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ABSTRAK
Dyah Ayu Saraswati. 2019. Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di
Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi
Hukum Islam. Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H.
Kata Kunci : Pembagian Harta Waris, Kekeluargaan, Kompilasi Hukum Islam.
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak
kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris. Sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang
dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa
membedakan anak kecil dan orang dewasa. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi
di masyarakat Desa Ngunut yang mayoritas beragama Islam masih banyak yang
belum bisa menerapkan hukum kewarisan berdasarkan hukum yang berlaku
karena berbagai hal.
Dari latar belakang penelitian tersebut peneliti tertarik meneliti dalam dua
fokus masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pembagian harta waris secara
kekeluargaan sama rata di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo Prespektif Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimanakah pembagian
harta waris secara kekeluargaan pada saat pewaris masih hidup di Desa Ngunut
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Prespektif Kompilasi Hukum Islam?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan
data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati.
Data yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan wawancara secara
langsung dari responden dan data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan
masalah yang ada di skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa,(1) Pelaksanaan membagi waris
secara kekeluargaan sama rata di masyarakat Desa Ngunut sudah memenuhi 2
unsur syarat dan 1 unsur syarat yang belum memenuhi yakni masing-masing
mengetahui bagian yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan sama
rata yang dilakukan di Desa Ngunut belum sesuai dengan aturan dalam hukum
Islam dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan sematamata agar tidak terjadi rasa iri yang bisa menimbulkan salah paham di antara para
ahli ahli waris. (2) Pada masyarakat Desa Ngunut terjadi praktik pembagian harta
warisan yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal. Hal ini dilakukan karena
ada kekhawatiran terjadi cekcok dan perselisihan di antara para ahli waris pasca
meninggalnya pewaris. Dalam hal ini sesuai dengan cara alternatif yang diatur
dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak
pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris. 1
Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji
separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup
ditengah-tengah masyarakat muslim sejak masa Islam hingga abad
pertengahan, zaman modern, dan kontemporer serta di masa yang akan
datang.2
Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam diatur dengan sebaikbaiknya. Al-quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun.
Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah
ada ketentuannya dalam Al-quran. Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa
ayat 7:

ِ ِ اِ ِل ِاا
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ياِ َّل اََتَلَ ْا َ اِ َ ِاا َ ْاَ َْتَلُ َااِ َّل ا َ َّلا
ٌ َ يا َّل اََتَلَ ا ْا َ ا َ اا َ ْاَ َْتَلُ َاا َا لّ َ اا
ٌ َ َّ
ۚ ا ِ ْل ُاَْ ا َ َُتلا ۚ ا َ ِ بً ﻣَﻔْﺮُﻭﺿًﺎ
َ
1
2

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 1.
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan 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.”3

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan
hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu
merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan
Rasul-Nya. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi
rata, artinya antara masing-masing ahli waris dapat bagian yang sama dari
harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau
perempuan dengan jalan damai. 4
Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti
ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang
termaktub dalam kitab suci Al-quran surat An-Nisa ayat 13 dan 14:

ٍ ۚ ا ناي ِط ِعا َّلَّللا رس اَ اي ْ ِخ ْ ا لَّل
اَتتِ َه ا
َْ اَت ِليا ِ ْن
َْ ت
َ ُ ُ ُ ُ ََ َ
ُ ْ ََ
ِ ْ  ( َ َ ْنايََت13 )
صا َّلَّللَا َ َر ُس اَ ُا َيََتتََت َ َّلا
( 14 )

ِ
كا اْ َ ْ ُ ا اْ َ ِ ُيا
َ ۚ ا َ َا

ِ
اح ُ ُدا َّلَّللِا
َْ
ُ ك

ِ ِ ْاََْته ر
ينافِ َه ا
َ َُ
َ اخ ا

ِ ِ ح ُ د اي ْ ِخ ْ ا َ ر
اا ُ ِه ٌا
ٌ َ َ اخ ا ً اف َه ا َاَ ُا
َ ً ُ ُ َُ ُ

Artinya :”Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
Barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-nya niscaya Allah akan
memasukannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai
sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan
3

Al Quran,4:7.
Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar
Grafika,2007),Cet.23.
4
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barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar
ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka
sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakannya”.([4]:
13-14).5

Ayat tersebut merupakan ayat yang menunjukkan hukum-hukum Allah
menyangkut penentuan ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi
masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan
pembagian warisan sebagaimana ditentukan Allah Swt, yang disertai
ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya, bagi hamba
yang mengikuti ketentuan-ketentuanNya, maka Allah akan menjanjikan
surga.
Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah
jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik
yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh
Rasulullah Saw.6
Namun demikian, apabila para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan
pembagian harta warisan dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan
ketentuan ayat tersebut, dengan suatu ketentuan bahwa semua hali waris telah
benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka
sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang
lain, pembagian semacam itu dibenarkan. Ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Para ahli waris dapat

5

Al Quran,4:13-14.
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Garfika,2009),2.
6
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bersepakat melakukan perdamainan dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Tetapi sebaliknya, jika tidak
ada kesepakatan tersebut maka hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa‟
11,12, dan 176 tersebut bersifat memaksa (dwingend recht).7
Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti bahwa
nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan
warisan memiliki ketentuan masing-masing. Berkaitan dengan kewarisan
dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab,
dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Disini dijelaskan secara
rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta
besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya
Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai
rincian-rincian yang telah ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, yakni
melakukan perdamaian dalam membagi warisan. 8
Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
bahwa ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam membagi warisan
setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Hal ini banyak
dilakukan di kalangan masyarakat muslim Indonesia, dimana ahli waris lakilaki secara sukarela bersedia untuk memperoleh porsi yang sama dengan ahli
waris perempuan, meskipun hukum menghendaki anak laki-laki mendapat
dua kali bagian anak perempuan. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, secara

7

M.Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik (Yogjakarta:
Pustaka Pelajar, 2013),66.
8
Agus Efendi,”Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam),” Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009),6.
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material cara pembagian 1 : 1 itu menyimpang dari pembagian yang
ditentukan oleh syara‟, namun secara formal hukum faraid telah selesai
dijalankan sehingga memenuhi tuntunan syara‟ yakni dalam Kompilasi
Hukum Islam. 9
Masyarakat Desa Ngunut merupakan salah satu masyarakat di
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang menyelesaikan persoalan
hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan
anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan kebiasaan yang
sudah berlaku secara turun temurun hingga sampai saat ini. Pada masyarakat
Desa Ngunut dalam pembagian harta warisan, sebagian masyarakat ada yang
menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara
ahli waris berdasarkan kekeluargaan yakni perdamaian yang dikenal dengan
tashaluh.10
Hasil wawancara pendahuluan yang peneliti dapatkan mengenai
pembagian harta waris di Desa Ngunut dengan menggunakan cara
kekeluargaan. Pertama, ketika ada seseorang warga desa tersebut meninggal
dunia maka harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut secara otomatis
menjadi hak milik keluarga terdekat misalnya, apabila seorang suami yang
meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anakanaknya sebagai anggota keluarga terdekat. Pembagian tersebut dilakukan
dibagi sama rata dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:1.11

9

Amin Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Prenada Media,2005),299.
Hasil wawancara dengan Ibu Murni,Ponorogo,28 Desember 2018.
11
Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayati, Ponorogo,15 November 2018.
10
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Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan bapak samsul, beliau
mengatakan bahwa pembagian harta waris di keluarganya, pewaris masih
dalam keadaan hidup kemudian membagi hartanya kepada ahli waris, yang
demikian itu dianggap sebagai pembagian harta waris. Pembagian tersebut
dibagi dengan kesepakatan bersama dan masing-masing para ahli waris
mengetahui bagian yang diterima.12
Dari hasil wawancara yang penelitilakukan di masyarakat Desa Ngunut
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, peneliti mengetahui bahwa
masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam
membagi harta waris dilakukan secara kekeluargaan yang meliputi
pembagian dengan hasil bagian laki-laki dan perempuan sama rata dan
pembagian harta waris dilakukan ketika pewaris masih hidup.
Dalam fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
yang

”PEMBAGIAN

berjudul

HARTA

WARIS

SECARA

KEKELUARGAAN DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN

PONOROGO

PERSPEKTIF

KOMPILASI

HUKUM

ISLAM”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :

12

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul, Ponorogo,15 November 2018
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1.

Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan sama rata di
Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif
Kompilasi Hukum Islam?

2.

Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan pada saat
pewaris masih hidup di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah :
1.

Untuk menjelaskan pembagian harta waris secara kekeluargaan sama rata
di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam
perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2.

Untuk menjelaskan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada saat
pewaris masih hidup di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian
1.

Secara Teoritis
a.

Hasil ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah ilmiah
dalam bidang hukum waris.

b.

Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta
acuan bagi penelitilain yang hendak yang melakukan penelitian lebih
lanjut.
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2.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk
memahami ilmu mawaris dalam praktik pembagian harta waris secara
kekeluargaan bagi masyarakat secara umum.

E. Telaah Pustaka
Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti telah menemukan
beberapa skripsi yang membahas tentang waris. Berikut skripsi yang peneliti
temukan, yakni Pertama, Karya ilmiah dari Imam Burhan Sakdani, STAIN
Ponorogo 2008, yang berjudul “Pemahaman Dan Pelaksanaan Sistem
Pembagian Waris Masyarakat Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” pada skripsi ini
mengurai tentang proses pembagian waris dan bagaimana masyarakat di Desa
Joresan membagi warisan dalam keluarganya.

Dengan mempunyai

patokan/landasan yakni dalam pembagian warisan membagi satu dengan
satunya anggota keluarga dengan bagian sama rata, dari situlah masyarakat
menimbang dari nilai keadilan dalam mufakat dalam musyawarah keluarga.
Dan peneliti skripsi ini juga meneliti mengenai pengaruh dari pemahaman
masyarakat dalam pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam.
Kedua, Karya ilmiah dari Agus Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogjakarta 2009, yang berjudul “Pembagian Warisan Secara
Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”. Pada
skripsi ini peneliti menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-
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masing menyadari bagiaanya”. Kesimpulan dalam penelitian ini pembagian
warisan dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum
Islam maupun Fikih.
Ketiga, Karya ilmiah dari Muchamad Ali Ridho, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Salatiga 2015, yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Waris
Masyarakat Muslim Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur
Kabupaten Semarang”. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan di Desa
Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam hal
membagi harta waris di keluarga selalu dengan jalan musyawarah. Pembagian
harta waris dilakukan dengan cara anak teraKompilasi Hukum Islamr
mendapat pembagian harta waris lebih banyak dibandingkan dengan
saudaranya yang lain. Meskipun anak yang teraKompilasi Hukum Islamr
tersebut adalah seorang perempuan dan mempunyai saudara yang lain yaitu
laki-laki.
Keempat, Karya ilmiah dari Andri Widiyanto Al Faqih, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta 2014, yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasihan
Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Pada skripsi ini
peneliti menganalisis terhadap praktik pembagian harta waris di Dusun
Wonokasih dengan mengambil 3 sampel pembagian harta waris pada
keluarga di daerah tersebut sesuai apa tidak dengan hukum Islam terutama
pada ilmu faraid. Pada Kompilasi Hukum Islam penelitian peneliti
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menyimpulkan praktik pembagian waris didaerah tersebut dibagi sama rata
tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan.
Kelima, Karya ilmiah dari Dedy Yoga Pratama, IAIN Ponorogo 2018,
yang

berjudul

“Persepsi

Masyarakat

dan

Peran

Ulama

dalam

Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa
Sidomulyo Pule Trenggalek)”. Pada skripsi ini peneliti meneliti tentang
bagaimana pemahaman masyarakat tentang fiqih mawaris yang diberlakukan
dalam pembagian waris dikeluarganya. Dan peran tokoh agama dalam
mengedukasi tentang fiqih mawaris terhadap masyarakat yang dianggap sulit
sehingga masyarakat lebih merasa nyaman dengan pembagian warisan adat
jaman dahulu.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menggunakan data primer dari observasi dan wawancara mengenai
fenomena yang terjadi di masyarakat dan data–data yang diperoleh
berdasarkan data–data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini
peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat.13 Fenomena yang
terjadi di masyarakat Desa Ngunut yang membagi harta waris secara
kekeluargaan yakni perbandingan laki-laki dan perempuan dengan hasil 1
: 1 dan ketika si pewaris masih hidup membagi harta waris.

13

Atho‟ Mudzar, Penelitian Agama dan Keagamaan, Makalah untuk Penelitian Karya
Ilmiah Bagi Dosen – dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga (Yogjakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga,
1997),23.
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Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu
pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik
atau tidak, benar sesuai dengan hukum Islam dan norma yang berlaku
terutama kapasitasnya sebagai orang Islam yang berkaitan dengan praktik
pembagian warisan yang dilaksanakan di Desa Ngunut Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo yang akan dianalisis dengan Kompilasi
Hukum Islam.
2. Kehadiran Peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif lapangan tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta. Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak
sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain sebagai penunjang. 14
Sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat aktif.
3. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Desa
Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari
masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
yang membagikan harta waris secara kekeluargaan.

14

2008),20.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ,(Jakarta: Rineka Cipta,
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b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari alQuran, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang hukum waris dan
beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian harta
waris secara kekeluargaan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperoleh
metode pengumpulan data baik yang berhubungan dengan data primer
maupun sekunder. Adapun metode tersebut sebagai berikut:
a.

Wawancara, yaitu metode yang pengumpulan datanya melalui proses
dialog dan tanggung jawab yang dilakukan peneliti terhadap beberapa
orang yang tinggal di Desa Ngunut Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo.

b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam
bentuk tulisan dan gambar. Teknik pengumpulan data dengan
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara
dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti seperti
dokumen-dokumen dari kantor Pemerintahan setempat.
6. Analisis Data
Dalam

melakukan

analisa

data

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah
suatu penelitian yag bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta berhubungan antar fenomena yang diselidiki. 15
7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan
perpanjangan keikutsertaan, ketekuanan pengamatan, triangugulasi,
pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negarif dan
pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian.16
Dalam hal ini dengan melakukan kasus yang terjadi di Desa
Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tentang praktek
pembagian harta waris secara kekeluargaan yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Ngunut. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan
dengan ketentuan pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum
Islam,dalil-dalil yang terdapat dalam literatur dan pasal-pasal tentang
kewarisan di Kompilasi Hukum Islam sebagai analisis. Sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari
faktor-faktor khusus yakni tentang pertimbangan secara kekeluargaan
yang digunakan masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
15
16

175.

Moh.Nazir,Mertode Penelitian (Jakarta:Ghalia Indonesia,1999),63.
Lexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 2013),
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Ponorogo dalam membagi harta waris, kemudian digeneralisasikan
kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah pertimbangan tersebut
telah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan waris Islam.
G. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian akan disusun dengan format lima bab untuk mendapatkan
gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan dalam
penelitan ini. Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk
memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun
dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga
pembaca

dapat

dengan

mudah

memahaminya.

Adapun

sistematika

pembahasan ini adalah sebagai berikut :
Bab Pertama

:

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua

:

Bab ini merupakan kajian teori,yang meliputi garis
besar tentang tinjauan umum pembagian harta waris
menurut Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi
pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, sebab-sebab
pembagian harta waris dan pembagian harta waris
menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini
sebagai patokan dalam penganalisa data–data yang
terkumpul.
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Bab Ketiga

:

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yang terdiri dari
data-data yang diperoleh dari penelitian yang terdiri
atas : gambaran umum tentang Desa Ngunut
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, keadaan
geografis dan wilayah Desa Ngunut Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo,

dan selanjutnya

deskripsi hasil penelitian praktik pembagian harta
waris di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo.
Bab Keempat

:

Bab ini merupakan pembahasan, yang terdiri dari
analisis terhadap hasil penelitian memuat isi pokok
dari permasalahan yaitu analisis pembagian waris
secara kekeluargaan sama ratadan pembagian harta
waris pada saat pewaris masih hidup di Desa Ngunut
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta
analisis tradisi pembagian harta waris tersebut yang
ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Kelima

:

Bab ini merupakan Penutup, terdiri dari kesimpulan
dan saran. Kesimpulan tersebut di peroleh setelah
menganalisis data yang dikumpulkan dan merupakan
jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran
adalah harapan peneliti terhadap jalan keluar pada
pokok permasalahan ini.

BAB II
KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris
1. Pengertian Waris
Waris adalah bentuk isim fa‟il dari kata wa>ratsa- ya>ritsu-irthsan-

fahuwa-wa>ritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Katakata itu berasal dari kata wa>ritsa yang bermakna perpindahan harta
milik atau perubahan harta pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris
adalah ilmu yang mempelajari harta peninggalan si mayit kepada ahli
warisnya. 17
Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraid yang artinya
ilmu “pembagian”, atau lebih jelasnya diartikan suatu ilmu yang
menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah
meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk
dibagikan kepada yang berhak menerimanya. 18
Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan pendapat
tentang pengertian hukum waris islam, yaitu :
a. Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan
harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak
menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli
17

Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007),1.
Saifuddin Arief, Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris
Islam (Jakarta: PP Darunnajah,2007),5.
18
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waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan
pewaris itu dilaksanakan. 19
b. Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur
tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian
kepada ahli waris atau orang ditunjuk. 20
c. Hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang
menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar
yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.21
Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan
rumusan pengertian,
Hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing. 22

2. Dasar Hukum Waris
Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan
yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan
pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah
meninggal dunia kepada ahli warisnya ahli waris laki-laki maupun
perempuan. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada :

19

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2005),108.
20
Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Lembaga
Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press,2007),47.
21
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syariat
Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1973),18.
22
Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a.

31

a. Al-Quran
Al-Quran merupakan sumber pokok pengesahan hukum
kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber kewarisan ada tiga,
tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (sunnah rasul dan
ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khususnya dalam kaitannya
dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberi pedoman
yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan
Islam hampir semuanya terdapat dalam surat An-Nisa‟ dan
sebagian terdapat dalam surat yang lain. 23
1) QS. An-Nisa‟[4]:7

ِ ِ اِ ِل ِاا
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ياِ َّل ََتَلَ ا اْ َ اِ َ ِاا
ٌ َ يا َّل اََتَلَ ا اْ َ ا َ اا َ ْاَ َْتَلُ َاا َا لّ َ اا
ٌ َ َّ
ۚ ْاَ َْتلُ َااِ َّل ا َ َّلا ِ ْل ُاَْ ا َ َُتلا ۚ ا َ ِ بً ﻣَﻔْﺮُﻭﺿًﺎ
َ
َ َ
Artinya :”Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatya, dan bagi
orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan”.24

Ayat

ini mengatur penegasan bahwa laki-laki dan

perempuan dapat mewarisi. Hal ini ditegaskan dengan sebutan
yang sama berupa bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa
yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun (kerabat dekat),

23

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan
Adaptabilitas (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press,2012),8.
24
Al Quran,4:7.
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dan bagi perempuan ada bagian warisan dari apa yang
ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun.25
2) QS. An-Nisa‟:11 dan 12.

ِ ِ ِ
ِ
اح ِّ ا ْاَُْتََتََت ْ ِا ۚ افَِ ْاا ُ َّلنا ِّ َ اًافََت ْ َ ا اَْتلََتتََت ْ ِا
َ ُ ْ يَتُ ْ ْ ُ ُيا َّّللُاِ ْ اََْ د ُ ْياا َّل َ ِلا
فََتَ ُه َّلنااَتَُُ ا َ اََتَلَا ۚ ا َ ِ ْاا َ َ ْ ا َ ِح َ ًافََتَ َه ا الِّ ْ ُا ۗ َِاَََت َيْ ِااِ ُ ِّا َ ِح ٍا ِّ ْلَت ُه َم
ساِ َّل ََتَلَ اِ ْاا َ َاااَ ٗ ا َاَ ٌا ۚ افَِ ْا َّلاَّلْايَ ُ ْنااَّل ٗ ا َاَ ٌ ا َّل َ ِراَ ٗ اَََت ُافَِ ُِّ ِا
ُ ُ ُّ ا ا
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُ ُّ اَُّت ُ ُا ۚ افَِ ْاا َ َاااَ ٗ ِخ ٌفَِ ُِ ِا ا
ۗ اديْ ٍان
َ َْسا ْنا ََت ْ ا َ َّل ايَُّت ْ ْ ا َ ا
ّ َْ
ُ
َّللِ ۗ اِ َّلاا ّا
اااَ ُ ْيا ََت ْ ً ۗ افَ ِليْ َ ًِّ َنا ّا
ُ َ ُاُ ْيا َََْتلَ ُاُ ْاي ۚ اَ اَ ْ ُرْ َااَيَُّت ُه ْياََْتَل
ََّلل
ِ
١١اح ِْ ًم ا
َ َ َاا َ ْ ًم
Artinya :”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu
tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu)
bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak
perempuan. Dan jika
anak itu semua perempuan yang
berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak,bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang
meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang
meninggal)
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia
(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di
atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak25

Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016),26.
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anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(11)26

Ayat ini menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan
perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan
kerabat yang diatur Allah Swt. Yaitu bagian seorang anak lakilaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau
lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki)
mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak
ada anak laki-laki) menerima ½ harta warisan, apabila ada
anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan,
apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan,
(ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari
seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Pembagian
warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris
dilakukan.

َاَ ُ ْيا ِ ْ ُ ا َ اََتَلَ اَْ َ ُ ُ ْياِ ْا َّلاَّلْايَ ُ ْنا َّلُ َّلنا َاَ ٌا ۚ افَِ ْاا َ َاا َُلَّلَت َاَ ٌ افََتَ ُ ُيا
ِ
ِ ِ ٍِ ِ ِ
اديْ ٍنا ۗ َ َُ َّلنا ُّالُ ُعاِ َّل اََتَلْ تُ ْياِ ْا َّلا
َ َُّْالُ ُعا َّل اََتَلْ َنا ْنا ََت ْ ا َ َّل ايَُّت ْ ْ َ ا َ ا
ْاَّل
يَ ُ ْنااَّل ُ ْيا َاَ ٌا ۚ افَِ ْاا َ َاااَ ُ ْيا َاَ ٌ افََتَ ُهلَّل ا ُُّم ُناِ َّل اََتَلْ تُ ْيا ِّ ْنا ََت ْ ِا َ ِ َّل ٍا َُت ْ ُ ْ َاا
ِ
ُخ ٌ افَِ ُ ِّا
ُ اديْ ٍان ۗ ا َ ِ ْاا َ َتََل ُ ٌايَتُّ ْ َر
ْ ثا َ َ ًاَ ِ ا ْ َلٌَا َّلاَ ٗ اَ ٌ اَ ْاا
َ َْ َ ا
26

Al Quran,4:11
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ِ ِ
كافََت ُه ْيا ُ َلَ اُا ِ ا اَُّت ُِ ِم ْنا
ا َ ِح ٍ ِّ ْلَت ُه َم ا ا ُّ ُ ُا
َ س ۚ افَِ ْاا َ َتُ ْ اَ ْ ََتَلا ْنا ا
ِ
ِا ِ اَ ادي ٍان ۙ ا َ ا ٍار ۚ ا ِ َّل ًا ِ نا ا
احِْ ٌي َا
ّ َّ َ َّ ُ ْ
َْ ْ َ
َ َّلل ۗ ا َ َّّللُا َ ْ ٌي

ٍِ ِ
ْ ُّا ََت ْ َ َّل يَت

Artinya :”Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka
buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat
atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang
saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersamasama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi
wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya
dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha
Penyantun.”(12)27

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masingmasing ahli waris. Bagian suami adalah ½ harta warisan
apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak,
bagian suami adalah ¼ harta warisan setelah hutang dan wasiat
pewaris dibayarkan, bagian istri ¼ harta warisan apabila tidak
ada anak, dan 1/8 apabila ada anak. Apabila seseorang mati
tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan
27
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saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara 1/6
apabila satu orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat
1/3.
3) QS. An-Nisa‟ Ayat 176

ِ
ِ ِ
سااَ ُا َاَ ٌ ا َاَ ُا
َ َاه
َ َ ُيَ ْ تََت ْ ت
َ كا ُ ِ ا َّلَّللُايَتُ ْ ت ُ ْياِ ا اْ َ ََلاَ ا ۚ اِاا ْ ُلٌا
َ َْكاا
ُخ ٌ افََتَ َه ا ِ ْ ُ ا َ اََتَلَ ا ۚ ا َ ُه َ ايَِلاَتُ َه اِ ْاا ََّلْايَ ُ ْنا ََ ا َاَ ٌ ا ۚ افَِ ْاا َ ََتتَ ا
ْ
َّل َ ِلا ِ ْ ُا

َِاَْتلَتتَت ِ افََتَهم ا اَُّت ُ ِااِ َّل اََتلَ ا ۚ ا ِ ْاا َ ُ اِخ ًا ِر ً ا ِ ااف
َ َ ُ ْ ََ
َ
ً َ َ َ َْ
َ

َح ِّ ا ْاَُْتََتََت ْ ِ ا ۗ ايَتُبََتِّ ُ ا َّلَّللُااَ ُ ْياَ ْااَ ِ ُّ ا ۗ ا َ َّلَّللُاِ ُ ِّا َ ْ ٍاا َ ِ ٌيا
Artinya: “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.”28

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak
mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara
perempuan, maka saudaranya perempuan itu yang berhak
28
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menerima

warisannya,

seorang

perempuan

yang

tidak

mempunyai anak, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki,
maka saudara laki-laki yang berhak menerima warisannya.

b. Hadis Nabi
Dasar hukum kewarisan yang kedua, yaitu yang terdapat
dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Hadis yang dijadikan sebagai
landasan hukum kewarisan yakni:
1) Hadis

dari

Muhammad

Abdullah

Ibnu

Abbas

yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

ا حلق ا ا لاضا:ا اس يا

اهللاا

نا نا ب سارضاهللاا ل ا نا اليبا
أبه ه افم ا ق افه اا ىلار ا ل

Artinya : “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu
kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari
keturunan laki-laki yang terdekat.”29

Dalam hadis diatas dijelaskan harta warisan dibagikan
kepada ahli waris yang berhak dan sesuai bagiannya. Sisa dari
harta warisan yang dibagikan kepada anak laki-laki diberikan
kepada ahli waris terdekatnya.

29

Al Bukhori, Shahih Bukhari (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya‟biy,T.t),juz IV,181.
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2) Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda :

ا اا:ا اس يافق اا

اهللاا

ا اار َلا ا الىبا

نا ملاا ناح

نا ىنا تافم ىلا نا ا افق اااكا ا س
Artinya : “Dari „Umran bin Husain bahwa seorang laki-laki
mendatangi Nabi sambil berkata : “bahwa anak dari anak
laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari
warisannya.”Nabi menjawab :”Kamu mendapat seperenam.”

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa seorang kakek yang
apabila cucu laki-lakinya meninggal. Maka kakek tersebut
menerima harta warisan sebesar 1/6 bagian.

3) Ijtihad Para Ulama
Meskipun Al-quran dan Al-hadist sudah memberikan
ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam
beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap
hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-quran maupun Alhadist. Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan
kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu
apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau
istri.30

30

Ahmad Azar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogjakarta: UII Press, 2014), 9.
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B. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris
1. Rukun Pembagian Harta Waris
Ada beberapa rukun yang

harus dipenuhi dalam pembagian

warisan antara lain :
a. Al-Muwaris (Pewaris)
Menurut Amir Syarifuddin, Al Muwaris adalah orang yang
telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat
beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus
terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan
muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian.
Maka berdasarkan asas ijbari,

pewaris menjelang kematiannya

tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena
semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris
memiliki satu per tiga untuk mewariskan hartanya. 31
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b
dijelaskan bahwa
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 32

31
32

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media,2004),204-205.
Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 171 huruf b.
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b. Al-Waris (Ahli Waris)
Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak
menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab–
sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris. 33
Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
171 butir c adalah
Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam
dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
a) Menurut hubungan darah
1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek.
b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.34

c. Maurus (Harta Warisan)
Adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya
pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan
wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga (1/3).35
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf edijelaskan
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian untuk wasiat.36

33

Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),426.
Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf c.
35
Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992),22.
36
Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf e.
34
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2. Syarat Pembagian Harta Waris
Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni :37
a. Harus ada kematian pewaris.
Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal
dalam arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum
(menurut putusan hakim).
b. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal
dunia.
c. Mengetahui status kewarisan.
Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan
antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan
suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, dan
lain-lain sebagainya.

C. Asas-Asas Waris
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengatur tentang Hukum
Kewarisan, didalamnya mengatur mengenai asas-asas yang digunakan
dalam hukum kewarisan, sebagai berikut 38:

37

Muhammad Maulana, http://www.faroidh.webs.com/waris.html (diakses pada tanggal
28 Januari 2019,Pukul 10.15 WIB).
38
Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi
2007 (Mahkamah Agung RI, 2008),168.
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1. Asas bilateral/parental
Asas bilateral/parental adalah tidak membedakan antara ahli waris
laki–laki dengan perempuan dari segi ke ahli warisan, sehingga tidak
mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas :
a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:
(1)kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut
hubungan darah: golongan laki – laki terdiri: ayah, anak laki-laki,
paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan
perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli
waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak,
ayah, ibu, janda atau duda.

b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:
(1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.

2. Asas Ijbari
Asas Ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan yaitu
melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris
berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal
dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa
ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan
si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalanghalangi terjadi peralihan harta taersebut. Dengan perkataan lain,
dengan adanya kematian otomatis hartanya beralih kepada ahli waris,
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tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak,
demikian juga halnya bagi si pewaris.39
3. Asas individual
Asas individul adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak
atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris
pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak
ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut,
sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan
(berhak penuh) atas bagian yang diperoleh.
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan AlQuran surah An-Nisa‟ ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian
masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan. 40
4. Asas keadilan berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan anatara
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan
keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang
menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan,
kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban
dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan
kegunaan.
Atas dasar pengertian tersebut diatas asas keadilan dalam
pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat
39
40

Suhrawardi K. Lubis,Dkk, Fiqih Mawaris (Jakarta : Gya Mulia Pratama, 1997), 36.
Ibid,. 37.

43

dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menetukan harta kewarisan
dalam Islam.

Artinya sebagaimana

laki-laki, perempuan pun

mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini
secara jelas disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa‟ ayat 7 yang
menjelaskan kedudukan

laki-laki

dan perempuan dalam

hak

mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 surat An-Nisa‟ secara
rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara
anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri,
saudara laki-laki dan perempuan.41
5. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak
kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mawaris
berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
6. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
7. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara
timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing – masing,
bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau
sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat diberi wasiat
wajibah. Dinyatakan juga dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
8. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk
agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak – banyaknya
1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat
dengannya;

41

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media,2005), 24.
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9. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku
surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum
Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga mempunyai
gugatan waris. Jika harta warisan belum terbagi secara riil, maka
terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum
Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum
Islam berlaku surut;
10. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai
warisan. Dijelaskan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1).

D. Sebab-Sebab Pembagian Harta Waris
1. Hubungan kekerabatan
Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat
dengan muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh
seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu.
Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak
mendapatkan harta muwarits. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi
untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak
mendapatkan warisan. 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 turunan si mayit.

b.

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

Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit
melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau
seibu.42
Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, terbagi

menjadi 4 golongan, yaitu:
a. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (ashabul al-

furudh) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, anak
perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara
perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara
perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
b. Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi
mendapat sisa dari ahsabul al-furudh atau mendapatkan seluruh
peninggalan bila ternyata tidak ada ashabul al-furudh seorang
pun. Golongan ini disebut ashabah nasabiyah. Mereka yaitu anak
laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas,
saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu fardh
dan ushbah bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama
anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
d. Golongan kerabat yang tidak termasuk ashabul al-furudh dan
ashabah. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus
kebawah, ayah, dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.

42

Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2007),12-13.

46

2. Hubungan perkawinan
Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya
hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut.
Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris. 43
Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan
adalah surat An-Nisa‟ ayat 12 yang berbunyi;

َ اَ ُ ْيا ِ ْ ُ ا َ اََتَلَ اَْ َ ُ ُ ْيا
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) adalah sepadan dari harta
yang ditinggalkan istri-istrimu.....”44

Berdasarkan ayat diatas menyatakan hak kewarisan suami istri.
Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya
hubungan hukum antara suami dan istri. 45 Dalam konteks hukum
positif hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri
ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2
ayat 1: “Pernikahan yang sah bila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya”.46

3. Al-Wala‟ ( Memerdekakan )
Yaitu

hal

yang

menjadikan

seseorang,

menurut

hukum,

mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang

43

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam......,53.
Al Quran,4:12.
45
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan (Jakarta: Prenada Media,2004),190.
46
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan
seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah memberikan hak
mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan. Kondisi tersebut terjadi
apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan
maupun karena perkawinan. 47

E. Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Dalam Kompilasi
Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam bentuk yang
serupa dengan perundang-undangan yaitu dalam pasal-pasal tertentu, lahir
berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10
Juni 1991. Khusus mengenai buku II tentang kewarisan, Kompilasi
Hukum Islam memuat 6 Bab, 43 Pasal, terhitung mulai pasal 171 sampai
dengan pasal 214. Dibawah ini akan ditunjukkan pasal-pasal yang
mengatur pembagian harta warisan secara kekeluargaan dalam Bab III
Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan, yaitu:
1. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak lakilaki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
anak perempuan.
Pasal 176 mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan
anak perempuan dalam pembagian warisan. Kepastian ketetapan
47

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismai‟il bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah bin
Bardazabah al-Bukhari Al Ja‟fiyyi, Sahih al-Bukhari, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikri,2009),9.
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bagianya tetap berpegang teguh pada QS. An-Nisa‟:11. Untuk sekedar
alternatif untuk kemantapan norma QS.An-Nisa‟:11, Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan untuk menyimpang
melalui jalur “perdamaian”. Dengan demikian jika Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan alternatif yang digariskan
Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, patokan penerapan besarnya porsi
pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan
dapat dijekaskan sebagai berikut :
a. Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak
perempuan,
b. Akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris
jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam. 48
2. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari
bagiannya.
Pasal

ini

menjelaskan

tentang

usaha

perdamaian

yang

menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk, akan tetapi atas
dasar kerelaan bersama dengan syarat masing-masing mengetahui
bagian yang seharusnya diterima. Cara damai tersebut sudah sesuai
dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam
buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada
48

H. A. Kompilasi Hukum Islamsni, Hukum Waris Islam, Cetakan ke-6 (Semarang:
Unissula Press,2017),31.
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kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat
memilih cara damai. Umar ra berkata :
”Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali
mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal”.

Lebih tegas lagi Umar memerintahkan :
”Kembalikan penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga
mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya
penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”. 49

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum
kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi
harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masingmasing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan
hakim atas usul anggota keluarga. Ahli waris tersebut juga tetap
mendapatkan harta waris sesuai faraidh. Dan lagi, apabila salah satu
ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara
perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan. 50
Terdapat beberapa alasan yang kemungkinan terjadinya pembagian
perdamaian, yakni :

49

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogjakarta: Gama
Media,2000),15.
50
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a.

Apabila terdapat kesenjangan ekonomi diantara ahli waris.
Dengan relanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil
lebih sedikit dari bagiannya atau tidak mengambil sama sekali.

b.

Bisa juga apabila salah satu ahli waris telah menjaga dan merawat
pewaris semasa hidupnya. Sehingga para ahli waris merasa ahli
waris tersebut berhak mendapat lebih dari bagian sesungguhnya.

3. Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam
a. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka
oleh pewaris semasa hidupnya oleh para ahli waris dapat ditunjuk
beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan
dengan tugas:
1) Mencatat dalam suatu daftar peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh
para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya
dengan uang;
2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a,b,dan c.
b. Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Pasal 187 tentang pelaksana pembagian warisan, pada pasal 187
ayat (1) menjelaskan cara lain yang bisa menjadi pertimbangan dalam
pembagian warisan. Kebolehan pelaksanaan membagi warisan tanpa
didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak atau masih bersifat
tentaif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada kata
“dapat” yang mengandung dua makna. Pertama, mengandung makna
boleh melaksanakan pembagian waris tanpa didasari oleh adanya suatu
kematian pada diri pewaris. Kedua, mengandung makna tidak boleh
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melaksanakan pembagian waris tanpa didasari oleh adanya suatu
kematian terhadap diri pewaris.
Sehingga kebolehan pelaksanaan membagi waris tanpa didasari
adanya kematian terhadap diri pewaris, terkandung maksud untuk
menghindari terjadinya perselisihan yang Kompilasi Hukum Islamrnya
terjadi kemudaratan diantara para ahli waris dalam pelaksanaan warismewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta
warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh pemilik harta yang akan
meninggal dunia. Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah
pembagian waris harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup.
Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta
yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pembagian waris harus
dilaksanakan

sesudah

meninggalnya

pewaris.

Maka

sebelum

pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1.

Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup,
keperluan sakit dan biaya tajhiz, kecuali para ahli waris sepakat
untuk menanggung itu semua.

2.

Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh
pewaris.

3.

Tidak ada diantara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu
daripada si pewaris.

4.

Tidak ada kekhawatiran diantara para ahli waris ada yang murtad.
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5.

Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa
hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan
kemudharatan diantara para ahli waris.
Apabila 5 hal tersebut dapat dipenuhi, maka menjadi solusi yang

paling tepat untuk dilakukan dalam mengatasi hal-hal yang
dikhawatirkan akan terjadi. Jika melakukan pembagian harta warisan
disaat pewaris masih hidup maka harta warisan tetap dibagi disaat
pewaris masih hidup tetapi dengan cara hak kepemilikan harta warisan
yang telah dibagi tetap ditahan pewaris sampai terjadi kematian pada
dirinya. Jika terjadi perubahan ahli waris karena adanya kematian
salah seorang atau beberapa orang, atau ada di antara ahli waris yang
terhalang karena hukum untuk mewarisi. Maka pewaris dapat
melakukan peninjauan kembali terhadap pembagian harta warisan
yang telah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang
ada.51
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BAB III
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA
KEKELUARGAAN DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo
1. Pendidikan Di Desa Ngunut
Secara makro pendidikan di Desa Ngunut adalah tamatan SLTA,
karena menurut masyarakat setempat melanjutkan jenjang pendidikan
sampai pendidikan SLTA itu yang dapat dijangkau terkait dengan
biaya pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti,
berikut

presentase

data

pendidikan

berdasarkan

batas

usia

dewasa/masuk dalam daftar hak pilih di Desa Ngunut 52 :
a.

8% diantaranya tidak tamat SD

b.

28% diantaranya tamatan SD

c.

20% diantaranya tamatan SLTP

d.

32% diantaranya tamatan SLTA

e.

12% diantaranya tamatan Perguruan Tinggi
Dari data diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk

dalam pendidikan di Desa Ngunut sangat bagus, hal ini dapat dilihat
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dari data tingginya minat masyarakat khususnya orang tua dalam
menyekolahkan anaknya dimulai dari SD/MI sampai

yang

melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun di masyarakat masih
ditemukan masyarakat yang tidak tamat setara SD/sederajat.
Peneliti juga mendapatkan data yang menunjukkan pendidikan di
masyarakat Desa Ngunut berdasarkan lulusan lembaga pendidikan
yang dipilih oleh masyarakat Desa Ngunut, sebagai berikut:
a. 15% diantaranya Pesantren
b. 25% diantaranya Madrasah
c. 60% diantaranya Umum
Dari data diatas yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa
masyarakat di Desa Ngunutmayoritas menempuh pendidikan di dalam
lembaga pendidikan yang berbasis umum. Sehingga masyarakat di
Desa Ngunut mempunyai pengetahuan keagamaan yang masih perlu
diberi bimbingan atau pengarahan, khususnya hal ilmu agama yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat Desa Ngunut.

2. Keagamaan di Desa Ngunut
Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dalam hal keagamaan
di Desa Ngunut saat ini terus dilakukan dengan pembangunan sarana
peribadatan, pembinaan umat beragama dan kegiatan-kegiatan
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keagamaan lainnya. Berikut presentase pemeluk agama di Desa
Ngunut berdasarkan jumlah jiwa penduduk yang diperoleh peneliti 53 :
a. 99,5 % diantaranya agama Islam
b. 0,4 % diantaranya agama Protestan
c. 0,1% diantaranya agama Hindu
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa
Ngunut mayoritas penduduk beragama Islam dengan presentase 99,5%
penduduk dan agama yang minoritas adalah agama Hindu dan
Protestan. Sehingga pantas saja penduduk negara Indonesia merupakan
penduduk yang mayoritas beragama Islam.

B. Data Khusus
Mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Ngunut adalah dengan cara yang umum atau lazim dilaksanakan oleh
masyarakat Islam. Adapun pembagian harta waris yang diperoleh dalam
penelitian adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Sama
Rata
Pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum waris yang
dilaksanakan di Desa Ngunut atas dasar ahli waris satu dengan ahli
waris yang lain telah bersepakat dengan melalui pertimbangan yang
menghasilkan suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Sedangkan
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tentang dasar hukum Islamnya sendiri, sebagian besar masyarkat
masih kurang memahami mengenai pembagian waris yang seharusnya
dipakai. Sehingga sangat jarang sekali masyarakat menerapkan hukum
Islam dan lebih memilih pembagian warisan secara musyawarah.
Tentang anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan
pembagian harta waris sama bagiannya. Masyarakat yang melakukan
ini menganggap bahwa jaman sekarang antara laki-laki dan perempuan
mempunyai kebutuhan dan hak yang sama. Dalam hal ini juga pewaris
yang meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebih
tenang dan dirasa adil apabila dibagi sama bagiannya dengan kata lain
perasaan pilih kasih atau yang lainnya tidak akan muncul dikemudian
hari sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden
yang melakukan pembagian harta waris sama rata, mereka menyatakan
hampir sama bahwa mereka membagi harta warisannya dengan cara
kekeluargaaan sama bagian antara seluruh ahli waris.
a. Bapak Agus selaku salah satu masyarakat di Desa Ngunut, beliau
mempunyai latar belakang pendidikan lulusan SD dan bekerja
sebagai petani,mengatakan :
“Saya anak kedua dari 4 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki
dan 2 anak perempuan. Pada tahun 2009 keluarga kami membagi
warisan secara sama rata dengan alasan yang paling utama
dikarenakan untuk mencapai keadilan dan menghindari
perselisihan diantara kami yang ditinggalkan. Orang tua kami
sudah meninggal, Ibu yang meninggal pada tahun 2005 dan bapak
meninggal pada tahun 2007. Alasan yang lain membagi warisan
secara sama adalah mengenai harta warisan yang ditinggalkan
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orang tua kami itu sedikit, hal berbeda dengan zaman dahulu masih
banyak setiap keluarga yang mempunyai harta peninggalan
banyak. Sehingga saat ini apabila dijalankan sistem hukum
Islamnya dimasyarakat itu dirasa masih sulit untuk diterapkan
mengingat harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut akan
semakin sedikit.”54

b. Ibu Saringatun, selaku masyarakat Desa Ngunut yang mempunyai
latar belakang pendidikan lulusan SD dan sekarang tidak bekerja
karena melihat umur yang sudah 56 tahun. Beliau pewaris yang
membagikan hartanya bersama suami yang sudah meninggal
kepada anak-anaknya sama bagian antara laki-laki dan perempuan.
Dalam hal ini mereka meyakini ini merupakan pembagian harta
warisan, seperti ungkapan respoden dibawah ini yang diperoleh
peneliti.
“Saya tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada ke-5
anak saya yang meliputi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
Pembagian warisan ini dilatarbelakangi karena salah satu dari anak
saya meminta untuk dibagikan. AKompilasi Hukum Islamrnya
saya meminta pertimbangan kepada anak-anak saya yang lain.
Dengan kesepakatan bersama, dengan persaksian bapak sambong
pembagian harta dilaksanakan. Pembagian harta ini merupakan
harta bersama kami dengan suami saya dahulu, sehingga setelah
suami meninggal harta keseluruhan saya yang bawa. Harta itu
dibagi sama bagian agar adil dan tidak ada perselisihan dikemudian
hari dituliskan dalam surat pernyataan bermaterai.”55

c. Ibu Yunita, beliau seorang ibu rumah tangga dan PNS di salah satu
sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jenjang pendidikan S1
bahasa Inggris mengatakan :
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“Kami ahli waris dari orang tua kami tidak terlalu meributkan
harta peninggalan bapak dan ibu kami, alhamdulillah kami 4
bersaudara yang terdiri 2 laki-laki dan 2 perempuan sama-sama
berdamai dalam pembagian warisan yang sama bagiannya.
Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014, dari bapak kami
yang bernama H.Usman dan Ibu kami yang bernama Sri Muryati.
Kami sepakat dan saling menerima pemberian harta tersebut
karena kami mendepankan damai antara keluarga dan tidak
mempermasalahkan pembagian tersebut.”56

d. Bapak Drs. H. Sutikno, MM, selaku salah satu masyarakat Desa
Ngunut yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai
perguruan tinggi magister, beliau juga termasuk salah satu
pengurus dari yayasan anak yatim piatu di Desa Ngunut. Beliau
menerangkan pembagian harta waris di keluarganya, seperti
berikut:
“Di keluarga saya membagi harta waris itu melihat sosial
ekonomi diantara ahli waris yang ditinggalkan kemudian atas dasar
kesepakatan bersama, walaupun nanti anak perempuan yang
berpeluang mendapat lebih dari anak laki-laki. Pada waktu itu
sekitar tahun 90-an bapak dan ibu masih hidup, saya merupakan
anak teraKompilasi Hukum Islamr dari 4 bersaudara. Kemudian
saya waktu itu diberi amanat orangtua untuk memimpin pembagian
harta waris dengan disaksikan bersama orang tua dan saudarasaudara saya. Dalam pembagian waris di keluarga saya, ada 1
kakak perempuan saya keadaan sosial ekonominya itu dibawah
sedikit dari kita. Sehingga sekalipun kakak saya anak perempuan
kita sepakat memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan
bagian harta warisan. Dengan catatan kami ber-4 itu ikhlas dan
disetujui oleh orang tua.Kemudian seluruh ahli waris
menandatangani surat kesepakatan”57

Setelah diteliti lebih lanjut dari data yang diperoleh peneliti
ternyata pembagian harta warisan di Desa Ngunut setiap keluarga
56
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Yunita (34 tahun), Ibu Rumah Tangga, Hasil Wawancara, Ngunut 16 Februari 2019.
Drs.H.Sutikno,MM, Masyarakat Desa Ngunut, Hasil Wawancara, Ngunut,06 Maret

59

dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar
mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan
menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga. Kesepakatan
yang diambil adalah dengan membagi harta warisan secara
kekeluargaan dengan sama bagian kepada ahli waris laki-laki maupun
perempuan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan
melihat keadaan ekonomi sosialnya.
Kemudian peneliti menanyakan lagi kepada responden mengenai
sepakatkah mereka membagi harta warisan dengan cara kekeluargaan
tersebut. Bapak Agus menyatakan :
“Saya sepakat warisan dikeluarga kami dilakukan dengan cara
dibagi sama rata diantara semua ahli waris. Alasannya seperti yang
sudah saya jelaskan diatas tadi, lebih baik seperti itu untuk
menghindari keributan antara saudara yang lain. Bapak dan ibu yang
sudah meninggal juga tenang.”58

Dalam tanggapan yang hampir sama dengan responden yang lain,
Bapak Drs.H.Sutikno,MM menjelaskan :
“Mengenai setuju tidak tentang pembagian secara kekeluargaan,
saya berpendapat diantara tengah-tengahnya dengan kembali
bagaimana keluarga itu sendiri mau membagi waris dengan ilmu faraid
atau secara musyawarah kekeluargaan tadi. Kemudian disepakati
bersama oleh seluruh ahli waris. Dalam hal ini seperti contoh dari
pembagian di keluarga saya dengan kekeluargaan yang malah anak
perempuan mendapat peluang lebih besar karena keadaan sosial
ekonomi dan kami menyepakati. Sampai sekarang pembagian waris itu
tidak ada masalah apapun dalam keluarga saya.” 59
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Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan
bahwa ada rasa menerima atau legowo diantara ahli waris sehingga
mengedepankan rasa kekeluargaan yang mereka miliki. Mengingat
mereka yang memilih pembagian harta warisan sama rata atau dengan
kesepakatan yang dipilih bersama karena lebih mementingkan
keluarga yang utuh tanpa perselisihan dengan merebutkan harta
peninggalan orang tuanya.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada
Saat Pewaris Masih Hidup
Praktik pembagian harta waris di Desa Ngunut yang dilakukan
dengan cara musyawarah memang sudah dilakukan secara turun
temurun. Pembagian yang dilakukan pewaris masih hidup juga sudah
menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Ngunut. Secara teori pengertian
dari waris itu sendiri adalah harta peninggalan yang dibagikan setelah
si pewaris meninggal. Sedangkan jika dilakukan sebelum si pewaris
meninggal harta peninggalan dibagikan disebut sebagai hibah. Dalam
hal ini dengan melalui jalan perdamaian dan telah disepakati bersama
oleh seluruh ahli waris, maka pembagian warisan seperti ini
diperbolehkan dimasyarakat Desa Ngunut dengan pertimbangan
alasan-alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti
keterangan dari Bapak Samsul salah satu masyarakat di Desa Ngunut
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yang mempunyai latar belakang pendidikan SMP dan bekerja sebagai
seorang wirausaha di bidang alumunium. mengatakan bahwa :
“Pembagian warisan di keluarga saya terjadi pada tahun 2012 saat
ibu saya Siti masih hidup dan bapak saya yang bernama Mahmud
masih hidup. Saya 5 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak
perempuan. Sebenarnya kami selaku ahli waris pada waktu itu belum
memikirkan pembagian warisan, karena ibu yang masih hidup. Namun
ibu saya pada tahun 2014 meminta untuk dibagi warisannya. Ya saya
sendiri memahami karena Ibu saya sudah tua juga. Dalam membagi
waris keluarga kami memilih pembagian warisan dengan cara
musyawarah dan disaksikan oleh tokoh agama atau disebut dengan
bapak modin setempat. Disitu dihadiri pewaris dan semua ahli waris
(saudara-saudara saya). Kemudian kami mengundang modin disini,
beliau tidak lupa menjelaskan yang sebenarnya bagian-bagian untuk
setiap ahli waris, dan kemudian meminta pendapat atau pertimbangan
dari kami. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan
disetujui oleh saya beserta saudara-saudara juga ibu kemudian
dilakukan kesepakatan. Pada saat itu juga pembagian harta waris
dianggap sah karena semua telah sepakat. Setelah selesai pembagian,
dibuatkan surat pernyataan bersepakat untuk mencegah semisal terjadi
permasalahan di kemudian hari dan ditanda tangani oleh kami selaku
anaknya dan orang tua saya selaku pewaris.”60

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Yunita, beliau mengatakan :
“Pembagian waris dikeluarga kami dilakukan pada saat Ibu kami
dan bapak kami masih hidup. Bapak dan Ibu saya bernama H. Usman
dan Alm. Sri Muryati. Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014
pada saat orang tua kami masih hidup. Dan pada tahun 2016 Ibu saya
meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena permintaan Bapak dan Ibu
kami sendiri, sehingga kami anaknya menyetujui permintaan tersebut.
Tetapi kami juga tidak lupa menyisihkan sebagian harta peninggalan
untuk mengurus dan mencukupi kebutuhan Bapak dan Ibu kami
selama masih hidup sampai nanti meninggalnya mereka.”61
Bapak Drs.H.Sutikno,MM menerangkan juga :
“Pada sekitar tahun 90-an pembagian harta orang tua saya dibagikan
dengan saya ditunjuk untuk memimpin pembagian harta waris itu
60
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karena saya dikira mampu dan faham akan hal ini. Pada waktu itu
Bapak dan Ibu kami masih hidup. Dan sekitar tahun 1996 bapak kami
meninggal dunia.”62

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat
di Desa Ngunut terjadi pembagian warisan yang dilakukan dengan
jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Cara
pembagian ini berjalan ditengah-tengah masyarakat dengan baik dan
damaidan pelakasanaannya setelah pewaris meninggal. Dengan seiring
berjalannya jaman, pembagian warisan ini didukung dengan saran
yang diberikan oleh tokoh agama disekitar masyarakat Desa Ngunut
yang memberikan arahan untuk membuat surat persetujuan atau surat
penyataan bersama seluruh ahli waris untuk menghindari perselisihan
dikemudian hari.
Dari hasil wawancara dengan beberapa responden di Desa Ngunut,
peneliti dapat menyimpulkan mengenai beberapa faktor penyebab
penduduk Desa Ngunut membagi harta waris pada saat pewaris masih
hidup, sebagai berikut :
1. Pewaris (orang tua) merasa mempunyai tanggung jawab apabila
harta peninggalan belum dibagikan.
2. Memberikan rasa keadilan terhadap semua ahli waris.
3. Agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris dikemudian
hari.
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BAB IV
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA
KEKELUARGAAN DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM

A. Analisis Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Sama Rata
Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Syariat Islam menerapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur
dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia,
baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Syariat Islam juga
menerapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal
dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa
membedakan antara laki-laki dan perempuan baik besar maupun kecil.
Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran
tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan
secara adil, Allah Swt berfirman dalam Al Quran mengenai pembagian
benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak
menerima pembagian benda pusaka tersebut dalam QS. An Nisa ayat 11
dan 12.

ِ ِ ِ
ِ
اح ِّ ا ْاَُْتََتََت ْ ِا ۚ افَِ ْاا ُ َّلنا ِّ َ اًافََت ْ َ ا اَْتلََتتََت ْ ِ افََتَ ُه َّلنااَتَُُ ا َ ا
َ ُ ْ يَتُ ْ ْ ُ ُيا َّّللُاِ ْ اََْ د ُ ْياا َّل َ ِلا
ِِ ِ ۗ
ٍِِ
ِ
ِ
ِ ۚ
ساِ َّل ََتَلَ اِ ْاا
ُ ُ ُّ ََتَلَا ا َ ْاا َ َ ْ ا َ ح َ ًافََتَ َه ا الّ ْ ُا ا َاَََت َيْ اا ُ ِّا َ ح ا ّ ْلَت ُه َم ا ا
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َ َاااَ ٗ ا َاَ ٌا ۚ افَِ ْا َّلاَّلْايَ ُ ْنااَّل ٗ ا َاَ ٌ ا َّل َ ِراَ ٗ اَََت ُافَِ ُِّ ِا اَُّت ُ ُا ۚ افَِ ْاا َ َاااَ ٗ ا
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُ ُّ ِخ ٌفَِ ُِ ِا ا
اديْ ٍان ۗ ا َ ُاُ ْيا َََْتلَ ُاُ ْاي ۚ اَ اَ ْ ُرْ َااَيَتُّ ُه ْيا
َ َْسا ْنا ََت ْ ا َ َّل ايَُّت ْ ْ ا َ ا
ّ َْ
ُ
ِ
ِ ِاااَ ُ يا َتَ ْ ً ۗ افَ ِليْ َ ًا ِّ نا ّا
اح ِْ ًم
َ َّلل ۗ ا َّلاا َّّللَا َ َاا َ ْ ًم
ْ ُ ََْتَل
َ
Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak
laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu
semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu-bapak,bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua
ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan
Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(11).63

ا َاَ ُ ْيا ِ ْ ُ ا َ اََتَلَ اَْ َ ُ ُ ْياِ ْا َّلاَّلْايَ ُ ْنا َّلُ َّلنا َاَ ٌا ۚ افَِ ْاا َ َاا َُ َّلنا َاَ ٌ افََتَ ُ ُيا ُّالُ ُعاِ َّل اََتَلْ َنا
ِ ِ ٍِ ِ ِ
اديْ ٍان ۗ ا َ َُ َّلنا ُّالُ ُعاِ َّل اََتَلْ تُ ْياِ ْا َّلاَّلْايَ ُ ْنااَّل ُ ْيا َاَ ٌا ۚ افَِ ْاا َ َاا
َ َْْنا ََت ْ ا َ َّل ايَُّت ْ ْ َ ا َ ا
ِ
ِ
ٍِ ِ ِ
ثا
ُ اديْ ٍنا ۗ َ ِ ْاا َ َا َار ُ ٌَُّت ْ َر
َ َْاَ ُ ْيا َاَ ٌ افََتَ ُه َّلنا ا ُُّم ُنا َّل اََتَلْ تُ ْم ّم ْنا ََت ْ ا َ َّل ا َُت ْ ُ ْ َاا َ ا
ِ ِ
كا
ُخ ٌ افَِ ُ ِّا َ ِح ٍا ِّ ْلَت ُه َم ا ا ُّ ُ ُا
َ س ۚ فَِ ْاا َ َتُ ْ اَ ْ ََتَلا ْنا ا
ْ َ َ ًاَ ِ ا ْ َلٌَا َّلاَ ٗ اَ ٌ اَْ ا
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ِ
َّللِ ۗ ا
اديْ ٍنا ۙ ََْتَلا ُ َ ٍّار ۚ ا َ ِ َّل ًا ِّ َنا ّا
َ َْ ا َ ا

ٍِ ِ ِ ِ
ِ
ْ ُّفََت ُه ْيا ُ َلَ اُا ا اَُّت ُ ا ْنا ََت ْ ا َ َّل ايَت
ِ
احِْ ٌيا
َ َ َّّللُا َ ْ ٌي

Artinya : ”Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutanghutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(12)64

QS. An Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis
hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta wasiat
dan hutang, dan ayat 12 mengatur perolehan duda dengan dua garis
hukum, soal wasiat dan utang. Perolehan janda dengan dua garis hukum,
soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah
dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. 65
Dalam pembagian harta waris terdapat beberapa asas diantaranya:
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Sinar
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1. Asas ijbari
Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah
meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya
tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan
menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari. 66
Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa Ngunut ditinjau
dengan asas Ijbari ini sudah dijalankan dalam pelaksanaannya.
2. Asas bilateral
Asas bilateral berarti tidak membedakan antara ahli waris laki-laki
dan perempuan dari segi keahliwarisan dan tidak mengenal kerabat
dzawil arham. Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa
Ngunut yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan
dikarenakan untuk menciptakan keadilan dan tidak terjadi perselisihan.
Asas bilateral ini dijalankan di masyarakat Desa Ngunut dalam
menjalankan pembagian warisan.
3. Asas individual
Asas individual yang berarti bahwa warisan dapat dibagi-bagi
untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima
bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang
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mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada ahli
waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. 67
Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa Ngunut yang
langsung membagikan harta warisan pewaris kepada setiap ahli waris
dan dimiliki secara perorangan, sesuai dengan asas individual.
4. Asas keadilan berimbang
Pada konsep asas keadilan berimbang sesuai dengan praktik
pembagian harta waris dalam hukum Islam. Dijelaskan dimana
perbandingan bagian laki – laki dengan bagian perempuan 2 : 1,
kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki – laki dengan
bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan
kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki–laki sebagai
kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anakanaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai
kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila
suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu.68
Dalam pelaksanaan pembagian warisan di Desa Ngunut ditinjau
dari asas keadilan berimbang, menyamakan kedudukan antara laki-laki
dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.
Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh cara pembagian waris di
masyarakat Desa Ngunut ialah pertama dari keluarga Bapak Agus. Bapak
dari bapak Agus meninggal pada tahun 2005 dan Ibunya meninggal pada
67
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tahun 2007. Bapak Agus (ahli waris) adalah anak kedua dari 4 bersaudara
terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta waris yang
ditinggalkan berupa rumah beserta tanah seluas 215 m2 dan sawah 687,5
m2yang berada di Desa Ngunut. Bapak Agus mengajak 3 saudaranya
berkumpul dirumah pewaris, setelah itu Bapak Agus sebagai ahli waris
mengundang pamong desa (sambong) setempat. Dengan diarahkan
pamong desa, pada waktu itu langsung diadakan pembagian warisan
dengan menyepakati bagian yang telah disetujui seluruh ahli waris dan
disaksikan oleh pamong desa. Anak pertama, kedua, dan ketiga
mendapatkan masing-masing 1/3 bagian (229 m2) dari sawah seluas 687,5
m2 dan anak yang keempat mendapatkan rumah beserta tanah seluas 215
m2 karena anak yang keempat ini yang selama ini tinggal bersama dengan
pewaris pada waktu tua sampai meninggal.
Kedua, cara pembagian harta waris di keluarga Bapak Drs. H.
Sutikno, MM, yang dibagi secara kekeluargaan kemudian dicatatkan
dengan membuat surat pernyataan bersama. Hal ini dilakukan sebagai
upaya untuk mengantisipasi terjadinya konflik di kemudian hari.
Dijelaskan di keluarga Bapak Drs. H. Sutikno, MM pada sekitar tahun 90an dilakukan pembagian warisan. Bapak Drs. H. Sutikno, MM merupakan
anak terakhir dari 4 bersaudara. Harta yang dibagikan sesuai kondisi sosial
ekonomi

masing-masing

ahli

waris.

Sebelum

pembagian

waris

dilaksanakan, pada saat itu Bapak Drs. H. Sutikno, MM yang juga
ditunjuk untuk mempimpin dan mengarahkan dalam pembagian warisan.
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Beliau terlebih dahulu menjelaskan kepada saudara-saudaranya mengenai
bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Setelah
seluruh ahli waris mengetahui kemudian dibagi harta waris itu dengan
membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris.
Pembagian yang disepakati dari 4 anak, ada 1 anak perempuan mendapat
bagian yang lebih banyak karena melihat kondisi ekonominya dibawah
sedikit dari ahli waris yang lain. Sedangkan ahli waris yang lain mendapat
bagian yang sama.
Dari hasil penelitian pada lokasi penelitian di keluarga bapak Agus
dan bapak Drs. H. Sutikno, MM, dapat diketahui pembagian harta warisan
yang berkembang di masyarakat Desa Ngunut dilakukan dengan
bermusyawarah secara kekeluargaan bersama ahli waris. Pembagian yang
dilakukan secara kekeluargaan ini setiap ahli waris saling menerima
kesepakatan bagian yang diterima dan dimiliki secara perseorangan.
Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum
Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian
masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan
bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan,
sehingga bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki. Menurut
hukum waris Islam boleh-boleh saja dan inilah yang disebut damai
(tashaluh).69
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Tashaluh artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada
prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya
untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya.
Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengakaran atau
perselisihan diantara ahli waris.70 Penyelesaian dengan cara damai (alshulh) terdapat dalam firman Allah Swt surat Al Hujarat ayat 10.

ِ
ِ
ٱَّللَااَ َ َّل ُ ْيا َتُ ْل َ ُ َاا
َخ َيْ ُ ْيا ۚ ا َٱَّلَت ُق َّل
َ َِّلَّنَ اٱاْ ُم ْؤ لُ َااِ ْخ ٌَافَأَ ْ ُح ا ََت ْ َ ا
Artinya :”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takulah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.71

Ayat di atas menjelaskan dengan cara berdamai dapat menjadi
upaya mengurangi kesenjangan di antara para ahli waris. Misalnya
kesenjangan ekonomi yang dapat memicu timbulnya konflik.
Kemudian jika ditinjau dari hukum positif, di negara Indoneisa
hukum waris Islam telah terkodifikasi dan dijadikan peraturan perundangundangan hukum perdata melalui Kompilasi Hukum Islam. Meskipun
dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dicantumkan ayat Al Quran dan
sumber-sumber hadis, namun Kompilasi Hukum Islam dapat dipastikan
bersumber dari dan mengacu pada Al Quran dan hadis melalui buku-buku
fiqih yang tertulis oleh para fuqaha‟. Disamping itu dalam Kompilasi
Hukum Islam terdapat pula hal-hal yang belum diatur dalam Al Quran dan
70
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hadis. Maka nampak jelaslah bahwa sumber pengambilan hukum dalam
Kompilasi Hukum Islam sama dengan sumber pengambilan hukum dalam
Islam.
Dalam pembagian warisan secara kekeluargaan yang dilakukan di
keluarga Bapak Agus dan Bapak Drs. H. Sutikno, MM, diketahui bahwa
ahli waris yang diajak untuk membagi warisan adalah anak laki-laki dan
perempuan pewaris yang ditinggalkan, sedangkan ahli waris yang lain dari
keluarga pewaris tidak diikutsertakan.
Hukum waris Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang sudah
dipastikan akan mendapatkan harta warisan dari pewaris karena ahli waris
dengan pewaris tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan
diantaranya ialah anak laki, anak perempuan, istri, suami, ayah, dan ibu. 72
Hal ini dijelaskan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur mengenai ahli waris, menyatakan:
(1)kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan
darah: golongan laki – laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan kakek.
Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari:
duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dan mengenai besar bagian masing-masing mereka seperti
tertuang pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila
dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian,
dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka
72
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bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan. 73

Pasal 176 mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan
anak perempuan dalam pembagian warisan. Kepastian ketetapan
bagiannya tetap berpegang teguh pada QS. An-Nisa‟:11. Untuk sekedar
alternatif untuk kemantapan norma QS.An-Nisa‟:11, Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur
“perdamaian”. Dengan demikian jika Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam
dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 Kompilasi Hukum
Islam, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara
anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.

Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak
perempuan,

b.

Akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris
jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam. 74
Dalam pembagian harta waris yang diatur didalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) diatur pasal 183 yang berbunyi, bahwa :
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.75
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Dari pasal 183 dapat dipahami bahwa pembagian warisan dapat
diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahi waris
mengetahui bagiannya yang sebenarnya. Sehingga pembagian harta waris
yang dilakukan secara kekeluargaan dan perdamaian diperbolehkan.
Dengan syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum
Islam, yakni :
1. Ahli waris,
2. Bersepakat atau berdamai,
3. Masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya.
Sehingga dapat peneliti simpulkan dalam pelaksanaan membagi
waris secara kekeluargaan sama rata di masyarakat Desa Ngunut sudah
memenuhi 2 unsur syarat dan 1 unsur syarat yang belum memenuhi yakni
masing-masing mengetahui bagian yang sebenarnya yang telah ditentukan
dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pembagian warisan
secara kekeluargaan sama rata yang dilakukan di Desa Ngunut belum
sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan juga dalam aturan Kompilasi
Hukum Islam. Hal ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi rasa iri
yang bisa menimbulkan salah paham di antara para ahli ahli waris.

B. Analisis Pembagian Harta Waris Pada Saat Pewaris Masih Hidup
Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Hukum waris Islam berlaku ketika ada orang Islam meninggal
dunia dan meninggalkan harta warisan di mana harta yang ditinggalkan

74

oleh pewaris itu secara otomatis jatuh atau berpindah ke ahli waris, apabila
tidak ada ahli waris maka harta warisan itu berpindah ke baitul mal atau
diserahkan ke negara untuk digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian
hukum waris itu muncul jika ada pewaris (orang yang meninggal dunia),
ahli waris (saudara yang ditinggalkan), tirkah (harta warisan), dan tidak
ada penghalang ahli waris menerima harta warisan. Yang menghalangi
ahli waris menerima harta warisan yakni ahli waris membunuh pewaris
dan ahli waris tidak Islam atau murtad.76
Berbeda dengan pemahaman masyarakat di Desa Ngunut dalam
memahami pembagian harta warisan adalah pemindahan harta benda
peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan pewaris dalam keadaan
masih hidup, kemudian melakukan pembagian harta waris yang
memperhitungkan

juga

hak-hak

pewaris

terpenuhi

sampai

nanti

meninggal.
Kemudian mengenai pengertian pewaris itu sendiri menurut
pemahaman masyarakat di Desa Ngunut, pewaris adalah orang yang
belum meninggal membagikan harta kepada keturunannya yang dianggap
sebagai ahli waris. Dalam hal ini berbeda dengan pengertian pewaris yang
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171
huruf b yang berbunyi :
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 77
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Dalam isi pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam ini
mengandung maksud bahwa seseorang bisa dikatakan pewaris harus
memiliki 4 kriteria yakni, telah meninggal dunia, beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan. Ke-4
kriteria tersebut, Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penegasan
bahwa keadaan meninggal dunia pada diri pewaris tetap menjadi syarat
pada perpindahan harta warisannya. 78
Seperti contoh dari cara membagi waris di keluarga Ibu Yunita
selaku masyarakat di Desa Ngunut. Pada tahun 2014 bapak dari Ibu Yunita
selaku pewaris yang bernama H.Usman dan Ibu dari Ibu Yunita yang
bernama Sri Muryati meminta untuk dilakukan pembagian harta yang
dianggap mereka sebagai membagi harta waris. Dengan secara lisan
pembagian itu dilakukan dan langsung diterima oleh Ibu Yunita dan
saudara-saudaranya. Harta yang dibagikan berupa 4 rumah yang meliputi 3
rumah siap huni dan 1 rumah yang masih dalam tahap pembangunan.
Bagian yang diterima sama bagiannya yakni satu orang mendapat 1
rumah. Hal ini diterima dan disaksikan bersama oleh Ibu Yunita dan
saudara-saudaranya.
Perbedaan mengenai pembagian harta waris dalam hukum Islam
dengan pembagian harta waris yang ada di Desa Ngunut ini terlihat pada
pewaris yang membagikan harta peninggalannya pada saat masih hidup
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yang seharusnya tidak bisa dikatakan dengan membagi warisan. Namun
demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain bahwa
pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian
pada diri pewaris sebagaimana diatur pada pasal 187 Kompilasi Hukum
Islam BAB III Besarnya Bagian, yang berbunyi:
a. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka
oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat
ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta
warisan dengan tugas:
3) Mencatat dalam suatu daftar peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh
para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya
dengan uang;
4) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a,b,dan c.
b. Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 79
Dalam pasal 187 ayat (1) menjelaskan cara lain yang bisa menjadi
pertimbangan dalam pembagian warisan. Kebolehan pelaksanaan
membagi warisan tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak
atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat
dipahami pada kata “dapat” yang mengandung dua makna. Pertama,
mengandung makna boleh melaksanakan pembagian waris tanpa didasari
oleh adanya suatu kematian pada diri pewaris. Kedua, mengandung
makna tidak boleh melaksanakan pembagian waris tanpa didasari oleh
adanya suatu kematian terhadap diri pewaris.
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Sehingga kebolehan pelaksanaan membagi waris tanpa didasari
adanya kematian terhadap diri pewaris, terkandung maksud untuk
menghindari terjadinya perselisihan yang Kompilasi Hukum Islamrnya
terjadi kemudaratan diantara para ahli waris dalam pelaksanaan warismewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta
warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh pemilik harta yang akan
meninggal dunia. Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah
pembagian waris harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup.
Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta
yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pembagian waris harus
dilaksanakan

sesudah

meninggalnya

pewaris.

Maka

sebelum

pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, keperluan
sakit dan biaya tajhiz, kecuali para ahli waris sepakat untuk
menanggung itu semua.
2. Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh
pewaris.
3. Tidak ada diantara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu
daripada si pewaris.
4. Tidak ada kekhawatiran diantara para ahli waris ada yang murtad.
5. Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya
pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudharatan
diantara para ahli waris.
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Apabila 5 hal tersebut dapat dipenuhi, maka menjadi solusi yang
paling

tepat

untuk

dilakukan

dalam

mengatasi

hal-hal

yang

dikhawatirkan akan terjadi. Jika melakukan pembagian harta warisan
disaat pewaris masih hidup maka harta warisan tetap dibagi disaat
pewaris masih hidup tetapi dengan cara hak kepemilikan harta warisan
yang telah dibagi tetap ditahan pewaris sampai terjadi kematian pada
dirinya. Jika terjadi perubahan ahli waris karena adanya kematian salah
seorang atau beberapa orang, atau ada di antara ahli waris yang terhalang
karena hukum untuk mewarisi. Maka pewaris dapat melakukan
peninjauan kembali terhadap pembagian harta warisan yang telah
dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.80
Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa pada masyarakat Desa
Ngunut terjadi praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan
sebelum pewaris meninggal. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran
terjadi cekcok dan perselisihan di antara para ahli waris pasca
meninggalnya pewaris. Dalam hal ini sesuai dengan cara alternatif yang
diatur dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul
“Pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Ngunut Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif Kompilasi Hukum Islam”, dapat
ditarik kesimpulan yaitu :
1. Pelaksanaan membagi waris secara kekeluargaan sama rata di
masyarakat Desa Ngunut sudah memenuhi 2 unsur syarat dan 1 unsur
syarat yang belum memenuhi yakni masing-masing mengetahui bagian
yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga pembagian warisan secara kekeluargaan sama
rata yang dilakukan di Desa Ngunut belum sesuai dengan aturan dalam
hukum Islam dan juga dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini
dilakukan semata-mata agar tidak terjadi rasa iri yang bisa
menimbulkan salah paham di antara para ahli ahli waris.
2. Pada masyarakat Desa Ngunut terjadi praktik pembagian harta warisan
yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal. Hal ini dilakukan
karena ada kekhawatiran terjadi cekcok dan perselisihan di antara para
ahli waris pasca meninggalnya pewaris. Dalam hal ini sesuai dengan
cara alternatif yang diatur dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.
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B. Saran
1. Dalam melaksanakan pembagian warisan secara kekeluargaan
ditegaskan untuk tetap saling mengingatkan dan memberi tahu kepada
setiap ahli waris mengenai bagian yang sebenarnya harus diterima.
Walaupun nanti hasilnya dilandaskan oleh kesepakatan, tujuannya
untuk meminimalisir terjadinya ahli waris yang merasa dirugikan.
2. Warisan yang dibagi pada saat pewaris masih hidup harus tetap
ditegaskan bahwa pelaksanaannya setelah pewaris meninggal. Agar
pembagian warisan sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam.
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