan menurut hukum, perbedaaan menurut 

hakikatnya dan perbedaan menurut hakikat dan hukumnya.  Berlainan 

negara antara pewaris dan ahli waris muslim atau pun non muslim 

                                                           
87 Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:DarulFikri,2011), 358.  
88Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid. III, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), 414.   
89Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, 118.  
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menjadi sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan. Walaupun 

memiliki hubungan kekerabatan atau pun hubungan pernikahan. 90 

G. Pembagian Waris Takharuj 

Perdamaian menurut bahasa adalah suatu bentuk kesepakatan yang 

dapat mengatur adanya konflik atau perselisihan.91 Faraid juga mengenal 

pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan 

takharuj, yang diartikan dengan dikeluarkannya seseorang atau lebih dari 

sekelompok ahli waris dengan penggantian haknya diantara ahli waris yang 

lain. Takharuj berasal dari bahasa arab, dari kata kharaja wazan tafa’ala. 

Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud takharuj adalah perdamaian para ahli 

waris agar sebagian dari mereka keluar dengan menarik diri dan mengambil 

bagian pustakanya. 

Takharruj adalah akad yang boleh dilakukan dengan ketentuan adanya 

saling meridhai.92  Dasar hukum Pembagian harta warisan dalam bentuk 

takharuj tidakdijumpai dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi Saw. Tetapi 

dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang 

terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan.93 Pembagian 

harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana yang 

disebutkan diatas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap 

                                                           
90Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 361.  
91Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam 

Dan Sunni (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013), 33.  
92 Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, (Yogyakarta: Tim 

Pustaka Yustisia, 2014), 98.  
93 Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Ilusain, Al-Sunan al-Kubra, (Bairut:Darul al-kutub al 

Ilmiyyah, 1999), jilid 7.  
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perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat 

kebolehannya yaitu adanya keridhaan masing-masing pihak yang 

mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 

sebagai berikut: 

َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمن  ْوا اَل ََتْك ل وْاا اَْموَ  َنك ْم َِبْلَباِِطِل ِاالَّا اَ َيٓا  ْن َتك ْوَن َِتَارًَة َعْن تَ رَاٍضٍ اَلك ْم بَ ي ْ
  َكاَن ِبك ْم َرِحْيًمامِّْنك ْم ۗ َواَل تَ ْقت  ل وْاا اَنْ ف َسك ْم ۗ ِانَّ اَّللَِّٓ 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.94 

 

Sistem perdamaian sangat penting untuk mencari jalan keluar dari 

bermacam-macam perselisihan dan pertentangan yang terjadi dikalangan 

masyarakat, adapun cara selanjutnya melalui musyawarah antara para pihak 

yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 

disebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.95 

Pasal tersebut menjelaskan pembagian waris secara perdamaian dengan 

mengutamakan kerelaan para ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan. 

Metode perdamaian sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad 

Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra 

menasehatkan kepada kaum muslimin agar pihak yang mempunyai urusan 

dapat memilih cara damai. Umar ra berkata: 

                                                           
94 Al-Qur’an, 2:29. 
95Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 183. 
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“Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali 

mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan 

yang halal”. 

Pelaksanaanya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan, 

kemudian memilih jalan damai dan membagi harta para ahli waris 

berdasarkan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum 

dewasa atau belum mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban maka 

mendapatkan wali berdasarkan hakim atau usulan keluarga. Ahli waris 

tersebut juga mendapatkan harta waris sesuai  faraid. Apabila salah satu ahli 

waris tidak menyetujui adanya perdamaian maka tidak dapat dilaksanakan.96 

Alasan yang dapat dijadikan tumpuan oleh masyarakat dari pembagian 

harta warisan secara damai yakni:97 

a. Jika ada perbedaan ekonomi antara ahli waris, dan mereka merelakan 

bagiannya untuk disamakan dengan ahli waris yang lainnya.98 

b. ketika salah satu ahli waris bertanggung jawab untuk menjaga dan 

merawat pewaris sampai meninggal. Sehingga para ahli waris 

mendapatkan bagian yang lebih dari bagian banyak dari ahli waris 

yang lain. 

                                                           
96 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 

2000),15. 
97Siah Khosyi’ah, “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan,” Auliya Vol . 10, No. 1 

Juni 2016, 5.   
98Ibid,. 6.  
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c. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya 

persengketaan ahli waris, berarti terjalinnya hubungan silaturahmi 

antara para ahli waris.99 

d. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa 

warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai 

kehidupan para ahli waris. Bahkan konflik keluarga bisa berlanjut 

kepada keturunan masing-masing. 

e. Harta warisan dapat segera terbagi dan dinikmati oleh semua ahli 

waris, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga serta 

perolehan harta dilakukan dengan cara halal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Hamdani, Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan, Al-Hisab, Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol. 1. No. 1. Desember 2020.  Hal, 41.  
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BAB III 

PRAKTEK PEMBAGIAN  KEWARISAN DI DESASEDAYU 

KECAMATAN  ARJOSARI  KABUPATENPACITAN 

A. GAMBARAN UMUM DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI 

KABUPATEN PACITAN 

1. Sejarah Desa 

Desa Sedayu merupakan desa yang sebagian besar penduduknya 

tinggal di daerah pegunungan. Pada zaman dahulu, orang pertama yang 

menempati Desa Sedayu adalah seseorang pria dari Istana Suryakarta yang 

bernama Haryo Penangsang. Pemerintahannya dipimpin oleh Ohontoko 

dan Surontoko sampai beliau wafat dan dimakamkan di Dusun Krajan 

Desa Sedayu dan sekarang makamnya berada di tengah-tengah sungai, 

menurut cerita nenek moyang Sedayu bernama Mergayu, yang berarti 

wanitanya ayu-ayu dan jika menjadi seseorang pejabat desaharus sabar dan 

menahan godaan (legenda). Dahulu, sebelum menjadi daerah, ada tiga 

kepala suku yaitu:Kepala Desa Dongaru Krajan yang wilayahnya meliputi, 

Gawang, Ndayu, Sugih waras, Sabrang dengan pimpinan Mbah Pasiun. 

Wilayah Desa Dongaru lor meliputi: Gayam, Nggini, Jambu. Kepala Desa 

Donggaru Kidul wilayahnya meliputi, Daren, Kedung Waru, Karang 

Gondang. 100 

                                                           
100 Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, 08 Febuari 2021. 
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Pada tahun 1908 mereka menjadi satu, yaitu Desa Sedayu, kepala Desa 

pertama yaitu Karyo Sentono sampai tahun 1917, sebelum berlakunya 

Undang-Undang No 32 Tahun 1979. Pusat kepemimpinan pertama berada 

di Dongaru dan Ndayu sehingga G 30S/PKI. Warga yang berada di lokasi 

Ndayu, Dongaru, Polu dan Tenggar telah pindah kedaerah yang tidak 

terkena bencana. Saat ini Kepala Desa Bapak Mustakim, A.Ma.Pd,  

dilantik pada 06 Januari 2020 periode 2020-2026. Beliau adalah kepala 

Desa yang juga pernah menjabat selama dua priode tahun 1999 sampai 

2013.  

2. Letak Geografis 

 Desa Sedayu merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak di 

wilayah Kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. 

Yang terletak 2,55 Km ke arah barat dari Kota Kecamatan. Desa Sedayu 

mempunyai luas wilayah 893,8900 hektar. Adapun batas batas wilayah 

Desa Sedayu:101 

a. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Desa Karangrejo 

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bolosingo. 

c. Sebelah Timur  : berbatasan dengan Desa Tremas 

d. Sebelah Barat    : berbatasan dengan Desa Mlati  

 

 

                                                           
101Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan , 08 Januari 2021.  



 

 

45 
 

 

3. Kondisi Penduduk  

Secara administratif Pemerintahan Desa terbagi dalam 10 dusun dengan 

jumlah penduduk sekitar berdasarkan profil Desa Sedayu yang 

disebutkan.Bahwa jumlah penduduk yang tinggal di daerah ini terdapat 

3.426 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk Desa Sedayu dengan jumlah 

penduduk laki-laki 1.743 sedangkan penduduk perempuan 1.683 dengan 

jumlah total kepala keluarga 1.222 KK.102 

4. Kondisi Sosial Keagamaan  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skema  mayoritas  penduduk 

Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pemeluk agama 

Islam. Berikut jumlah presentase pemeluk agama di Desa Sedayu 

berdasarkan data penduduk beragama Islam dengan jumlah 3.426. Sarana 

kegiatan keagamaan yang berada di Desa meliputi tempat Beribadah, TPQ,  

dan kegiatan yang lainnya. 

Kegiatan keagamaan biasanya dilakukan pada malam jum’at di setiap 

RT melaksanakan yasinan, selain itu kegiatan tasyakuran hari besar islam 

seperti hari raya Idul fitri dan Idul adha, serta maulid nabi, kegiatan ini 

dilakukan oleh warga agar menjaga silaturahmi. Dan masih ada kegiatan 

untuk ibu-ibu muslimat antar kecamatan yang diadakan setiap satu bulan 

sekali.103 

                                                           
102Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan , 08 Januari 2021. 
103 Ibu Ela, Hasil wawancara tanggal 5 April 2021.  
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5. Keadaan Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, maka ditingkatkan 

pengetahuan dengan memberinya pendidikan formal maupun non formal. 

Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mendidik para siswa menjadi 

manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Desa Sedayu 

merupakan desa yang terletak dengan pusat lokasi pendidikan. Desa 

Sedayu dengan dengan 2 lembaga Pondok Pesantren Tremas dan Pondok 

Al-Fattah Kikil. Yang mana di masing-masing lembaga yang memiliki 

jenjang pendidikan dari tingkat MTS sampai ke Perguruan Tinggi. Dengan 

adanya dua lembaga pendidikan tersebut masyarakat mejadi semangat 

untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat 

meraih cita-cita yang di inginkan.  

Selanjutnya, tingkat pendidikan di Desa Sedayu terbilang kurang baik, 

hal ini dikarenakan mayoritas penduduk lulusan Sd/Sederajat berjumlah 

1.529, lulusan SMP/Sederajat berjumlah 661, lulusan SMA/Sederajat 

berjumlah 473. Sedangkanuntuk lulusan Perguruan Tinggi, hanya 

sebagian kecil dari jumlah masyarakat yaitu 86 orang. Meskipun begitu, 

tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak-anak mulai 

ditingkatkan meskipun orang tuanya tidak mengenal pendidikan tinggi. 



 

 

47 
 

Sehingga orang tua memberikan sarana pendidikan kepada anaknya 

sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.104 

6. Keadaan Sosial ekonomi 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sedayu sangat bervariasi hal ini 

sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Masyarakat Desa Sedayu 

sebagian besar merupakan seorang petani dengan jumlah sekitar 

1.154,pedagang yakni 473, wiraswasta dengan jumlah 623, PNS 16 orang, 

karyawan swasta  331, sedangkan pekerja yang lain berjumlah sekitar 576 

orang, perangkat desa 16 orang dan dukun 9 orang. 105 

7. Keadaan Sosial Budaya 

Masyarakt Desa Sedayu merupakan bagian dari komunitas masyarakat 

jawa. Masyarakat sekitar yang masih tetap menjalankan tata cara dan pola 

kehidupan khas Jawa dan nilai-nilai Jawa yang masih dijadikan pedoman 

dalam kehidupannya sehari-hari, terutama berhubungan dengan 

kesakralan.106 Mereka juga masih menjalankan tradisi-tradisi yang begitu 

kuat semanjak manusia ada di dalam kandungan sampai meninggal, 

upacara tersebut yakni minomi, sepasaran, khitanan, perkawinan dan 

kematian. Dalam upacara kematian ada beberapa slametan sebagai hari 

peringatsn seperti: mendak telung dino ( memperingati 3 hari ), mendak 

pitung dino (tujuh hari), patang puluh (empat puluh hari), seratus dino 

                                                           
104 Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, 08 Febuari 2021. 

105Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, 08 Febuari 2021. 
106 Data Kantor Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, 08 Febuari 2021. 
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(seratus hari), nyewu dino (seribu hari) dan setelah tradisi ini selesai 

barulah harta peninggalan orang tua dapat dibagikan.   

 

B. DATA KHUSUS PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SEDAYU 

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN  

Warisadalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kemilikan 

harta pewaris kepada ahli waris yang berhak. Kewarisan yang ada di 

Indonesia mempunyai sistem yang berbeda-beda pada setiap masyarakat 

yang ada. Namun di desa Sedayu seseorang hanya dapat menjadi ahli waris 

dari anggota keluarga terdekat yaitu istri dan anak, untuk bapak ibu serta 

kerabat tidak diperbolehkan mendapat bagian, kecuali jika pewaris tidak 

mempunyai anak dan istri.  

Penduduk Desa Sedayu mempunyai hubungan yang baik dengan 

leluhur mereka, mereka mempraktikkan pembagian warisan yang telah 

menjadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang mereka. Adat masing-masing 

penduduk berbeda-beda, dilihat dari pembagianya mereka mempunyai cara 

tersendiri untuk melakukan pembagian warisan dengan cara sama rata. Dalam 

pembagian harta waris tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dan 

perempuan karena setiap orang berhak mendapatkan warisan. Pembagian 

terjadiketika sudah ahli waris menikah dan pembagiannya dilakukan ketika 

pewaris masih hidup.Mereka selalu menganut asas kekeluargaan dalam 

pembagian waris karena “podo-podo anak’ e“ (sama-sama anaknya). Hukum 
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adat masyarakat desa Sedayu tidak mengenal pembagian menurut hitungan 

jumlah, tetapi hanya mempertimbangkan wujud benda.  

Mengenai latar belakang pelaksanaan warisan peneliti bertanya kepada 

pak Janib,107 sesepuh dari dusun karanggondang: tentang awal mula cerita 

pembagian warisan menurut tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang, 

tradisi ini sudah ada sebelum saya lahir dan sampai sekarang masih 

dilestarikan dari generasi ke generasi.  

1. Pelaksanaan Pembagian WarisSecara Sama Rata  

 

a. Pembagian harta warisan di Desa Sedayu, semua ahli waris 

mendapat bagian yang sama, tidak memandang anak laki-laki atau 

perempuan. terkait bagian, hal ini sesuai dengan penjelasan bapak 

Dedi:  

    “Keluarga saya terdiri dari tiga bersaudara, orang tua saya 

meninggal pada tahun 2010, saya memiliki tanggung jawab untuk 

mengarahkan pembagian warisan orang tua saya secara sama rata, 

terlepas dari anak laki-laki dan perempuan. Aset yang ditinggalkan 

4 sawah dan 3 bidang tegalan. Saya memiliki dua saudara laki-laki 

dan perempuan. Setiap anak menerima sebuah ladang dan sebuah 

tegalan. Pak dodi menjual satu sawah seharga jumlah RP. 

25.000.000. Setelah menjual uang hasil penjualan dibagi 3 orang, 

setiap orang mendapatkan Rp. 8.300.000. Adapun rumah yang 

ditinggalkan oleh orang tua saya, diberikan kepada anak yang nomer 

2 karena dia sudah merawat orang tua masa hidupnya. Sebagai 

seorang kakak saya harus berlaku adil dalammembagi harta warisan, 

walaupun menurut Hukum Islam saya mendapatkan bagian yang 

besar, tetapi saya tetap melakukan pembagian dengan cara 

musyawarah untuk menghasilkan bagian yang sama. Seperti Amanat 

kedua orang tua, beliau selalu berpesan agar membagikan secara adil 

dan sama rata”.108 

 

                                                           
107 Janib, Hasil Wawancara, Sedayu 09 Januari, 2021. 
108 Dedi, Hasil Wawancara, Sedayu 09 Maret, 2021 
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b. Bapak janib, menyampaikan bahwa tidak ada perhitungan-

perhitungan yang khusus untuk membagi warisan, hanya yang 

bertanggungjawab merawat pewaris mendapat bagian yang lebih 

dari ahli waris yang lain. 

    “Adat pembagian harta warisan dalam keluarga saya dilakukan 

sekitar tahun 2000. Pembagian waris hanya dilakukan oleh ahli waris 

dan tanpa melibatkan pihak perangkat desa. Bagian yang diperoleh 

masing-masing ahli waris adalah sama yaitu 1: 1 atas kesepakatan 

ahli waris, pembagian diselesaikan secara kekeluargaan”.109 

 

c. Adat membagi harta waris di Desa Sedayu dilakukan secara 

kekeluargaan, sudah dilakukan secara turun temurun. Mengenai 

pelaksanan pembagian harta waris masyarakat sekitar menunggu 

orang tua meninggal. Sebagaimana yang di jelasakan oleh bapak 

udin:  

    “Ketika ayah dan ibu sudah meninggal, kami membagi warisan 

kepada keluarga. Waktu ibu masih ada harta warisan masih dikelola 

oleh ibu. Setelah ibu meninggal, baru diadakan pembagian warisan 

dan bagian yang diperoleh tiap anak sama rata kami sebagai ahli 

waris menyamakan tiap bagian agar tidak terjadi pertengkaran 

persaudaraan”. 110 

 

“Ahli waris tidak memperebutkan warisan kedua orang tua. Kami 

mempunyai 5 saudara yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki 

sama-sama berdamai dalam melakukan pembagian warisan. 

Pembagian dilakukan pada tahun 2018 dari pewaris bapak tugimen 

dan ibu mesinah. Para ahli waris sepakatsehingga tidak ada 

perselisihan dan sama-sama menerima bagiannya 1:1 untuk masing-

masingahli waris”.111 

 

Keluarga bapak saiful membagi warisan dengan sama rata yang 

mana bagian untuk anak tengah sawah sak bagian, mbakyu sawah 

sak dan bagian pak saiful sawah sak bagian. 112 

                                                           
109Janib, Hasil Wawancara,  Sedayu 09 Januari,  2021.  
110udin (42), Perangkat Desa , Hasil Wawancara ,Sedayu 08 Maret,2021.  
111 Misratin, Hasil Wawancara, Sedayu, 04 April 2021. 
112 Saiful, hasil wawancara 15 maret 2022.  
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d. Penduduk Desa Sedayu juga masih ada menggunakan pembagian 

secara Islam, walaupun itu hanya beberapa orang saja. Kebanyakan 

masyarakat lebih memilih melakukan pembagian secara 

kekeluargaan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Paiti:  

    “Pembagian harta warisan dalam keluarga saya masih selalu 

menggunakan pembagian ilmu faraid, yaitu  bagian saudara laki-laki 

saya bernama adi mendapat harta peninggalan yang lebih banyak, 

sedangkan saya mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Orang tua 

saya meninggalkan 3 anak 2 laki-laki dan satu perempuan. 

Walaupun bagiannya tidak sama dengan saudara saya, saya 

tetapikhlas menerima bagian yang sudah dibagikan oleh para ahli 

waris”.113 

 

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Ketika Pewaris Masih Hidup 

 

a. Bapak Udin, selaku Bapak Kepala Dusun Karanggondang desa 

Sedayu mengatakan   bahwa:  

    “Masyarakat sekitar dalam melakukan pembagian harta warisan 

selalu menggunakan pembagian syari’at Islam disebut dengan hibah 

sedangkan masyarakat Desa Sedayu menyebutnya pembagian 

warisan. ketika pewaris masih hidup pembagian warisan dinilai 

sangat menimalisir terjadinya perselisihan antara pihak keluarga. 

Banyak perselisihan ketika pewaris meninggal, para ahli waris 

berlomba-lomba merebutkan warisan dari orang tuanya. Sebagai 

kepala dusun saya hanya menyarankan untuk melakukan pembagian 

dengan cara musyawarah bersama keluarga ketika tidak ketemu 

solusinya baru memanggil pihak desa setempat”.114 

 

b. Desa yang memiliki perbatasan dengan pondok pesantren ini, 

mempunyai tradisi yang cukup dipertahankan bagian waris yang 

masih menggunakan tatanan mereka sendiri. Memang masih ada 

                                                           
113 Paiti, Hasil Wawancara, Sedayu, 11 Januari 2021.  
114Komarudin, Selaku Bapak Kasun Dusun Karanggondang Desa Sedayu, Hasil 

Wawancara,  Sedayu 08 Januari, 2021. 
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beberapa orang tua di desa ini yang membagi hartanya terlebih 

dahulu baik berupa sawah, kebun ataupun ternak kepada anaknya, 

namun apabila anaknya menikah terlebih dahulu ia mendapatkan 

bagian yang terlebih dahulu, kemudian jika terjadi pembagian harta 

warisan maka dia tidak mendapatkan bagiannya. Bapak Arib, selaku 

masyarakat Desa Sedayu, beliau mempunyai latar belakang 

pendidikan SD dan berkerja sebagai seorang petani,  mengatakan:  

   “Saya menikah dengan istri pada tahun 1974. Pembagian harta 

warisan dikeluarga saya dilakukan dengan memberikan bagian 

kepada anak anak (ahli waris) yang sudah menikah sebagai bekal 

untuk rumah tangga. Pembagian harta waris dilaksanakan dengan 

cara mengumpulkan empat  ahli waris, satu perempuan tiga laki-laki. 

Anak pertama mendapatkan bagian sawah sebidang, untuk anak 

kedua mendapatkan tegalan. Dan untuk anak terakhir belum 

mendapatkan bagian karena belum menikah, bagian untuk anak 

terakhir masih saya rawat dan sebagain harta yang belum dibagi 

masih saya simpan gunakan untuk kehidupan sehari-hari”.115 

 

c. Keterangan dari Ibu Koritah terkait waris yang terjadi dalam 

keluarganya. Mengatakan bahwa:116 

   “Pembagian warisan dalam dikeluarga saya, dilaksanakan ketika 

ibu masih hidup tetapi bapak sudah meninggal dunia tahun 2001. 

Karena kondisi ibu yang sudah tua pihak anak-anak menyetujui 

terhadap pembagianya yang disaksikan oleh pihak keluarga saja, 

kami masih menyisihkan bagian untuk merawat ibu saya sampai 

meninggal dunia. Ahli waris secara suka rela menerima setiap bagian 

yang diperoleh”. 

 

Saya anak kedua dari 5 bersaudara 2 laki- laki 3 perempuan, kami 

berlima bersepakat membagikan secara sama rata apalagi ibu masih 

hidup. Beliau menghibahkan tanah dan rumah prabon untuk anak 

terakhir yang merawatnya sampai meninggal.  

 

 

                                                           
115 Arib (48), Hasil Wawancara, Sedayu, 11 Januari, 2021.  
116  Koritah, Hasil Wawancara, Sedayu, 15 Maret, 2021 



 

 

53 
 

 

d. Keterangan dari Bapak Muhammad, mengatakan bahwa:  

   “Orang tua saya membagi harta warisan pada tahun 1998. Ketika 

mereka masih hidup beliau mengatakan bahwa masih mempunyai 

tanggung jawab sebelum hartanya dibagikan kepada anak-anaknya. 

Bapak saya membagi warisan dengan penuh kerukunan terhadap 

anak-anaknya dikarenakan para ahli waris tinggal di desa yang sama 

serta mencegah adanya konflik keluarga. Bapak berpesab bahwa 

malu pada tetangga jika terjadi masalah warisan dalam keluarga. 

Setiap anak mendapatkan bagian sama”.117 

 

e.  Ibu Nur yang bekerja sebagai PNS, menjelaskan tentang pembagian 

yang dilakukan orangnya pada saat masih hidup memberikan 

bagian-bagian harta waris: 

   “Ketika tahun 1999, saya mendapatkan bagian dari harta warisan 

orang tua saya sebesar Rp: 30.000.000. Begitu juga dua kakak 

perempuan saya yang terlebih dahulu mendapatkan bagian sebesar 

Rp: 30.000.000. orang tua saya membagikan harta warisan terlebih 

dahulu, karena semua anak-anaknya wanita maka dikhawatirkan 

setelah orang tuanya meninggal terjadi pertengkaran terkait harta 

warisan”. 118 

 

Ibu sutinem membagikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum 

beliau wafat. Hal ini dilakukan karena khawatir jika terjadi 

perebutan atau perselisihan mengenai harta warisan dan pembagian 

harta waris kepada anak-anaknya sama rata. 119 

 

f. Sedangkan dalam proses pencatatan hasil pembagian harta waris 

yang ada di masyarakat Sedayu, seperti yang dijelaskan oleh 

Seketaris desa Sedayu bapak Agus: 

   “Pembagian harta waris yang ada di desa ini bersifat kekeluargaan 

atau adat tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu sampai 

sekarang. Hal ini di pilih karena tidak membedakan ahli waris 

perempuan dan laki-laki. Mengenai pencatatan di kantor desa, hanya 

membuatkan surat keterangan pembagian harta warisan yang 

disahkan oleh saksi-saksi pada saat pembagian. Surat tersebut akan 

                                                           
117Muhammad, Hasil Wawancara, Sedayu 04 April, 2021.  
118Nur, Hasil Wawancara, Sedayu 20 Maret, 2021. 
119 Sutinem, Hasil Wawancara, 15 maret, 2022. 
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digunakan untuk jual beli yang di miliki oleh ahli waris.Masyarakat 

setempat dalam menangani masalah waris hanya melibatkan 

keluarga, tanpa mengundang tokoh masyarakat atau aparat Desa”.120 

 
 

 

  

                                                           
120 Agus, Seketaris Desa, Hasil Wawancara, Sedayu, 08 Febuari, 2021.    
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SEDAYU KECAMATAN 

ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 

 

A. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN 

HARTA WARIS SAMA RATA DI DESA SEDAYU KECAMATAN 

ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 

Hukum syariah adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta 

peninggalan seseorang yang meninggal, yang disebut dengan warisan. 

Pembagian waris Islam sudah ditentukan dalam al-Qur’an, dan 

ketentuantentang bagian harta para ahli waris telah ditentukan berdasarkan 

konsep keadilan. Dengan cara ini warisan tidak jatuh pada satu orang, tetapi 

semua para ahli waris yang ditinggalkan.121Pembagian setiap ahli waris baik 

laki-laki atau perempuan telah ditentukan. Namun tidak disebutkan besaran 

hak waris yang harus mereka peroleh. Dalam pembagian harta waris terdapat 

dalam surat An- Nisa ayat 11. 

 

ي وِصيك م  اَّللَّ  ِف َأْوالدِك ْم لِلذََّكِر ِمْثل  َحِّظِّ األنْ ثَ َينْيِ فَِِإْن ك نَّ ِنَساًء فَ ْوَق اثْ نَ َتنْيِ فَ َله نَّ 
ْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها النِّْصُف  َوألبَ َوْيِه ِلك لِّ َواِحٍد ِمن ْه َما السُّد س  ِمَّا ث  ل ثَا َما تَ َرَك َوإِ 

ٌة تَ َرَك ِإْن َكاَن لَه  َوَلٌد فَِِإْن لَْ َيك ْن لَه  َوَلٌد َوَورِثَه  أَبَ َواه  َفألمِِّه الث ُّل ث  فِإْن َكاَن لَه  ِإْخوَ 

                                                           
121Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia Cet, II (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010) 
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َوِصيٍَّة ي وِصي ِِبَا أَْو َدْيٍن آََبؤ ك ْم َوأَبْ َناؤ ك ْم ال َتْدر وَن أَي ُّه ْم أَق َْرب  َفألمِِّه السُّد س  ِمْن بَ ْعِد 
 (١١َلك ْم نَ ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما )

Artinya:  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

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

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.122 

QS. Surat An-Nisa ayat 11 menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali 

lebih besar dari bagian perempuan. karena perempuan mendapatkan harta dari 

suami dan orang tuanya. Oleh karena itu, membandingkan dua bagian dengan 

satu bagian bukanlah perhitungan yang mutlak yang dianggap tidak adil, 

melainkan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.123 

Menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima waris, 

sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah.  

Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum 

Allah yang harus di taati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-

masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya 

                                                           
122Al-Qur’ān, 4:11.  
123Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), 26.  
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kepada ahli waris yang lain menurut hukum Islam itu boleh dan istilah ini 

disebut damai (takharuj).124 

Takharuj adalah pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip 

perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk 

diberikan kepada ahli waris lain, setelah dia mengetahui bagiannya.125 

Pembagian waris dengan metode takharuj yaitu merupakan salah satu kunci 

utama dalam melakukan pembagian warisan yakni ahli waris seakan-seakan 

mengetahui pembagian awal sebelum terjadinya takharuj, setelah mengetahui 

hal tersebut barulah seseorang tersebut takharuj dengan syarat ridho tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Tujuan perdamaian ini untuk menyelesaikan 

pertengkaran atau perselisishan diantara ahli waris. penyelesaian dengan cara 

damai terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Hujarat ayat 10. 

َا اْلم ْؤِمن  ْوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلح ْوا َبنْيَ َاخَ   ََح ْوَن َوْيك ْم َوات َّق وا اَّللَِّٓ َلَعلَّك ْم ت  رْ ِاَّنَّ

Artinya:  Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu dirahmati.  

Ayat diatas menjelaskan dengan cara berdamai dapat menjadi upaya 

mengurangi kesenjangan di antara  para ahli waris. misalnya kesenjangan 

ekonomi yang dapat memicu timbulnya konflik.126 Sedangkan perdamaian 

                                                           

 124
Ismiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki 

Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 57, 3 ( 

Juli 2013), 189. 
125Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum 

Islam Dan Sunni (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013), 33.                                                
126Siah Khosyi’ah, “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan,” Auliya Vol . 10, No. 1 

Juni 2016, 5.   
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yang ada dalam Pasal l83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli 

waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.127 

Menurut hasil penelitian pertama dari keluarga Bapak Dedi. Ibunya 

meninggal pada tahun 2005 dan bapaknya pada tahun 2010. Bapak Dedi (ahli 

waris) adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang terdiri dari 1 laki-laki 

dan 2 perempuan. Tahun 2012 beliau membagikan harta waris yang 

ditinggalkan berupa rumah beserta tanah seluas 200 m²,  4 bidang sawah dan 

3 tegalan. Saya memiliki dua saudara laki-laki dan perempuan. anak pertama, 

kedua dan ketiga mendapatkan masing-masing anak memperoleh satu sawah 

dan satu tegalan. Untuk satu bidang tegalan oleh bapak Dedi dijual dengan 

jumlah RP. 25.000.000. setelah hasil penjualan bagi 3 orang masing masing 

mendapatkan Rp. 8.300.000. Kedua, pembagian waris di keluarga bapak 

Janib, dilakukan sekitar tahun 2000. Bagian yang diperoleh setiap ahli waris 

sama yaitu 1:1 sesuai kesepakatan para ahli waris pembagiannya diselesaikan 

secara kekeluargaan. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 memberikan pemahaman terkait 

pembagian harta warisan yang diselesaikan dengan cara perdamaian itu 

diperbolehkan, karenauntuk menghindari adanya perselisihan antara para ahli 

waris. Perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mudah untuk diikuti 

dan tidak menyalahi dalil-dalil yang qoth’i dalam al-Qur’an dan hadith. 

Sepanjang perdamaian itu tidak mengharamkan yang halal atau 

                                                           
127Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 183. 
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menghalalkan yang haram. Tidak selamanya hukum Islam harus mengikuti 

ketentuan yang ada, adakalanya hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan 

yang dibutuhkan, asal tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

SAW. Seperti dalam kaidah fiqh “hukum itu bisa berubah sesuai dengan 

perubahan zaman atau hukum itu mengikuti kondisi yang dibutuhkan”. 

Pembagian warisan sama rata yang dilakukan oleh masyarakan Desa 

Sedayu dengan konsep perdamaian diperbolehkan karena tidak menyalahi 

atau bertentangan dengan tujuan syara, karena pada dasaranya para ahli waris 

sudah bersepakatan menerima bagian masing-masing. Sehingga pembagian 

harta waris sama rata sah dilakuakan karena para ahli waris sudah rela 

membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatanbersama, 

Tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan sehingga tercipta suasana 

yang tentram dan damai. Adanya perbandingan kedua hukum konsep 

pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk 

diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak 

berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara’ dan prinsip umum dalam 

muamalah maliyah. Dengan pembagian perdamaian dapat menjadi jawaban 

terhadap penyelesaian kewarisan yang banyak dipraktekkan dalam 

masyarakat muslim Indonesia, karena mudah dan rasional.  
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B. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN 

HARTA WARIS PADA SAAT PEWARIS MASIH HIDUP DI DESA 

SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 

Hukum Kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti 

kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal, kewarisan ada sebagai akibat 

dari meninggalnya seseorang.128 

Meninggalnya pewaris sebagai syarat berpindahnya hak dan harta yang 

menjadi milik ahli waris yang didasarkan pada QS an -Nisa  ayat 7: 

َواِلَداِن َواألق َْرب ونَ وَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك الْ لِلرَِِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواألق َْرب    

 ِمَّا َقلَّ ِمْنه  أَْو َكث  َر َنِصيًبا َمْفر وًضا

   Artinya:“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

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

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

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.129 

 

Ayat-ayat di atas menjadi dasar utama untuk menunjukkan bahwa laki-

laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban waris yang sama. 

Asas-asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Sedayu 

sebagai berikut: 

1. Asas Ijbari 

Pengalihan harta dalam hukum waris terjadi apabila seseorang 

meninggal dunia. 

 

                                                           
128Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 

38. 
129 Al-Qur’ān, 4:7. 
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2. Asas bilateral 

Prinsip bilateral ini tidak membedakan kedudukan status ahli waris 

laki-laki dan perempuandan serta tidak mengenal dzawil arham.  

3. Asas Akibat Kematian 

Menurut hukum Islam, istilah waris dapat digunakan untuk 

mengalihkan harta kepada orang lain hanya setelah orang yang memiliki 

harta itu meninggal dunia.  

4. Asas Individual 

Asas individual merupakan warisan yang dapat dimiliki individu. 

Dengan cara ini ahli waris bisa mendapatkan bagiannya sendiri, tanpa 

terikat dengan ahli waris lain.  

5.  Asas Keadilan Berimbang 

Prinsip asas ini meliputi keadilan yang mengatur tentang anak laki-laki 

dan perempuan dalam hak dan kewajiban waris berdasarkan hak milik 

menurut hukum waris Islam.  

Pewaris adalah orang yang meninggal beragama Islam, meninggalkan 

harta waris dan ahli waris yang masih hidup.130 

Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada 

keluargan tidak disebut waris, meskipun pengalihan harta dilakukan 

mengalihkan haknya kapada keluarganya. Pemahaman masyarakat Desa 

Sedayu, pewaris adalah orang yang meninggal dapat membagikam harta 

                                                           
130Muhammad, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur’ān Dan As-Sunah Yang 

Shahih(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), 27. 
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kepada turunannya yang dianggap sebagai ahli waris. Hal ini berbeda dengan 

pengertian pewaris yang ada dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum 

Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 171 hurub b yang berbunyi:  “Pewaris adalah orang yang pada 

saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan 

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan”.131 Sedangkan dalam hukum waris ada syarat pembagian waris, 

pertama adanya kematian pewaris, kedua mengetahui status kewarisan.   

Seperti pembagian yang ada dikeluarga Koritah, Pembagian harta waris 

dikeluarga saya pada saat ibu masih hidup, tetapi bapak sudah meninggal 

dunia tahun 2001. Karena kondisi ibu yang sudah tua pihak anak-anak 

menyetujui permintaan terhadap pembagian waris yang disaksikan oleh pihak 

keluarga saja, kami masih menyisihkan bagian untuk merawat ibu saya 

sampai meninggal dunia. Pihak ahli waris menerima dengan penuh kerelaan 

terhadap setiap bagian yang didapatkan. 

Hukum kewarisan Islam memiliki asas kematian yang berarti kewarisan 

terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada akibat dari 

meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada 

orang lain disebut kewarisan. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.  

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian warisan 

sering menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang 

                                                           
131Kompilasi Hukum Islam (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a. 
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berkepanjangan, karena naluri manusia sangat mencintai harta benda tidak 

jarang membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya.  

Praktik pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri 

pewaris yang ada di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat 

utama dari hukum waris apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum 

Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat pewaris 

masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan 

melainkan harta wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada anaknya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sedayu Kecamatan 

Pacitan”, dapat disimpulkan yaitu: 

1. Pembagian harta warisan secara sama rata di Desa Sedayu Kecamatan 

Arjosari Kabupaten pacitan merupakan pembagian harta waris sama rata 

yang sah dilakukan karena semua ahli waris sudah rela membagi 

bagiannya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat 

untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena 

tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara’ dan prinsip umum 

dalam muamalah maliyah. 

2. Praktik pembagian harta sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris 

yang ada di Desa Sedayu tidak termasuk warisan, karena syarat utama 

dari hukum waris yaitu apabila pewaris meninggal dunia. Dalam hukum 

Islam sendiri tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada saat 

pewaris masih hidup. Jika terjadi seperti itu bukanlah harta waris yang 

dibagikan melainkan wasiat atau hibah dari orang tuanya kepada 

anaknya. 
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B. Saran 

1. Kepada masyarakat Desa Sedayu diharapakan untuk mengumpulkan 

semua ahli waris terlebih dahulu dan menjelaskan terkait bagian yang 

diperoleh setiap ahli waris. sehingga pelaksanaan pembagian warisan 

secara musyawarah dapat dijalankan dengan baik, agar tercipta rasa 

keadilan dan kesepakatan dalam membagi harta warisan.  

2. Diharapkan kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa 

Sedayu, bersama-sama untuk mensosialisasikan hukum Islam. Terutama 

menegaskan bahwa peralihan harta kepemilikan pewaris itu dapat beralih 

ketika pewaris meninggal dunia.  
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