
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat

teratur dan adil. di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap

manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.

Syari’at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang

sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan

nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan

kecil. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang

berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab

terhadap pewaris apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu,

paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.1

Khusus kaitannya dengan hukum kewarisan islam, Alquan telah

memberikan pedoman yang cukup terinci. Surat al-Nisa’ memuat hampir

semua ayat-ayat kewarisan. Salah satu nya adalah Surat al-Nisa’ ayat 11

yang berbunyi:

1 Muhammad Ali Al-Shabuni, Pembagian Waris menurut Islam (Jakarta: Gema

Insani Press,1995), 32.
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

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

dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

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

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”2

2 Al-Qur’an, 4:11.



3

Hukum di Indonesia juga  mengenal tiga sistem hukum untuk

mengatur proses pembagian harta yang telah ditinggalkan oleh

pewaris. Di antaranya Islam, Buergerlijk wet book dan hukum adat.

Dalam kebiasaannya, hukum Islam hanya  dipakai  oleh  kalangan  umat

Islam  dalam  pembagian  kewarisannya. Sedangkan hukum perdata

barat (burgerlijk wet book) dan hukum adat lebih sering digunakan oleh

masyarakat pribumi dan pemeluk agama lain.3

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi

pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem kewarisan

Islam dalam hal ini antara lain: (1) asas Ijbari, yaitu pemindahan harta

orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan

sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak

pewaris atau ahli waris. 4 (2) asas bilateral, hukum kewarisan Islam

didasarkan kepada asas Bilateral dengan maksud seseorang dapat

menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari

keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. (3) asas individual,

asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-

masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. (4) asas keadilan

berimbang, artinya hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli

waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban

3 Soepomo,Bab-bab Tentang Hukum Waris Adat (Jakarta: Berita Penerbit,1997),

79.
4 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan

Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.
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masing-masing terhadap keluarga. (5) asas semata akibat kematian, artinya

kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, dan kewarisan ada sebagai

akibat dari meninggalnya seseorang.

Sedangkan dalam hukum waris adat, disebutkan adanya tiga

macam sistem kewarisan, yaitu sistem kolektif, sistem mayorat, dan

sistem individual. Yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah apabila

para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara

kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara

perorangan. Yang dimaksud dengan system mayorat adalah apabila harta

pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua,

artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai

oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara

adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup

mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem individual ialah

apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan

sebagai “hak milik” yang berarti setiap ahli waris berhak memakai,

mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama

setelah pewaris wafat.5

Namun realitas sosial kadangkala berbeda dengan apa yang sudah

di cita-citakan dalam sebuah aturan. Seperti yang terjadi di Desa Klepu

Kecamatan Sooko, desa yang berjarak sekitar 30,4 KM dari kota ponorogo

ini, masyarakatnya terkenal dengan desa yang majemuk. Disebut juga desa

5 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung:Refika

Aditama,2012), 74-75.



5

Pancasila karena di Desa ini terdapat dua agama yang di peluk oleh

mayoritas masyarakat Desa Klepu, yaitu agama Islam dan agama Kristen

Katolik. Meskipun begitu, tidak ada perselisihan yang berkaitan dengan

pembagian waris, dimana pembagian waris di Desa Klepu tidak

sepenuhnya berpedoman pada aturan hukum kewarisan Islam ataupun

aturan hukum kewarisan Kristen Katolik.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, menurut

penuturan dari Bapak Mujiono selaku Tokoh masyarakat di Desa Klepu

yang beragama Islam terdapat beberapa tipe pembagian waris yang

diterapkan oleh masyarakat.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kaitannya

tentang tipe-tipe pembagian waris dan Tinjauan Fiqih waris terhadap tipe-

tipe pembagian waris di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten

Ponorogo, maka penulis mengangkat judul “TIPOLOGI PEMBAGIAN

WARIS DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN

PONOROGO PERSPEKTIF FIQIH WARIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis

mengambil kajian terhadap pembahasan berkenaan dengan:

1. Bagaimana tipe pembagian waris di Desa Klepu Kecamatan Sooko

Kabupaten Ponorogo secara hukum adat?

2. Bagaimana tinjauan fiqih waris terhadap tipologi pembagian waris

di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?



6

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis harapkan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tipe pembagian waris di Desa Klepu Kecamatan Sooko

Kabupaten Ponorogo secara adat.

2. Mengetahui tinjauan fiqih waris terhadap tipologi pembagian waris di

Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pembahasan skripsi ini, penulis berharap ada kegunaan

baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi manfaat bagi

penulis dan bagi para pihak yang berkepentingan. Kegunaan tersebut

meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

pengetahuan dan sumbangsih terhadap perkembangan hukum

kewarisan di Indonesia.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa mendorong berbagai

pihak untuk lebih baik dalam memahami hukum-hukum kewarisan di

Indonesia sehingga dalam praktiknya sesuai dengan ketentuan Agama

dan ketentuan Negara.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan yang

berkaitan dengan judul penelitian ini, peneliti perlu mendalami,

mencermati, menelaah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Siti Muti’ah,

yang Berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan di
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Kec.Karangmojo Kab. Magetan.6 Karya penelitian ini juga juga berbentuk

skripsi dibahas tantang cara penentuan ahli waris, cara menentukan harta

warisan dan menentukan bagian warisan dalam masyarakat dusun Tlasih

ditinjau dari Hukum Islam. Meskipun sama-sama membahas tentang

kewarisan, penelitian yang ingin menulis lakukan adalah berbeda dengan

skripsi Siti Muti’ah tersebut, yakni dalam penelitian yang akan peneliti

lakukan lebih menitik beratkan pada kajian tentang praktek pembagian

waris di Dusun Tlasih, dan mengapa pembagian harta warisan yang terjadi

di Dusun Tlasih bisa diterapkan dalam praktik mereka.

Anang Wahyu, yang berjudul “Problematika Eksekusi Waris di

Pengadilan Agama Ponorogo (Study Putusan

No:0197/Pdt.G/2005/PA.PO)” skripsi ini mengurai tentang adanya

gugatan tentang pembagian harta waris yang belum dibagi kepada ahli

waris, bahwa tanah yang disengketakan dikuasai oleh salah satu ahli waris

selama puluhan tahun, yang mengaku tanah tersebut dihibahkan

kepadanya.7 Dari skripsi sama-sama membahas kewarisan namun sedikit

perbedaan yang mana perbedaan ini dalam Pratik penyelesaian harta

warisan sangatlah berbeda dan mengapa perbedaan tersebut bisa timbul.

Imam Burhan Sakdani yang berjudul, Pemahaman Dan Pelaksanaan

System Pembagian Waris Masyarakat Dalam Hukum Islam (Study Kasus

di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kebupaten Ponorogo). Skripsi ini

6Siti Muti’ah, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan di Kec.

Karangmojo Kab. Magetan” (skripsi; Stain Ponorogo, 1999).
7Anang Wahyu, “Problematika Eksekusi Waris di Pengadilan Agama Ponorogo

(Studi Putusan No:0197/Pdt.G/2005/PA.PO)”(skripsi; Stain Ponorogo, 2007).
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megurai tentang proses pembagian waris yang terjadi di Desa Joresan yang

mena dalam pembagian masyarakat memiliki patokan tersandiri yaitu,

dalam pembagiannya antara satu dengan yang satunya dibagi sama rata,

drai situlah masyarakat menimbang nilai keadilan bukan karena seperti

yang dijelaskan dalam ilmu faraid yaitu dua dibanding satu antara ahli

waris laki-laki dan perempuan.8 Dari skripsi terdahulu yang peneliti

temukan memiliki perbedaan yang mana perbedaan tersebut tidak terlalu

jauh yaitu, dalam praktik pembagianya masyarakat Desa joresan

berpatokan besaran bagianya sama-sama untuk mempertimbangkan

keadilan. Sedangkan yang peneliti lakukan dalam pembagianya

memperhitungkan tingkat keadilan melihat upaya yang dilakukan ahli

waris untuk merawat pewaris. Dan mengapa hal itu bisa timbul untuk

dilakukan dikalangan mereka.

Sulchan Masyari yang berjudul “Analisa Kompilasi Hukum Islam

Terhadap Perkara Waris (Study Kasus Putusan No:

912/Pdt.G/2009/PA.Ngjk di Pengadilan Agama Nganjuk) bahwa skripsi

ini mengurai tentang cara hakim membagi sisa harta yang ada, tanpa harus

mempermasalahkan lebih jauh perkara harta yang dipindah tangan kepada

pihak ke tiga.9 Dan menganalisa KHI terhadap proses hukum dalam

memutus perkara pembagian sisa harta warisan. Dari skripsi terdahulu

8Imam Burhan Sakdani, “Pemahaman Dan Pelaksanaan System Pembagian Waris

Masyarakat Dalam Hukum Islam (Study Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

Kebupaten Ponorogo)”(skripsi; Stain Ponorogo, 2008).
9Sulchan Masyari,“Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkara Waris(Study

Kasus Putusan No: 912/Pdt.G/2009/PA.Ngjk di Pengadilan Agama Nganjuk)” (skripsi;

Stain Ponorogo, 2006).
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peneliti menemukan bagaiman cara pertimbangan hakim untuk

menyelesaikan pembagian sisa harta warisan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat dimana peniliti akan

mengumpulkan, mengiklaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-

fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, sehingga

peneliti dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya

hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam

suatu masyarakat.10

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat

menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis,

sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus

(case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu

“kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan,

peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk

10Muhammad Sonhadji dkk, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan

Keagamaan (malang: kalimashada press, 1996), 13-14
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menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari

kasus tersebut.11

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti

terkait dengan tipe-tipe pembagian waris dan tinjauan fiqi waris

terhadap tipologi pembagian waris di Desa Klepu Kecamatan Sooko

Kabupaten Ponorogo.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko

Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi

yang didapatkan dari Informan. Informan yang penulis

maksud adalah pihak-pihak yang paham, kompeten, dan

terlibat langsung dalam pembagian waris di Desa Klepu

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang

diperoleh berupa data wawancara yang terkait dengan

penelitian yang penulis teliti di Desa Klepu Kecamatan

Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Teknik Pengumpulan Data

11 Nana Syaodih Sukmadinata, Metod e Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), 64.
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Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian kualitatif ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

seseorang lainnya dengan   mengajukan   beberapa   pertanyaan-

pertanyaan   berdasarkan tujuan tertentu.12 Melakukan wawancara

secara langsung warga Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten

Ponorogo tentang tipologi pembagian waris. Adapun narasumber

yang menjadi informan adalah Bapak Partomo (Kepala Desa),

Bapak Mujiono (Tokoh masyarakat), Ibu Siti Tumiarsih, Bapak

Mustakim, Bapak Suwito, Bapak Mardi dan Bapak Salam (warga

Desa Klepu),

b. Observasi

Observasi yang digunakan peneliti disini adalah observasi

tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara

sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan

karena peneliti tidak tau secara pasti  tentang apa yang akan di

amati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak

menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa

12 Deddy mulyana, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 180.
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rambu-rambu pengamatan.13 Observasi dalam penelitian kualitatif

dilakukan dengan tidak berstruktur, karena focus penelitian belum

jelas. Fokus penelitian akan berkembang selama kegiatan

observasi berlangsung.14

3. Analisa Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga macam kegiatan dalam

analisis data kualitatif, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah”

yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data

terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang

diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan sebelum data

secara aktual sikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi

sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran

penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan

penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih.

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa

episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman,

pengodeab, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus,

membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2013), 146.
14 Ibid,.228.
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data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja

lapangan, hingga laporan akhir lengkap.15

b. Model Data (Data Display)

Model sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Mereka yakin bahwa model yang lebih baik adalah

suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid.

Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan

kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang

tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk

yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang

terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang

dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.16

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Verifikasi mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu

dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan suatu

tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi

tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan

argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk

mengembangkan konsensus antar subjek, atau dengan usaha

untuk membuat replika suatu temuan dalam rangkaian data lain.

15 Emzir, Analisis data : metodologi penelitian kualitatif (Jakarta : Rajawali Pers,

2012), 129-130.

16 Ibid., 132.
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Secara singkkat, makna muncul dari data yang telah teruji

kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu

validitasnya.17

4. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan data yang

kita lakukan, menurut Sugiyono ada empat tahap, diantaranya:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep

validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Dalam uji

kredibilitas ada tujuh teknik, Perpanjangan pengamatan,

Meningkatkan ketekunan, Triangulasi, Diskusi dengan teman

sejawat, Member check, Analisis kasus negatif, menggunakan

bahan referensi.18

b. Uji Tranferabilitas (Vliditas Eksternal/Generalisasi)

Tranferabilitas ini meruakan validitas eksternal dalam

penelitian kuantitatif. Nilai transferabilitas berkenaan dengan

pertanyaan hingga mana hasil penilitian dapat diterapkan atau

digunakan dalam situasi lain.

c. Uji Dependabilitas (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dialkukan

dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

17 Ibid., 133.
18 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan

Penelitian (Yogyakarta : AR-RUZZ Media, 2012), 266.
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d. Uji Konfirbilitas (Objektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji komfirmabilitas mirip dengan

uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakuakan secara

bersamaan. Menguji konfirbilitas berarti menguji hasil penelitian

yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.19

G. Sistematika Pembahasan

Guna Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan

skripsi ini,maka penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian

pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri

dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar

dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat

pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini

dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini terdiri dari uraian

tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,

kegunaan penelitian, telaah pustaka, Metode Penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab II : HUKUM WARIS ISLAM

Bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang hukum

waris Islam mengenai pengertian kewarisan Islam, dasar hukum

19 Ibid, 268.
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kewarisan Islam, rukun kewarisan, asas-asas kewarisan, sebab-

sebab mendapatkan harta waris dan penghalang kewarisan.

Bab III : TIPOLOGI PEMBAGIAN WARIS DI DESA KLEPU

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini, Pembahasannya berisi tentang data penilitian dan

hasil penelitian yang meliputi profil sejarah desa, demografi desa,

keadaan sosial (kependudukan, mata pencaharian, pendidikan,

agama dan budaya), dan tipe-tipe pembagian waris di Desa Klepu,

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : ANALISIS TIPOLOGI PEMBAGIAN WARIS DI DESA

KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

PERSPEKTIF FIQIH WARIS

Pada bab ini pembahasannya mengenai analisis tipologi pembagian

waris dan tinjauan fiqih waris terhadap tipologi pembagian waris di

Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bab V : PENUTUP

Bab ini Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan

hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.
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BAB II

HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Kewarisan dalam syariat Islam disebut waris merupakan salah

satu hukum yang mengatur keberalihan harta dari seseorang yang

telah meninggal kepada para ahli warisnya.  Dalam  pengertiannya

sendiri  waris  dibedakan  menjadi  dua  sub pengertian. Baik itu secara

etimologi maupun terminologi.

1. Menurut Etimologi

Al-miirath, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitive)

dari kata waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan. Maknanya menurut

bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’,

atau dari suatu kaum kepada kaum lain.20

Dalam istilah fiqih Islam, kewarisan (al-mawarith- kata tunggalnya

al-mirath) lazim juga disebut dengan fara’idh, jamak dari kata

faridhah. Kata faridhah ( ) diambil dari kata fardh dengan makna

ketentuan (takdir). “Al-fardh” dalam terminology syar’i ialah bagian

yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas perihal

kewarisan umum dikenal dengan sebutan ilmu kewarisan (‘ilmul-

mirats/ al-mawarits) atau ilmu faraidh (‘ilm al-faraidh).21

20 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembgian Waris Menurut Islam, terj. Basalamah

(Jakarta: Gema Insani Press,1995), 33.
21 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:

RajaGrafindo Persada,2004),109.

17
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2. Menurut Terminologi

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala

sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban

atas harta kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia  kepada

ahli  warisnya. Beberapa definisi mengenai pengertian hukum waris

diantaranya:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih

hidup.”22

Menurut R. Santoso Pudjosubroto :

“yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang

mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih

hidup.”

Menurut B.Ter Haar Bzn dalam bukunya “Azas-azas dan

Susunan Hukum Adat” yang dialihbahasakan oleh K.Ng.

Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai

berikut:

“Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara

bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta

kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke

generasi.”23

Hasbi Ash-Shiddiqi di dalam bukunya Fiqhul Mawaris :

“Ilmu Mawaris ialah ilmu yang dengan dia dapat mengetahui

orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat

22 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW

(Bandung: Refika Aditama,2007),3.
23 Ibid, 4.
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menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan

cara pembagiannya.”24

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a), disebutkan

bahwa:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak milik harta peninggalan (at-tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan

berapa bagiannya masing-masing”.25

Jadi, berdasarkan pengertian di atas tidak ada perbedaan

hukum kewarisan di dalam Islam dengan hukum kewarisan yang

diatur di dalam KHI.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Alquran hanya menetapkan ketentuan waris untuk ahli waris yang

utama dan langsung bersentuhan dengan Mayit, yaitu: Anak, Ayah, Ibu,

Suami/Istri dan saudara. Selebihnya diatur dalam Hadits-Hadits Nabi Saw.

Dan sebagian lagi merupakan ijtihad para Sahabat Nabi Saw. Dan Ulama’.

Oleh karenanya ketentuan waris untuk Anak, Ayah, Ibu, Suami/Istri dan

Saudara, merupakan ketentuan yang sudah tidak perlu dipermasalahkan

lagi, karena langsung bersumber dari Alquran. Adapun dalil-dalil yang

mengatur waris tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alquran

a. Penetapan Ahli Waris

Telah ditetapkan oleh Allah bahwa setiap harta peninggalan (harta

waris) sudah ditentukan siapa ahli warisnya. Penegasan ini

diterangkan dalam Alqu’an S. An-Nisa’ :33,

24 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Semarang: Pustaka

Rizki Putra, 1997), 6.
25 UU RI tentang Perkawinan  Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014.
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“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu

bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan

(jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”26

b. Hak Waris Anak, Ayah dan Ibu

Hak waris untuk Anak (laki-laki dan perempuan), Ayah dan Ibu

dijelaskan dalam Alqur’an S.An-Nisa’ :11,

26 Alqur’an, 4: 33.
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

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

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

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

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

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

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

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

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

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”27

c. Hak Waris Suami/Istri dan Saudara Seibu

Hak waris untuk Suami/Istri dan Saudara seibu dijelaskan dalam

Alquran S.al-Nisa’: 12,

27 Ibid, 4: 11.



22

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

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah
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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 lagi

Maha Penyantun.”28

d. Hak Waris Saudara Kandung

Hak waris untuk Saudara laki-laki dan Saudara perempuan

kandung (jika ada anaklaki-laki) dijelaskan dalam Alquran S.al-

Nisa’:176,

28 Ibid, 4: 12.
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“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.”29

2. Al-Hadis

Selain ayat-ayat Alquran di atas, terdapat pula penjelasan

mengenai hadis Nabi  yang  mengatur  tentang  berjalannya  hukum

kewarisan.  Di antaranya adalah :

a. Hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas ra yang berbunyi:

    
              

  

“bersumber dari Ibnu Abbas ia berkata:  Rasulullah Saw.

Bersabda: “ berikanlah bagian pasti itu kepada yang berhak.

29 Ibid, 4:176.
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Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat

nasabnya(dengan yang mati)”.30

b. Tiada wasiat untuk Ahli Waris

       
            

             
        

“Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: “Dahulu harta adalah untuk

anak dan wasiat adalah untuk kedua orangtua, lalu Allah

mengapus (mansukh) apa yang Dia sukai dari hal demikian, maka

Dia menjadikan nilai bagian dua anak perempuan adalah bagi

seorang anak laki-laki dan Dia menjadikan seperenam bagi kedua

orangtua (bapak-ibu), untuk masing-masng keduanya, dan Dia

menjadikan seperdelapan dan seperempat untuk perempuan (istri)

dan untuk suami adalah separoh dan seperempat”.31

C. Rukun-rukun dalam Kewarisan

Pada dasarnya terdapat tiga unsur, yang merupakan rukun mawaris

dalam hukum kewarisan Islam, yakni pewaris, harta warisan dan ahli

waris.32

1. Muwaris (pewaris)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam,

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.33

30 Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim (Semarang: Asy-syifa, 1992), 145-

146.
31 Achmad Sunarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 7-

8.
32 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum

Islam (Bandung: Mandar Maju, 2009),62.
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Suatu hal yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah

adanya orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia

maka tidak akan ada pembicaraan masalah waris. Oleh sebab itu,

seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada

ahli warisnya (anak, suami/istri,orangtuanya) atas title warisan, sebab

pemberian semacam itu dalam ajaran Islam dapat dikategorikan

sebagai hibah atau hadiah. Selain itu, penyelesaian sengketa kewarisan

tergantung kepada agama si pewaris. Apabila pewaris beragama Islam,

maka sengketa kewarisan di antara ahli warisnya harus diselesaikan

menurut hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, jika si pewaris beragama

bukan Islam, maka penyelesaian sengketa kewarisannya diselesaikan

menurut hukum agama si pewaris. 34

2. Harta Warisan / Tirkah

Harta warisan / Tirkah adalah harta bawaan ditambah bagian dari

harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz mayat),

pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.35

Dari ketentuan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa yang

dikatakan harta warisan/ tirkah adalah harta peninggalan pewaris yang

telah siap dibagi kepada para ahli warisnya yang terdiri dari harta asal

ditambah bagian dari harta bersama pewaris dengan pasangan hidup

33 UU RI tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014, 382.
34 Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta:

PUSTAKA PELAJAR, 2013), 7-8.
35 Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum  Islam, Grahamedia Press,2014, 382.
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lebih lama, dan telah dikeluarkan utang-utang pewaris, serta wasiat

bila ada dan biaya pengurusan mayat sejak sakit sampai dimakamkan.

Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi konstan antara lain

putusan Nomor: 198K/ AG/1992 tanggal14 Februari 1994 menegaskan

bahwa Harta Warisan adalah hak-hak yang secara yuridis dan nyata

dimiliki pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak-hak orang

lain, seperti hak pasangan hidup terlama terhadap harta bersama.36

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris.37

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak

kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.

b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris).

c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.

d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya dia

pembunuh pewaris.

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang

sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang

laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

36 Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik. 12-13.
37 Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, 382.
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Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.

1) Anak laki-laki.

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

3) Ayah.

4) Kakek (ayah dari ayah).

5) Saudara lai-laki sekandung.

6) Saudara laki-laki seayah.

7) Saudara laki-laki seibu.

8) Keponakan laki-laki(anak laki-laki dari no.5).

9) Keponakan laki-laki(anak laki-laki dari no.6).

10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.

11) Saudara seayah(paman) yang seayah.

12) Anak paman yang seibu seayah.

13) Anak paman yang seayah.

14) Suami.

15) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semua maka hanya 3 (tiga) ahli waris

yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

a) Suami.

b) Ayah.

c) Anak.

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10(sepuluh) orang,

yaitu:
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1) Anak perempuan.

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

3) Ibu.

4) Nenek perempuan(ibunya ibu).

5) Nenek perempuan(ibunya ayah).

6) Saudara perempuan yang seibu seayah.

7) Saudara perempuan yang seayah.

8) Saudara perempuan yang seibu.

9) Istri.

10) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta

waris hanya 5 orang, yaitu:

a) Anak perempuan.

b) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

c) Ibu.

d) Saudara perempuan yang seibu dan seayah.

e) Istri.

Andaikata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya,

maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah:

1) Ayah.

2) Ibu.

3) Anak laki-laki.

4) Anak perempuan.
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5) Suami/ Istri.38

Ketiga rukun waris diatas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila

tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat

dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai

ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat

dilakukan.39

D. Asas-Asas dalam Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraidh dalam

literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum

Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal

kepada orang yang masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam

Alquran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad

Saw. Dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima

asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara

pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima

dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut : asas ijbari,

asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata

akibat kematian.40

1. Asas Ijbari

38 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, 63-64.
39 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2014), 27.
40 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta Timur: Prenada Media,

2004), 16-17.
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Kata “ijbari” secara leksikal mengandung arti paksaan

(Compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.41

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung

arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. 42

Adanya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat

dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah

harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta

orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-

siapa kecuali Allah Swt. Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa

bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan

oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak

untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.

Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Bentuk ijbari

dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak

atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak

ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara

memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.43

2. Asas Bilateral

41Ibid, 17.
42Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai

Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.
43 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 18-19.
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Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas Bilateral dengan

maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak

garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan

laki-laki. Asas Bilateral ini dapat dilihat dalam surat al-Nisa’ ayat 7,

11, 12 dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa hak kewarisan

dalam seseorang menerima harta warisan dari orang yang telah

meninggal dunia bisa diperolehnya dari dua sumber garis keturunan

bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

Dalam surat al-Nisa’ ayat 7 disebutkan bahwa bagi laki-laki ada

hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi

wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah

ditetapkan. Atas dasar pemikiran ini, maka peralihan harta pewaris

yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta

pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. keluarga pewaris yang

paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah

keturunannya (furu’), ashwalnya (kakek ke atas) dan semua ashabah

pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan

partner hidup pewaris dan sekaligus sebagai kongsi dalam mencari

kebutuhan hidup bersama.44

3. Asas Individual

44 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:

Prenada Media Group, 2006), 208-209.
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Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada

masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam

pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu

yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak

menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini

setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat

kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah

dientukan. Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat

tertentu, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, dalam

pelaksanaan system kolektif itu mungkin terdapat harta anak yatim

yang dikhawatirkan akan termakan, sedang memakan harta anak yatim

merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.45

4. Asas Keadilan Berimbang

Perkataan adil terdapat banyak dalam Alquran, oleh karena itu

kedudukannya sangat penting dalam system hukum Islam, termasuk

hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem

ajaran Islam, keadilan merupakan titik tolak, proses dan tujuan segala

tindakan manusia.

Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam hukum

kewarisan, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan

hak. Artinya,hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli waris

berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-

45 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum

Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2012), 142-143.
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masing terhadap keluarga. Laki-laki, menurut ketentuan Alquran,

menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan

hidup anak dan isterinya (Qs. al-baqarah ayat 233) menurut

kemampuannya (Qs. al-Thalaq ayat 7). Tanggung jawab itu merupakan

kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan

apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau

tidak. Terhadap kerabat lain,tanggung jawab seorang laki-laki juga ada

(Qs. Al-baqarah ayat 177).46

5. Asas Semata akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti

kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai

akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta

seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah

orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta

warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih

hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan

dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke

dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.47

46 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 1997), 146.
47 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar

Grafika,2008), 58-59.
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Kalau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk

kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya

seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat

kewarisan ab inteststo atau kewarisan karena kematian atau kewarisan

menurut Undang-Undang, maka hukum kewarisan Islam tidak

mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat

atau di tunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada

waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat

dengan istilah kewarisan secara testamen.48

Meskipun hukum kewarisan Islam mempunyai asas-asas yang

harus dipatuhi. Syariat Islam  sendiri mempunyai tanggapan sendiri

ketika bersinggungan dengan adat. Syariat Islam memandang adat

kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan hukum syara’ ketika adat

kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariah

(maqashid al-syari’ah).

Lebih jauh dalam kaidah fiqhiyah menyebutkan bahwa  
49 Artinya Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum. Dari sini

diketahui adat dapat dijadikan hukum.Atau kaidah:50

   

48 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, 147.
49Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Ponorogo: STAIN POPress, 2014), 70.
50 Husein Muhammad, “Hukum Adat Dalam Tinjauan Fiqh,” dalam

http://www.nu.or.id/post/ read/80092/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih, (diakses pada

tanggal 15 Januari 2017, jam 12.45)
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Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan

ketetapan yang didasarkan atas syara’". atau

     

"Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus

diikuti".51Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w.1285 M), tokoh besar

dalam mazhab Maliki, dalam bukunya yang terkenal al-Furuq,

mengatakan:52

"            
             

             
        .     

"         )  ,1
 176 _177 ).

“Manakala tradisi telah terbarui, ambillah, jika tidak,

biarkanlah.Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber

tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang

datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa

kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi

negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah

fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula

menurutyang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan

jelas.”(Al-Qarafi, al-Furuq, I/176-177).

Dari beberapa dalil dan dan pernyataan di atas diketahui bahwa

kebiasaan masyarakat dapat atau boleh dijadikan dasar hukum. Selagi

51 Ibid.
52 Ibid.



37

kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan

hukum waris adat kebiasaan itu sendiri membawa kedamaian bagi

masing-masing pihak ahli waris.

E. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris

Ketika terdapat salah seorang dari keluarga kita meninggal.

Tentunya tidak semua orang dari sanak saudara kita secara otomatis

mendapatkan harta kewarisan. Berhak  atau tidaknya seseorang

menerima harta kewarisan tergantung siapa dia dan sebagai apa dia.

Untuk itu menjadi penting dalam konteks ini pembahasan mengenai

siapa saja yang mendapatkan harta waris menurut hukum Islam itu

sendiri.

Terdapat empat sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan

hak waris, di antaranya adalah :

1. Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan

dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.

Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang

terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsure Causalitas

adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya

dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya

kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.
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Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang

mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat

digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

a. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si mayit,

b. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit,

c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit

melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi. Dan

anak turunnya dengan tidak dibeda-bedakan laki-lakinya atau

perempuannya.53

2. Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan

kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan

perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang

meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.54

Ikatan perkawinan yang dianggap sah sehingga karenanya timbul

hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ikatan perkawinan

yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal 2 tersebut

berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu;

53 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994), 116.
54 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta Timur: Prenada Media,

2004), 188.
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(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Didalam ajaran agama Islam, ketentuan tentang keabsahan suatu

perkawinan ditentukan oleh dua faktor penting adalah manakala

perkawinan yang dilaksanakan itu telah memenuhi syarat-syarat dan

rukun-rukun perkawinan. Syarat-syarat55 perkawinan adalah : a.

adanya persetujuan kedua calon mempelai; b. Kafa’ah, yaitu adanya

perseimbangan dibidang pendidikan, status sosial dan ekonomi antara

kedua calon mempelai; c. UU No.1 Th 1974 menambahkan satu syarat

yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa batas usia minimal

perkawian bagi calon mempelai laki-laki adalah telah berusia 19 tahun,

dan bagi calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun. Suatu

perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka

akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Rukun perkawinan56 terdiri dari : a. calon mempelai laki-laki dan

calon mempelai perempuan; b. wali nikah dari pihak calon perempuan;

c. dua orang saksi; d. aqad nikah yaitu ijab dan qabul.57

3. Memerdekakan Budak (Wala )

55 Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum

dilaksanakan. Tidak memenuhi salah satu syarat maka suatu perkawinan tersebut dapat

dibatalkan, sesuai keteentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
56 Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum

dilaksanakan. Tidak terpenuhi salah satu rukun maka perkawinan tersebut batal demi

hukum.
57 Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2013), 28-30.
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Al-wala’ adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi

orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari

budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.58

Namun, hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah

Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena

perbudakan bertentangan dengan syari’at Islam.59

4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang

meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu

diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul

Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta

orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat

Islam.60

F. Penghalang Kewarisan

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang

menghalangi warisan, yaitu Perbudakan, Pembunuhan, dan Perbedaan

Agama.

1. Perbudakan

58 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),

14.
59 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo

Persada,2014), 29.
60 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai

Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),75.
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Budak  yang dikuasai seseorang tidak dapat mewarisi harta

kerabatnya, karena apabila ia mewarisi sesuatu akan diambil tuannya.61

Selain itu, budak juga menjadi penghalang mewarisi, karena status

dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan

hukum. Demikian kesepakatan Mayoritas Ulama’. Firman Allah

menunjukkan:

.
“Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun…”62

Kehadiran Islam yang menempatkan tindakan memerdekakan

hamba sahaya dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan

oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi

hukum) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf

(QS. al-Nisa’, 4:92), ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan

dimuka bumi ini.

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena

perbudakan tidak dikenal dalam system hukum dan nilai-nilai hukum

yang ada di Indonesia.63

2. Pembunuhan

61 Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur (

Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 58.
62 Al-qur’an 16:75.
63 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003),

405-406.
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Pembunuhan bermakna melenyapkan nyawa secara langsung atau

sebagai penyebab kematian.

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah

pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, yang mana pelakunya

berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits

‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakek r.a. bahwasanya Nabi Saw.

Pernah bersabda:

    
“seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun”.

(HR. Abu Dawud no.4564 kitab ad-Diyat, bab Diyaatul A’dhaa)

Dan juga dari ‘Umar r.a. dengan sanad yang marfu’. Matan yang

sama diriwayatkan oleh Malik dalam kitab al-muwaththa’, Ahmad dan

Ibnu Majah.

Sebab terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera

meninggal supaya mereka juga segera mendapat harta warisannya.

Oleh karena itu, si pembunuh dilarang menerima warisan untuk

mencegah terjadinya pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja

ataupun tidak sengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya

perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh

tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.

Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak

berdosa, seperti membunuh seseorang yang menyerangnya
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(mengancam keselamatan jiwanya karena terpaksa). Pembunuhan

seperti ini tidak menghalangi warisan.64

Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh

perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang

dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang

membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al-

baqarah ayat 72:65

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

saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan

apa yang selama ini kamu sembunyikan.”66

3. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama adalah perbedaan agama

antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam

sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Dimaksud dengan bukan

agama Islam ialah agama-agama, kepercayaan, dan aliran keagamaan

yang bersumber selain dari agama Islam.67

Islam menurut persepakatan pendapat dari seluruh fuqoha tidak

dimasukkan kedalam kriteria berbeda agama. Seorang anak yang

menganut Madzhab Hanafiyah tidak terhalang mempusakai harta

64 Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris,terj. Abu

Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,2012),40-41.
65 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 115-116.
66 Al-qur’an, 2:72.
67 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan

Adaptabilitas ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 42.
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peninggalan ayahnya yang bermadzhab Syafi’iyah, sebagaimana

halnya seorang istri Syi’ah tidak terhalang mewarisi harta peninggalan

suaminya dari Khawarij,  dan seorang ibu Ahmadiyah yang beraliran

Lahore tidak dilarang mewarisi hara pennggalan anaknya yang

menganut faham Ahmadiyah yang beraliran Qadiyan. Hal itu

dikarenakan biarpun mereka berbeda-beda madzhab, sekte dan aliran,

namun madzhab, sekte dan aliran yang mereka anut adalah bersumber

dari satu agama, yaitu agama Islam. 68

Dasar hukum berbeda agama sebagai mani’ul irtsi ialah dalil dari

hadits Rasulullah saw. Yaitu:

                  
 

“Dari Usamah bin Zaid r.a., katanya Rasulullah saw. Bersabda: orang

Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh

mewarisi orang muslim”69

Kemudian dipertegas dengan fiman Allah Swt QS al-Baqarah ayat 180

yang berbunyi:

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat

68 Fatchur Rahman, Ilmu Waris ( Bandung: Al-Ma’arif, 1994), 95-96.
69 Ma’mur Daud, Terjemah Hadits Shahih Muslim (Jakarta:Widjaya,1993),194.
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untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.70

Ulama-ulama mujtahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut,

bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak

Muslim/Muslimah bukan ahli waris, non Muslim masuk kategori

penghalang untuk mendapatkan warisan (  ).71

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) lebih merujuk pendapat para ulama’ klasik dan abad tengah

yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara muwaris dengan ahli

waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini dapat

dibaca dalam pasal 171 huruf b menyatakan “Pewaris adalah orang

yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli

waris dan harta peninggalan”.

Dalam pasal yang sama 171 huruf c dinyatakan lebih lanjut bahwa

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Ketentuan keberagamaan seseorang dapat ditentukan lewat

identitasnya, hal ini jelas dalam pasal 172 yang dinyatakan “Ahli waris

yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru

70 Alqur’an, 2:180.
71 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta:

Kencana, 2011), 172.
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lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau

lingkungannya”.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas

sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan

dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya

pada pendapat Ulama’ klasik dan abad tengah khususnya Imam

Syafi’i.72

72 Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif ( Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,

2015), 146-147.
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BAB III

TIPOLOGI PEMBAGIAN WARIS DI DESA KLEPU KECAMATAN

SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Klepu

1. Demografi Desa

Desa Klepu masuk pada wilayah kecamatan Sooko kabupaten

Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa Klepu sekitar 280

Ha dan terdiri dari empat (4) dukuh, yaitu dukuh Sambi, dukuh Klepu,

dukuh Jogorejo dan dukuh Ngapak. Desa  Klepu juga terdiri dari  22

RT dan 10 RW dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

berbatasan dengan desa Sooko, sebelah timur berbatasan dengan Desa

Doho, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Masaran Kecamatan

Trenggalek, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngadirojo.

2. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa bulan

januari 2017, jumlah penduduk desa Klepu adalah 2.885 jiwa yang

terdiri dari 1.430 jiwa laki-laki dan 1.455 jiwa perempuan.

Tabel I

Jumlah Penduduk desa Klepu Berdasarkan Usia

NO USIA

LAKI-

LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

46
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1 0 - 5 tahun 57 38 95

2 6 – 10 tahun 89 63 152

3 11 – 15 tahun 83 69 152

4 16 – 20 tahun 79 94 173

5 21 – 25 tahun 107 98 205

6 26 – 30 tahun 91 93 184

7 31 – 35 tahun 116 119 235

8 36 – 40 tahun 88 93 181

9 41 – 45 tahun 123 128 251

10 46 – 50 tahun 104 120 224

11 51 – 55 tahun 114 114 228

12 56 – 60 tahun 109 103 212

13 61 – 65 tahun 63 79 142

14 66 – 70 tahun 63 64 127

15 71 – 97 tahun 141 167 308

JUMLAH

DATA

1.430 1.455 2.885

b. Mata Pencaharian Warga

Sebagian besar penduduk desa Klepu bekerja pada sector

pertanian dan perkebunan. Selain petani, lapangan kerja yang

dominan bagi penduduk desa Klepu adalah sebagai wiraswasta,

karyawan swasta, pegawai negeri sipil dan guru.
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Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Desa Klepu

NO USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Petani/Pekebun 565 644 1.209

2

Buruh

Tani/Perkebuna

n

3 4 7

3 Guru/ Dosen 11 8 19

4 Wiraswasta 270 233 503

5

Karyawan

swasta

95 77 172

6

Pegawai Negeri

Sipil

14 9 23

7

Pelajar/

Mahasiswa

193 171 364

8 Belum bekerja 3 3

9

Buruh harian

lepas

1 2 3

10 Kepala desa 1 1

11

Mengurus

rumah tangga

4 4

12 Nelayan/ 1 1
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Perikanan

13 Pedagang 4 5 7

14

Pembantu

rumah tangga

3 3

15 Pendeta 1 1

16 Pensiunan 3 2 5

17 Perangkat Desa 13 13

18 Perawat 1 1

19 Sopir 1 1

20 TNI 2 2

21 Tukang Kayu 1 1

22

Data Kosong /

tidak lengkap

540

JUMLAH

DATA

1.182 1.163 2.885

c. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan

tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh

dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian, budaya

dan perilaku kemasyarakatan.

Secara umum tingkat pendidikan di Desa Klepu rata-rata

masih rendah, walaupun penduduk yang buta aksara sudah tidak
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ada namun masih banyak penduduk yang hanya tamat

SD/Sederajat.

Tabel III

Pendidikan Penduduk desa Klepu

NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JMLH

1 Tidak sekolah 1 5 6

2 Belum Sekolah 31 12 43

3 Belum tamat

SD/Sederajat

45 28 73

4 Tamat

SD/Sederajat

529 627 1.156

5 Belum tamat

SLTP/

Sederajat

2 2

6 Tamat SLTP/

Sederajat

96 104 200

7 Belum tamat

SLTA/Sdrjat

5 5 10

8 Tamat SLTA/

Sederajat

114 83 197

9 D III 1 5 6

10 S1 20 16 36

11 S2 4 1 5
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12 Data kosong/

tidak lengkap

1.151

JUMLAH

DATA

846 888 2.885

d. Agama dan Budaya

Di desa Klepu terdapat 2(dua) agama yang dianut oleh oleh

penduduk, yaitu Islam berjumlah  1.868 jiwa, dan Katolik

berjumlah 1.017 jiwa dengan 18 tempat ibadah yakni

masjid/mushola 17 buah dan 1 buah gereja.

Kebudayaan yang ada mencakup perkumpulan seni

tradisional dan modern yang tumbuh secara mandiri melalui

kelompok-kelompok lingkungan, keagamaan, kepemudaan dan

lain-lain.

B. TIPOLOGI PEMBAGIAN WARIS

Dari dua agama yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa

Klepu ini,  tentunya banyak efek sosial yang ditimbulkan. Interaksi sosial

yang terbuka lebar di antara para pemeluk agama membuat masyarakat

desa ini hidup dengan toleransi keagamaan yang tinggi. Termasuk dalam

hal perkawinan dan pewarisan.

Toleransi beragama ini begitu terlihat pada 4 dukuh yang ada di

desa Klepu ini, yang notabene penduduknya terdiri dari 65% beragama

Islam dan 35% Katolik. Di Desa ini pula beberapa keluarga hidup dalam
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kemajemukan. Terkadang kedua orang tuanya Islam, sedangkan anak-

anaknya ada yang beragama Katolik, dan ada juga yang Islam. Ada pula

yang sebaliknya kedua orang tuanya Katolik, anak nya beragama Islam.

keragaman ini terjadi karena hubungan kekerabatan yang dipadu dengan

pernikahan antar sesama pemeluk agama, dari pernikahan itu pula dua

agama ini menyebar di kalangan masyarakat desa.73

Namun jika menyangkut dalam hal pembagian waris, di desa

Klepu terdapat beberapa tipe pembagian waris yang diterapkan oleh

masyarakat tersebut. Pembagian waris ini tidak menggunakan hukum

Islam yang bagiannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam alquran,

dan juga tidak menggunakan hukum Kristen Katolik. Berikut penjelasan

mengenai tipe-tipe pembagian waris yang dihasilkan melalui wawancara

dengan beberapa narasumber:

1. Bapak Mujiono

Bapak Mujiono adalah salah satu tokoh agama di Desa Klepu yang

beragama Islam. Dari hasil wawancara menurut bapak mujiono ada

beberapa tipe pembagian waris adat di desa Klepu, yakni:

“Pembagian warisnya ada yang secara Hibah, ada yang melalui

wasiat, ada yang pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan ahli

waris, dan ada juga yang pembagiannya di sama ratakan antar ahli

waris.”

Selain itu, bapak Mujiono juga memberikan informasi mengenai

siapa-siapa warga yang mempraktikkan kewarisan hokum adat

tersebut, yaitu:

73 Partomo, Wawancara, Klepu, 30 Mei 2017
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“Yang saya ketahui di antaranya keluarga bapak Mustakim, bapak

Suwito, bapak Mardi dan bapak Salam.”74

Berdasarkan penjelasan dari bapak Mujiono, dapat ditarik

kesimpulan bahwa di desa Klepu ada beberapa tipe pembagian waris

yang di gunakan oleh mayoritas masyarakat yang keseluruhannya

berdasarkan pada hukum adat setempat.

2. Bapak Mustakim

Bapak Mustakim adalah warga Desa Klepu. Beliau merupakan

salah satu penduduk yang mendapatkan waris melalui jalan hibah. Dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembagian

waris beliau mengatakan tentang pembagian waris dikeluarganya

sebagai berikut:

“Dulu sebelum orang tua saya meninggal, warisannya langsung

dibagikan (dihibahkan) kepada saya dan saudara-saudara yang lain.

Seluruh saudara saya kebagian warisan dari bapak, tetapi

jumlahnya berbeda dan itu yang menentukan bapak. Dari kami

tidak ada yang menolak ataupun tidak terima dengan pembagian

tersebut, kami hanya harus menerima dengan sukarela”75

Menurut penuturan dari bapak Mustakim, dapat kita ketahui bahwa

dalam pembagian waris secara hibah, pewaris telah menentukan

bagian-bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris. Dan pembagian

tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi, ahli waris

hanya menerima bagian yang telah ditentukan pewaris dengan sukarela

tanpa mempunyai rasa iri terhadap saudara yang mendapat harta waris

lebih banyak.

74 Mujiono, Wawancara, 23 Juli 2017.
75 Mustakim, Wawancara, 09 Februari 2018.
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3. Bapak Suwito

Bapak suwito juga merupakan salah satu ahli waris yang

pembagian waris dalam keluarganya menggunakan hukum adat, beliau

mengatakan cara pembagian waris di keluarganya sebagai berikut:

“Pembagian waris di keluarga saya pembagiannya lewat jalur

wasiat. Sebelum meninggal, orangtua saya telah berwasiat bahwa

sawah dan rumah nya diberikan kepada saya dan adik saya.

Wasiatnya dulu tidak tertulis, hanya secara lisan kepada paman dan

bibi saya. Setelah orangtua meninggal, baru warisan yang berupa

sawah dan rumah itu diberikan”.76

Berdasarkan penyataan bapak Suwito, artinya pembagian waris

tersebut telah ditentukan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia,

akan tetapi karena berupa wasiat maka harta warisan hanya boleh

dibagikan sesuai dengan isi wasiatnya.

4. Bapak Mardi

Narasumber juga menjelaskan mengenai pembagian waris dalam

keluarganya, yakni sebagai berikut:

“Ketika bapak saya meninggal, harta warisannya di bagi kepada

ibu, saya dan saudara-saudara saya. Pembagiannya tidak mengikuti

hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan hukum

adat,yaitu ditentukan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Untuk kakak saya, yang perekonomiannya lebih dari cukup,

mendapat bagian warisan yang lebih sedikit dari saya, karena pada

saat itu perekonomian keluarga saya masih dalam garis menengah

kebawah. Selain itu, yang merawat orangtua sebelum meninggal

adalah saya dan istri saya. Pembagian seperti ini telah menjadi

kebiasaan keluarga sejak dulu, dan ahli waris yang lain dengan

sukarela menerimanya”.77

76 Suwito, Wawancara, 09 Februari 2018.
77 Mardi, Wawancara, 11 Februari 2018.
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Inti pokok dari pembagian waris ini adalah adanya kerelaan dari

ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan

“kebutuhan” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara

ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang

miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil

bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris

memberikan tambahan bagian pada ahli waris-ahli waris yang lain, jika

ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama

sekali. Dengan demikian prinsip yang berlaku: pertama, berbentuk

merelakan seluruh bagian yang mesti didapat oleh seorang ahli waris

untuk “ditambahkan” kepada bagian ahli waris-ahli waris yang lain.

Kedua, merelakan sebagian bagian untuk dikurangi dan untuk

“ditambahkan” kepada seorang ahli waris atau beberapa ahli waris.

5. Bapak Salam

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Salam

mengenai pembagian waris beliau mengatakan tentang pembagian

waris dikeluarganya sebagai berikut:

“Dikeluarga saya, jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta

warisan, maka akan dibagi samarata antar ahli waris. Tidak

membedakan bagian laki-laki atau perempuan, juga tidak

membedakan apakah ahli waris seagama atau beda agama dengan

pewaris.”

Ketika peneliti bertanya mengenai ada atau tidaknya perselisihan

mengenai pembagian tersebut, beliau menanggapi:
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“Tidak pernah ada perselisihan, karena pembagian seperti ini justru

menghindari konflik antar keluarga.”78

Berdasarkan pernyataan bapak Salam, kita tahu bahwa pembagian

waris tersebut didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi

secara sama rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan.

Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi secara rata maka

bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu (1:1)

yaitu satu bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa besar kecilnya harta warisan yang di

dapatkan oleh ahli waris tidak sama, dikarenakan cara yang digunakan

masing-masing keluarga dalam penyelesaian harta warisan juga berbeda-

beda, walaupun pada dasarnya cara-cara tersebut merupakan satu kesatuan

dalam hukum adat. Selain itu, untuk siapa yang berhak dan tidak berhak

mendapatkan harta waris juga tidak bisa ditetapkan begitu saja, karena

untuk menetapkan seseorang berhak menjadi ahli waris atau tidak, itu

tergantung pada kesepakatan masing-masing keluarga. Dengan demikian,

pembagian waris dengan cara-cara tersebut dianggap lebih baik untuk

menjaga tali persaudaraan agar tetap utuh, dan menjaga kerukunan antar

keluarga.

78 Salam, Wawancara, 11 Februari 2018.
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BAB IV

ANALISIS TIPOLOGI PEMBAGIAN WARIS DI DESA KLEPU

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQIH

WARIS

A. Analisis terhadap Praktik Pembagian Waris di desa Klepu

Masyarakat desa Klepu menganut dua agama, dan dua kepercayaan

yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem

keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak

dahulu sebelum masuknya ajaran agama Islam dan Kristen Katolik. Sistem

keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sisem

kewarisannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam pembagian

harta waris di desa Klepu terdapat beberapa tipe pembagian harta waris

yaitu pembagian harta waris secara hibah, pembagian harta waris secara

wasiat, pembagian waris ditentukan dengan kebutuhan ahli waris dan

pembagian waris secara bagi rata. Sebelum waris dibagikan, para ahli

waris akan melakukan kesepakatan mengenai cara pembagian warisnya.

Hal ini dilakukan karena masyarakat Klepu lebih condong untuk menjaga

kerukunan antar keluarganya. Mereka juga sangat menjunjung tinggi

prinsip adat jawa yang selama ini telah berlaku di lingkungan mereka.

Pada dasarnya, konsep kewarisan pada masyarakat desa Klepu

lebih difahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya

harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk

57
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diteruskan kepada keturunannya. Menurut mereka, cara pembagian waris

yang berlaku selama ini adalah pembagian waris yang adil, yaitu dengan

sistem kekeluargaan. Namun akan berbeda apabila pembagian warisnya

menggunakan sistem waris Islam, maka tentunya bagian warisan

perempuan akan lebih sedikit dari bagian laki-laki, dan juga mereka yang

non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewaris Muslim,

begitupun sebaliknya. Hal tersebut mereka anggap sebagai suatu

ketidakadilan dalam prinsip hukum berkeluarga. Oleh sebab itu, adat

menjadi solusi penyelesaian pembagian waris di desa Klepu.

Pembagian waris dilakukan setelah kebutuhan terhadap perawatan

jenazah terpenuhi. Mulai dari biaya perawatannya apabila ia dirawat di

rumah sakit juga biaya pemakamannya. Termasuk di dalamnya

pembayaran hutang pewaris. Pembayaran hutang didahulukan dari

pembagian waris itu sendiri. Hal ini dilakukan sebab menjaga ahli waris

dari memakan harta yang bukan haknya.

Fiqh mawaris memandang praktik tersebut sesuai dengan

sha>ri’ah. Fiqh sendiri mengatur bahwa pembagian waris baru dapat

dilakukan setelah pemenuhan kebutuhan perawatan jenazah si mayit,

pembayaran hutangnya kemudian melaksanakan wasiat si pewaris atau

mayit. Setelah itu dapat dilakukan pembagian waris sesuai bagian yang

telah ditentukan.
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B. Analisis Fiqih Waris terhadap Tipologi Pembagian Waris di desa

Klepu

Sekalipun mayoritas penduduk desa Klepu menganut dua agama,

yaitu agama Islam dan Kristen katolik, namun dalam pelaksanaan

kewarisan mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini

diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam

hukum waris Islam. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan

pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat desa Klepu.

Besarnya bagian juga ditentukan dari hasil musyawarah keluarga.

Di desa Klepu pembagian waris ada beberapa tipe yaitu: Pertama,

wasiat. Pemindahan harta warisan dengan wasiat ini tak jauh beda dengan

wasiat pada umumnya, baik itu wasiat secara hukum Islam maupun wasiat

menurut hukum adat. Yaitu pewaris mewasiatkan hartanya kepada

seseorang yang ditunjuk dan pelaksanaannya setelah kematian pewaris.

Kedua, hibah atau pemberian. Yaitu beralihnya harta dari seseorang kepada

seseorang yang lain dengan jalan pemberian. Pelaksanaan hibah ini tidak

menunggu meninggalnya pewaris, tetapi dilaksanakan setelah akad hibah

disepakati. Di Desa Klepu tipe pembagian waris ini biasanya ditujukan

kepada ahli waris atau orang lain yang merawat pewaris di masa tuanya.

Ketiga, harta warisan dibagi rata. Masyarakat menggunakan tipe ini karena

masing-masing ahli waris berkedudukan sama termasuk dalam hak dan

kewajibannya atas harta warisan. Dengan dibagi rata diharapkan

mengurangi perselisihan di antara ahli waris. Keempat, dibagi menurut
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kebutuhan ahli waris. Kondisi ekonomi setiap ahli waris berbeda-beda

sehingga menimbulkan kebutuhan yang berbeda pula. Biasanya ahli waris

yang kondisi ekonominya sudah mapan mengambil lebih sedikit ketimbang

ahli waris yang kondisi ekonominya lebih mumbutuhkan. Masyarakat Desa

Klepu mengedepankan asas musyawarah dalam membagi harta warisan. Ini

dilakukan demi menjaga kerukunan antar ahli waris dan juga kerukunan

antar keluarga yang telah terjalin lama.

Hukum waris Islam sangat rinci dalam mengatur kewarisan antara

pewaris dengan ahli warisnya. Al-Qur’an menyebut ayat tentang kewarisan

sangat banyak dan rinci seperti dalam surat al-nisa’. Fiqh mawaris

memandang tipologi pembagian waris di Desa Klepu berbeda-beda dalam

masing-masing tipe. Pertama, secara wasiat. Membagi benda-benda harta

warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari

jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris nanti. Biasanya

wasiat membagi-bagi harta warisan dengan cara tertentu itu dirasakan

mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesan orang

tua. Selain itu, wasiat yang dilakukan oleh seseorang semasa ia masih

hidup, ia dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas maupun terhadap

harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Dalam

hukum Islam wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan

hukumnya wajib dilaksanakan. Dalam penerapannya wasiat itu harus

didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si

pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang.
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Dalam pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi

sepertiga dari harta warisan. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga

maka wasiat itu tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris. Bagi

ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, sebenarnya tidak dapat

menerima harta waris kecuali melalui wasiat wajibah dengan putusan

pengadilan. Terkait wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama seharusnya

mengajukan permohonan kepengadilan guna mendapat wasiat wajibah.

Akan tetapi masyarakat desa Klepu memandang sama tentang wasiat yang

diberikan kepada ahli waris meskipun berbeda agama. Wasiat yang

diberikan kepada ahli waris beda agama tidak boleh menurut fiqh.

Kedua, tipe hibah. Dalam melaksanakan pembagian waris secara

hibah ini dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris dan bertujuan

agar menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga serta supaya tidak ada yang

merasa dirugikan. Pembagian ini dilakukan dengan suasana damai, dan

saling rela. Bila diperhatikan dengan seksama, hal ini sejalan dengan

firman Allah Swt:

ا مَ َّ ن ِ ١          إ ٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”79

Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini juga

diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 183 yang berbunyi :

”para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

79 Q.S. Al-Hujurat(49):10.
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pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Maka dari itu hibah yang dilakukan oleh masyarakat Klepu dalam

menyelesaikan pembagian waris diperbolehkan menurut fiqih waris.

Ketiga dan keempat, membagi sama rata dan membagi sesuai

kebutuhan ahli waris. Aturan fiqh mengenai bagian yang diterima masing-

masing ahli waris sangat jelas dan sudah final. Akan tetapi pembagian

waris di Desa Klepu sudah menjadi adat kebiasaan. Adat kebiasaan

menurut fiqh dapat dijadikan landasan hukum apabila adat kebiasaan itu

tidak bertentangan dengan aturan shar>i’at. Lebih lanjut pembagian waris

yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa Klepu diperbolehkan sebab

model pewarisan tersebut telah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa

Klepu. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:80

 

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”

Atau kaidah:81

   

“Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan

ketetapan yang didasarkan atas syara’".

80Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Ponorogo: STAIN POPress, 2014), 70.
81Husein Muhammad, “Hukum Adat Dalam Tinjauan Fiqh,” dalam

http://www.nu.or.id/post/ read/80092/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih, (diakses pada

tanggal 15 Januari 2017, jam 12.45)
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Selain itu masyarakat dalam membagi waris mengedepankan

musyawarah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perselisihan antar

ahli waris. Dalam qa>’idah fiqhi>yah menyebutkan bahwa:

       

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara/ masalah terlihat ada

mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena

hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih

besar.82 Sehingga praktik pembagian waris tersebut dapat diterima selama

tidak menimbulkan ekses-ekses negatif dalam masyarakat. Hal ini terbukti

dengan tidak adanya persengketaan masalah kewarisan dalam sejarah

kewarisan desa Klepu.

82 Ridho Rokamah, Al- qawaid Al-fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN PO Press,2014),

69-70.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, pembagian harta waris yang ditempuh oleh

masyarakat desa Klepu adalah dengan cara hibah, wasiat, dibagi

samarata dan dibagi sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Hal itu

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara

ahli-ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Pembagian harta

waris di lingkungan adat desa Klepu dilakukan secara musyawarah

dengan perdamaian di antara ahli waris, adapun perbandingan bagian

yang diterima antar ahli waris tergantung dari hasil musyawarah

dengan mengutamakan rasa saling rela dan saling menerima berapun

bagiannya. Selain itu, kebanyakan di desa Klepu bagian harta waris

antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, pembagian seperti ini

dilakukan untuk menjamin keadilan, kerukunan dan keutuhan

keluarga.

2. Ditinjau dari fiqih waris pembagian waris yang terjadi di Klepu

melalui jalur wasiat diperbolehkan dengan syarat jika pewaris dan ahli

waris menganut agama yang sama, jika berbeda agama maka harus

melalui wasiat wajibah. Pembagian waris secara hibah, samarata dan

sesuai dengan kebutuhan ahli waris diperbolehkan karena
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pembagiannya bertujuan untuk menghindari perselisihan dalam

keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah

penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem dan praktek pembagian harta waris adalah penyelesaian harta

duniawi yang telah di atur dalam Alquran. Hendaknya umat Islam

dapat menerima dengan kerelaan dan jangan hanya memandang

sebagai aturan hukum belaka, tetapi sebagai aturan yang mampu

menciptakan kemaslahatan.

2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk

dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan

untuk dapat mempelajari dan mengamalkannya sesuai dengan

ketentuan syari’at Islam. Kepada para tokoh agama hendaknya mampu

memberikan penyuluhan secara intensif tentang hukum kewarisan

Islam.


