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ABSTRAK 

 
 

Janan, Syifaul, 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Kepada 

Perawat Pewaris Semasa Hidup (Studi kasus di Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. 

Muhsin, M.H. 

Kata Kunci : Pembagian Harta Waris, 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 suatu 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 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 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) Bagaimana tinjauan hukum Islam tehadap 

pelaksanaan pemberian bagian waris kepada perawat pewaris semasa hidup? (2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran pemberian bagian kepada perawat 

pewaris semasa hidup? 

 

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 pembagian waris di 

Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kadar bagian-bagian ahli waris 

itu ditentukan seberapa besar tanggung jawab dalam merawat pewaris semasa hidup. Mereka 

tidak membedakan ahli waris dari golongan apapun baik dari golongan perempuan maupun 

laki-laki. Terpenting dalam pembagian dalam menentukan ahli waris mempunyai banyak jasa 

dalam merawat pewaris semasa hidup. (2) Pada masyarakat di Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Bojonegoro membagi harta waris dari keluarga atau orang tua 

mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Ahli waris yang merawat pewaris 

semasa hidup mendapat harta warisan yang lebih banyak dari pada ahli waris yang 

lain, disisi lain juga adanya kesadaran para ahli waris yang lain sehingga adanya 

kerelaan dalam pembagian waris melihat sesuai dengan kebutuhan dari ahli waris. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 

disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan menjadi bagian 

yang sangat penting dari hukum kekeluargaan dan sebagai cerminan 

sistem dan bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat. Hal ini 

dikarenakan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang 

lingkup kehidupan masyarakat, bahwa sesungguhnya manusia yang 

hidup di dunia ini akan mengalami peristiwa hukum yaitu meninggal 

dunia. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu meninggal dunianya 

seseorang maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang 

bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai 

akibat adanya peristiwa hukum dikarenakan meninggalnya seseorang 

diatur dalam hukum kewarisan.
1
  

Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si 

pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. 

Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta 

waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun 

tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. 
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 Sarmin Syukur, Muhammad Ali Ash-Shabuni Pembagian Waris Menurut Islam (Depok: 

Gema Insani, 2007),  39. 



 

 

Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris 

mungkin saja diluar ahli waris.
2
 

 

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 8, Allah berfirman; 

                          

          

 

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat 

yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak 

yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian 

sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau 

sekedarnya ) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”
3
 

 

Firman Allah Ta’ala, “Apabila sewaktu pembagian itu hadir.” 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat ini ialah jika 

pembagian harta waris  itu dihadiri oleh kerabat karib yang tidak berhak 

mendapat harta waris. “anak-anak yatim, dan orang-orang miskin”, 

maka berilah mereka bagian dari pusaka itu. Sesungguhnya pemberian 

itu merupakan suatu kewajiban pada permulaan Islam. Ada pendapat 

yang mengatakan bahwa pemberian itu sunnah. Para ulama’ berikhtilaf 

mengenai apakah hukum itu dinaskh atau tidak. Pendapat mereka 

                                                           
2
 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewaisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum 

Positif di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61. 

 
3
 Al-Qur’an,4:8 



 

 

terbagi dua sehubungan dengan ayat itu, al-bukhari meriwayatkan dari 

Ibnu Abbas, dia berkata, “Ia merupakan ayat yang muhkam, tidak 

dinaskh dan tetap berlaku dan harus diamalkan. “Mujahid mengatakan 

bahwa pemberian itu wajib diberian oleh ahli waris sesuai dengan 

kebaikan hatinya. Demikian pula menurut riwayat dari Ibnu Mas’ud, 

Abu Musa, Abdurrahman bin Abi Bakar, dan sekelompok tabi’in.
4
 

Yang dimaksud dengan Dzawu’ Qurba ialah orang-orang dari 

kalangan kerabat pewaris yang tidak mewarisi. Maka hendaknya mereka 

diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. 

Artinya, bila pembagian harta waris itu dihadiri juga oleh kaum 

kerabat dari orang yang mewarisi harta itu, maka hendaknya mereka 

diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima, tanpa susah payah, 

dan tanpa kelelahan. Maka, janganlah kalian bersifat bakhil terhadap 

kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim dan orang-orang muslim 

dari kerabat kalian. Tidak pantas bagi kalian membiarkan mereka 

kecewa dan gelisah. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang 

baik, yang membuat hati mereka senang ketika kalian  memberinya. 

Sehingga orang-orang yang berjiwa pantang meminta tidak 

berkeberatan pemberianmu. Juga orang-orang yang berjiwa tamak dari 
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 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu KatsirJilid I 

(Jakarta: Gema Insani, 1999),655. 



 

 

mereka cukup puas dan tidak mengharapkan berlebihan, yaitu dengan 

cara lemah lembut dan kasih sayang dalam berbicara serta tidak kasar. 

Rahasia yang terkandung dalam perintah memberi mereka 

sebagian dari tirkah ialah karena kemungkinan kedengkian 

menghinggapi dada mereka. Oleh karena itu mereka harus dilakukan 

dengan kasih sayang dan mengelus mereka dengan cara memberikan 

sebagian dari tirkah, sebagai hibah atau hadiah, atau menyuguhkan 

makanan kepada mereka pada hari pembagian sebagai tanda 

silaturrahmi dan ungkapan syukur atas karunia Tuhan. 

Sa’id Ibnu Jubair mengatakan bahwa perintah Al-I’tha’ 

(memberi) merupakan kewajiban. Hanya perintah itu sudah tidak 

diindahkan lagi oleh kebanyakan orang, bagaimana halnya masalah 

meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain. 

Imam Al-Hasan dan An-Nakha’i berpendapat bahwa perintah 

memberi hadiah kepada mereka ketika pembagian waris hanyalah 

menyangkut harta bergerak sedangkan harta yang tidak bergerak  seperti 

tanah, budak, belian dan yang sejenisnya tidak wajib bagi mereka 

memberikan suatu darinya. Bahkan cukup bagi kita hanya dengan 

memberi (menyuguhkan) makanan kepada mereka atau berlaku ramah 

terhadap mereka.
5
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 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz IV (Mesir: Mushthafa Al-

Babi Al-Halabi, 1394H/1974M),349. 



 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menjumpai kasus 

pembagian waris di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro perawat 

pewaris semasa hidupnya mendapat harta waris. 

Anak dari anak perempuan dapat memiliki harta waris karena 

telah merawat pewaris semasa hidupnya, pewaris juga mempunyai ahli 

waris, ahli waris yang dimaksud disini adalah ahli waris Ashabul furudh 

orang yang diberi kedudukan sebagai ahli waris yang menerima bagian 

yang nilainya sudah tertentu sesuai dengan ketentuan dalam hukum 

Islam. 

Hal serupa juga terjadi kepada anak perempuan mendapat harta 

waris karena telah merawat pewaris semasa hidupnya. Pewaris 

mempunyai beberapa anak namun keberadaan beberapa anak pewaris 

telah bertempat tinggal sendiri yang jauh dari tempat tinggal pewaris 

dan telah berkeluarga hanya anak perempuan yang tinggal bersama 

pewaris dan merawat pewaris semasa hidupnya. 

Pada kasus lainnya diketahui seseorang kerabat jauh dari 

pertalian nasab pewaris mendapt harta waris sebab telah merawat 

pewaris semasa hidupnya. Dalam keluarga pewaris tidak mempunyai 

keturunan, ketika pewaris sudah lanjut usia memutuskan untuk ikut 

hidup bersama seseorang kerabat jauh dari pertalian nasabnya yang mau 



 

 

merawat semasa hidup pewaris dan seseorang tersebut dapat harta 

waris.
6
 

Dari kasus pembagian harta waris di Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro peneliti mengetahui bahwa siapapun dari 

golongan ahli waris atau tidak dari golongan ahli waris mendapat harta 

waris dengan catatan bahwa seseorang tersebut telah merawat pewaris 

semasa hidup. 

Dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana pelaksanaan 

pemberian bagian pewaris dan tinjauan hukum Islam dalam pembagian 

waris di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu 

penulis akan melakukan penelitian terkait hal ini dengan mnggunakan 

tema yang berjudul ”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBAGIAN WARIS KEPADA PERAWAT PEWARIS SEMASA 

HIDUP” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tehadap pelaksanaan pemberian bagian 

waris kepada perawat pewaris semasa hidup? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran pemberian bagian 

kepada perawat pewaris semasa hidup? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
6
 Rochimin, Wawancara, Bojonegoro 23 November 2018. 



 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tehadap pelaksanaan pemberian 

bagian waris kepada perawat pewaris semasa hidup. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap besaran pemberian 

bagian kepada perawat pewaris semasa hidup. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan 

keilmuan di bidang studi Islam khususnya ilmu tentang pembagian waris 

serta mendorong dan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, 

sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. 

2. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengetahui 

gambaran umum tentang pelaksanaan pembagian waris. 

3. Dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan 

menyelami kandungan-kandungan yang terdapat dalam hukum Islam 

sehingga mereka dapat bersikap dewasa dan bijaksana. 

4. Dengan penelitian ini diharap mampu memberikan bahan rujukan, 

pembanding maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun masyarakat 

umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagaimana temuan 

dalam penelitian ini. 

E. Telaah Pustaka 



 

 

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review 

literature skripsi terdahulu, diantaranya adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Mahasiswa 

IAIN Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi” dengan hasil bahwa  dasar hukum yang dipakai 

masyarakat  di  Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi 

adalah hasil dari warisan nenek moyang terdahulu yaitu hukum waris 

adat, yang mana dilaksanakan  menurut hasil dari kesepakatan para ahli 

waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta 

kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kewarisan 

yang sedemikian sesuai dengan Hukum Islam, bahwa pembagian waris 

dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan ahli waris.
7
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Asrori 

Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan 

Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo)” dengan hasil bahwa jika ditinjau dari Hukum 

Islam, pelaksanaan wajibah di Desa Jimbe belum sesuai dengan Hukum 

Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan perubahan 

                                                           
7
 Burhanudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan 

Jogorogo Kabupaten Ngawi (Skripsi IAIN Ponorogo), 2018. 



 

 

nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Dan 

permohonan balik nama tersebut diajukan ke kantor desa. Seharusnya 

setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka 

anak angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan 

guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Setelah itu meminta 

Pengadilan untuk memberinya harta warisan dengan jalan wasiat 

wajibah.
8
 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Mahasiswa 

IAIN Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Perspektif Pemikiran 

Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi 

Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)” 

dengan hasil bahwa dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris 

maupun harta waris, praktek yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo mereka menetapkan bagian-bagian ahli 

waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris 

selama masih hidup dan kebanyakan adalah kaum perempuan. Apabila 

jasa dan tanggung jawab salah satu ahli waris itu besar, maka bagian-

                                                           
8
 Mukhtar Asrori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat 

Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) 

(Skripsi IAIN Ponorogo), 2017. 

 



 

 

bagian ahli waris tersebut juga lebih besar dibandingkan ahli waris 

lainnya.
9
 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur A’yun Munawaroh 

Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Tipologi 

Pembagian Waris Di Desa Kelapu Kecamatan Sooko Ponorogo 

Perspektif Fiqih Waris” dengan hasil bahwa pada garis besarrya, 

pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat desa Klepu 

adalah dengan cara hibah, wasiat, dibagi samarata dan dibagi sesuai 

dengan kebutuhan ahli waris. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya persengketaan diantara ahli-ahli waris dan supaya tercapainya 

kemaslahatan. Pembagian harta waris di lingkungan adat Desa Klepu 

dilakukan secara musyawarah dengan mengutamakan rasa saling rela 

dan saling menerima berapapun bagiannya. Selain itu, Kebanyakan di 

Desa Klepu bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan tidak 

dibedakan, pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan, 

kerukunan dan keutuhan keluarga.
10

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Pujo Mushonif Arifa’i 

Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2015 dengan judul “Pandangan 

Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Hak Waris Anak 

                                                           
9
 Zainal Abidin, Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam 

Kewarisan (Studu Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo) (Skripsi IAIN 

Ponorogo), 2018. 
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 Nur A’yun Munawaroh Tipologi Pembagian Waris Di Desa Kelapu Kecamatan Sooko 

Ponorogo Perspektif Fiqih Waris (Skripsi IAIN Ponorogo), 2018. 

 



 

 

Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-

VIII/2010” dengan hasil bahwa hak waris anak diluar nikah pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, menurut lima 

responden yang telah peneliti wawancarai mereka berpendapat bahwa 

hak-hak anak diluar nikah sampai hak warisnya akan dijamin oleh 

hukum jika hubungan keperdataan anak tersebut dengan ayah 

biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang dapat menyatakan bahwa anak tersebut memiliki 

hubungan darah dengan ayah biologisnya. Dasar yang melandasi 

pendapat para responden adalah bahwasannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi bersifat final selain itu juga tidak ada Undang-Undang yang 

mengatur tindak lanjut setelah diputus di Mahkamah Konstitusi maka 

kelanjutannya Putusan tersebut harus tetap dijalankan.
11

 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian 

yang dilakukan, penulis berusaha menjelaskan pembagian waris di 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro hingga penyelesaiannya 

dengan memadukan masalah yang terjadi dengan hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan pendekatan 
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 Pujo Mushonif Arifa’i, Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap 

Hak Waris Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 (Skripsi 

IAIN Ponorogo), 2015. 



 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif yang memiliki cirri khas dengan data yang dipaparkan 

dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek 

penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan 

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
12

  

2. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, 

kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan sangat diperlukan 

karena salah satu ciri dari penelitian kualitatif dalam pengumplan 

data dilakukan sendiri oleh peneliti secara optimal. Dalam penelitian 

ini, kehadiran peneliti ini bertindak sebagai instrument sekaligus 

pengumpul data.Yang lainnya sebagai penunjang, dalam proses 

pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secermat mungkin.
13

  

3. Lokasi Peneliti 
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 https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif (diakses pada tanggal 1 mei 2019) jam 

21:55 WIB). 

13
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosja Karya, 2002) 17. 



 

 

Lokasi yang akan diteliti adalah di Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang 

didapatkan dari informan, informan yang menulis maksudnya 

adalah pihak-pihak yang paham, kompeten, dan terlibat langsung 

dalam pembagian waris di Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh berupa 

data wawancara yang terkait dengan penelitian yang penulis 

teliti di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak,  yang mengajukan pertanyaan dan narasumber 

yang bernama Bapak Pasiman, Nasir, Faqih, Muhson, 

Lamijan memberikan jawaban atau data atas pertanyaan 

tersebut. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan 



 

 

yang harus diteliti, dan juga bertujuan untuk mengumpulkan 

data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan 

dasar hukum pembagian waris di Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro. 

 

 

b. Dokumntasi 

Dokmentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumberdata yang telah ada.
14

 Metode dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data atau informasi tetang 

keadaan geografis, sistem pemerintahan di Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan data lainnya yang 

bersifat sebagai pendukung.  

6. Analisis Data 

Dalam melakukan analisa data peneltian ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif analitis, Penelitian deskriptif adalah 

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau 
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gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta berhubungan antara fenomena yang diselidiki.
15

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan pengamatan, 

triangugulasi, pengecekan sejawat, kecakupam referensial, kajian 

kasus negative 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 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tentang praktek 

pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Kaltidu Kabupaten Bojonegoro. Data yang diperoleh kemudian 

dikaitkan dengan ketentuan pembagian harta waris menurut Hukum 

Islam, dalil-dalil yang terdapat dalam literatur 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 

pertimbangan secara kekeluargaan yang digunakan masyarakat di 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam membagi harta 
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waris, kemudian digeneralisasikan kepada hal yang sifatnya umum 

mengenai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan 

perspektif Hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka 

penulis mengelompokkan 5 (lima)  bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab 

Pertama 

: Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam penelitian ini, yang 

memiliki beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan penelitian, diuraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, 

metode penelitian, jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan data serta tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab 

Kedua 

: Bab ini berisi kajian teori  yang membahas 

tentang tinjauan umum pembagian harta waris 



 

 

menurut hukum Islam, mengenai pengertian, 

Ahli waris, Asas Kewarisan, Hak yang 

berhubungan dengan harta waris dan 

pembagian harta peninggalan menurut hukum 

Islam. Dalam hal ini sebagai patokan dalam 

menganalisa data-data yang terkumpul. 

Bab 

Ketiga 

: Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yang 

terdiri data-data yang diperoleh dari penelitian 

dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum tentang Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro, keadaan sosial (kependudukan, 

mata pencaharian, pendidikan agama dan 

budaya), dan selanjutnya deskripsi hasil 

penelitian praktik pembagian harta 

peninggalan Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro 

Bab 

Keempat 

: Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap 

hasil penelitian memuat isi pokok dari 

permasalahan yaitu analisis hukum islam 

terhadap pembagian waris kepada seseorang 



 

 

yang merawat pewaris semasa hidupnya serta 

analisis pembagian waris tersebut yang di 

tinjau menurut hukum Islam. 

Bab 

Kelima 

: Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi yang memaparkan 

kesimpulan dan saran-saran yang kemudian 

diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan 

lampiran-lampiran terdapat penulisan 

penelitian ini. 

 

 

 

  



 

 

 BAB II  

HUKUM WARIS ADAT DAN ISLAM 

A. Hukum Waris Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang 

menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immaterial 

yang manakah dari seseorang yang dapat yang dapat diserahkan 

kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara 

dan proses peralihannya.
17

 

Menurut Hilman Hadikusuma; hukum waris adat adalah hukum 

adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem 

dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli 

waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasa dan 

kepemilikannya dari kepada ahli waris.
18

 

Hukum waris adat didalamnya terdapat adanya kesatuan dan 

berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, dapat disusun aturan-

aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi 

tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum 

berperangai lahir yang sama. Dalam hukum adat ini para ahli waris 

tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat 
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bermacam-macam sistem kekeluargan, jadi para ahli warisnya 

digolongkan berdasarkan sifat kekeluargaan masing-masing, tetapi 

yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.
19

 Terdapat tiga unsur 

dalam hukum waris adat, yaitu; 

a) Unsur Proses 

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah 

dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup 

dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-

masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri 

(mentas atau mencar di jawa), yang kelak pada waktunya 

mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada 

generasi (keturunan) yang berikutnya. 

Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya 

bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses 

itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara 

radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta 

bukan benda tersebut.
20

 

b) Unsur benda-benda yang diwariskan 

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud 

(materiil) dan tidak berwujud (immateriil). Harta warisan 
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materiil, yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan 

kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, 

perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immaterial, yaitu harta 

warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada ahli 

waris, contohnya gelar ataupun jabatan. 

c) Unsur generasi 

Definisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses 

pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi 

berikutnya.
21

 Dalam kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi 

ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang 

bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis 

keturunan. 

Hukum waris adat tidak mengenal legitieme portie, akan 

tetapi  hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak 

sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama olh orang 

tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta 

benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat 

juga meletakkan dasar kerukunan pada proes pelaksanaan 

pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan 

keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum 
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waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli 

waris.
22

 

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang memang 

typerend bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas 

prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal 

dan konkrit dari bangsa Indonesia. 

Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau 

pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup 

lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. 

2. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta 

peninggalan orang tua angkatnya. 

3. Dikenal system “penggantian waris” 

4. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara 

rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan 

keadaan khusus tiap ahli waris. 

5. Anak perempuan, khususnya di jawa, apabila tidak ada anak 

laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta 
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peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang 

tuanya. 

6. Harta peninggalan tidak merupakan suatu kesatuan harta 

warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, sala dan 

kedudukan hukum dari pada barang masing-masing yang 

terdapat dalam harta peninggalan itu.
23

 

2. Sistem Adat Waris 

Berbicara mengenai sistem pewarisan, kita tidak dapat lepas dari 

sistem kekeluargaan yang dianut di Negara kita ini. Apabila 

masyarakat Indonesia yang menganut bermacam agama, 

kepercayaan, terdiri dari berjenis-jenis suku bangsa, mempunyai 

bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda-beda. Pada 

umumnya, sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat 

hukum adat Indonesia terdapat tiga jenis yaitu: 

a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana anggota-

anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui pihak bapak, 

bapak dari bapak terus keatas, sehingga dijumpai seorang laki-laki 

sebagai moyangnya. 

Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah, anak-

anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik 
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bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pria 

lebih menonjol dari wanita di dalam perwarisan. 

b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut 

menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas 

sehingga dijumpai seseorang perempuan sebagai moyangnya. 

c. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para 

anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan 

garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki atau seorang perempuan 

sebagai moyangnya. 

Ketiga sistem tersebut di atas masih cukup kuat bertahan 

terutama di daerah pedesaan, sedangkan perkembangan di kota-

kota besar pada saat ini nampaknya sudah mengarah ke sistem 

parental. 

Adakalanya sistem keturunan yang satu dan yang lain 

disebabkan karena perkawinan dapat berlaku bentuk campuran 

atau alternerend
24

 

B. Hukum Waris Islam 

1. Pengertian Waris Islam 

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam 
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istilah lain waris disebut juga dengan fara’idh yang artinya bagian 

tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang 

berhak menerimanya.
25

 

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan beberapa nama 

yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab yaitu waris, 

warisan, pusaka dan hukum kewarisan, yang menggunakan hukum 

waris memandang kepada orang yang berhak menerima harta 

warisan yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang 

menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang 

menjadi objek dari hukum ini  

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, 

dengan mengambil kata waris  dengan dibubuhi awalan ke dan 

akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris 

sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang 

pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima waisan 

dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan 

harta yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan 

dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku 

dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. 

Karena ada beberapa istilah, pembahasan selanjutnya akan 

memakai istilah Hukum Kewarisan Islam karena istilah tersebut 
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lebih dierima dan dipahami oleh para pembaca dalam mempelajari 

hukum-hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris.
26

 

2. Dasar Hukum 

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. 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum 

agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat di dalam Al-

Qur’an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi 

yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain 

sebagai berikut:
27

 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an 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-Qur’an telah 
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member pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang 

mengatur hukum kewarisan Islam hamper semuanya terdapat 

dalam ayat An-Nisa’ dan sebagian terdapat dalam surat yang 

lain.
28

 

1) QS. An-Nisa’ Ayat 7 

                    

                   

      

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

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi 

orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
29

 

 

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan 

utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-

laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak 

waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa 

perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai 

hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya dengan masa 

                                                           
28

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 8. 
29

 Al Qur’an,4:7   



 

 

jahiliyah, dimana perempuan dipandang sebagai objek 

bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.
30

  

2) QS. An-Nisa’ Ayat 8 

                    

                  

 
Artinya : Apabila sewaktu pembagian itu hadir 

kerabat,anak yatim dan orang miskin, Maka berilah 

mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang baik.
31

 

 

3) QS. An-Nisa’ Ayat 11 dan 12 
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Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang 

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : 

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 

dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 

separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan 

ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
32

 

 

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 laki-laki 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, 
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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.  

 

                     

                 

                    

              

                     

                    

                  

                     

           

 
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari 

harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika 

mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 

wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 



 

 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 

jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 

olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Penyantun.”
33

 

 

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian 

masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah ½ harta 

warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak. 

Apabila tidak ada anak, dan 1/8 apabila ada anak. 

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau 

anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau 

perempuan (seibu), bagian saudara 1/6 apabila satu 

orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat /3.   

4) QS. An-Nisa’ Ayat 176 
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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.”
34

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki 

yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia 

mempunyai saudara peempuan, maka saudaranya 

perempuan itu yang berhak menerima warisannya, 

seorang perempuan yang tidak mempunyai anak, 
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sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki yang berhak 

menerimanya. 

b. Hadis Nabi 

Dasar hukum kewarisan yang kedua, yaitu yang terdapat 

dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Hadis yang diajukan 

sebagai landasan hukum kewarisan yaitu: 

1. Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori: 

ي الن   هه ع ن  ن  ع   الله  ي  ض  ر   اس  ب  ع   ن  إب   ن  ع    م  ل  س   و   ه  ي  ل  ع   الله  لى  ص   ب 
رواه )ر  ك  ذ   ل  جه  ر  ل  و  ل    و  هه ف    اي  ق  ا ب  م  ا ف  ه  ل  ه   أ  ب   ض  ئ  ار  ا الف  و  قه ل   أ  : ق ال  

(البخاري  
Artinya : “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) 

kepada yang berhak dan selebihnya kepada laki-laki dari 

keturunan laki-laki ang terdekat.”
35

 

 

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. 

 

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari ‘Imron bin Husein menurut 

riwayat Imam Abu Daud: 
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 م  ل  س   و   ه  ي  ل  ع   ى الله ل  ص   ب   ى الن  ت   ا  ًل جه ر   ن  أ   ي   س  ح   ن  ب   ان   ر  م  ع   ن  ع  
 سه ده الس   ك  ل  :  ال  ق  ف    ه  اث   ر  ي   م   ن  م   ال   م  ف   ات  م   ن   ب  إ  ا  ن  أب    ن  ا  :  ال  ق  ف   
(رواه أبو داود)  
 

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”.
36

 

 

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa seorang 

kakek yang apabila cucu laki-lakinya meninggal. Maka 

kakek tersebut menerima harta warisan sebesar 1/6 

bagian. 

 

3. Hadis dari sa’ad bin Abi Waqosh menurut riwayat Al-Bukhari: 

ع ي ٌت : س ع د  ب ن  أ ِب  و ق اص ق ال   ن  ع   م ر ض ته ِب  ك ة  م ر ًضا ف أ س 
 و ت  ف أ ت ا ين الن ب   صلى الل عليه وسلم ي  عهو دهوين  

ن هه ع ل ى امل م 
ث ي  رًا و ل ي س  ِل  إ ًل  إ ب  ن ِت  ف  ق ل ته ي ا  ر سهول  الل  إ ن  ِل  م اًًل ك 

؟ ف  ق ل   ف  قهل ته ف الش ط ره ف  ق ل  ًل  ف  قهل ته : أ ف أ ت ص د قه ب ث هلهث ي  م اِل  ًل 
ي  ره م ن   ٌر إ ن ك  أ ن  ت  ر ك ت  و ل د ك  ا غ ن ي اء  خ  ث ي   الث  لهثه ق ال  الث  لهثه ك 

(رواه البخاري)رٌك ههم  ع ال ةه ي  ت ك ف فهون  الن اس  أ ن  ت  ن     
  

Artinya : Dari Sa’ad bin Waqosh berkata: “Saya 

pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa 
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kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi saw. saya 

berkata kepada Nabi: “Yaa Rasulallah, saya 

memiliki harta yang banyak bolehkah saya 

sedekahkan dua pertiganya?” Jawab Nabi: “Tidak”, 

saya berkata lagi: “Separuh?” Nabi berkata: 

“Sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika 

kamu meninggalkan  keluargamu berkecukupan itu 

lebih baik daripada meninggalkan merka dalam 

keadaan berkekurangan, sampai meminta-minta 

kepada orang lain.
37

 

 

c. Ijtihad Para Ulama 

Meskipun Al-Qur’an dan Al-Hadis sudah memberikan 

ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan dalam 

berbagai hal masih diperlukan adanya ijtihad yaitu terhadap hal-

hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. 

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.
38

 

C. Sebab-Sebab Mendapat Harta Waris 

1. Hubungan kekerabatan 

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang 

dekat dengan muwaris, 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 muwaris. Hubungan kekerabatan ini 
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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. 

c. Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui 

garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.
39

 

2. Hubungan perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta wairisan disebabkan adanya 

hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut, 

dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal 

dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.
40

 

Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab 

pewarisan adalah surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi; 

        …….   
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Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu…..”
41

 

3. Hubungan karena wala’ 

Yaitu hal yang menjadikan seseorang menurut hukum 

mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang 

membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan 

seseorang sebagai manuia. 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
42

 

D. Para Ahli Waris Beserta Hak-haknya 

1. Ahli waris 

Ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau 

menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan 

kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
43

 Ahli 

wais dapat digolongkan atas dasar tinjauan menurut jenis kelamin. 

Yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin permpuan, dan dari 

segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu: Dhawil al-Furud, Asabah, dan Dhawil al-Arham. 
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Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai berikut. 

a. Ahli waris laki-laki terdiri dari 15 orang.
44

 

1) Anak laki-laki 

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah 

3) Ayah 

4) Kakek sahih (bapaknya bapak) dan seterusnya keatas 

5) Saudara laki-laki sekandung 

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Saudara laki-laki seibu 

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

10) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung) 

11) Paman seayah (saudara ayah laki-laki seayah) 

12) Anak laki-laki dari paman sekandung 

13) Anak laki-laki dari paman seayah 

14) Suami 

15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak 

Jika mereka semuanya ada maka mereka tidak mewarisi 

harta  warisan kecuali 3 orang yaitu: ayah, anak laki-laki dan 

suami. 

b. Ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang.
45
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1) Anak perempuan 

2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan 

seterusnya kebawah dari garis laki-laki 

3) Ibu 

4) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya keatas dari pihak perempuan 

5) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya keatas dari garis perempuan 

6) Saudari sekandung 

7) Saudari seayah 

8) Saudari seibu 

9) Istri 

10) Perempuan yang memerdekkan budak 

Jika mereka semua ada maka mereka tidak mewarisi harta 

warisan kecuali 5 orang. Yaitu: suami, istri, ibu, bapak, anak 

laki-laki dan anak perempuan. 

Apabila semua ahli waris yang disebut diatas ada baik ahli 

waris dari laki-laki maupun ahli waris perempuan, maka 

yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan 

hanya 5 orang, yaitu: suami/istri, ibu, bapak, anak laki-laki 

dan anak perempuan. 

Dilihat dari segi haknya ahli waris dikelompokkan tiga 

golongan, antara lain sebagai berikut: 
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a) Dhawil Furud 

Dhawil Furud adalah ahli waris yang sudah ditentukan di 

dalam Al-Qur’an yang mesti selalu mendapat bagian tetap 

tentu yang tidak berubah-ubah.
46

 Kelompok ahli waris ini 

tercantum secara jelas dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ 

ayat 4,7.11,12,13 dan 176. Mereka yang mendapat jelas 

bagian tertentu ini sebanyak 8 orang, ditambah dengan 4 

orang yang disebut dalam hadis Rasulallah, sehingga 

menjadi 12 oang, mereka itu adalah: 

1) Anak perempuan 

2) Cucu perempuan 

3) Ibu 

4) Bapak 

5) Kakek 

6) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah) 

7) Saudara perempuan sekandung 

8) Saudara perempuan seayah 

9) Saudara laki-laki seibu 

10) Saudara perempuan seibu 

11) Suami 

12) Istri 
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b) Asabah 

Asabah adalah ahli waris yang tidak ditemukan 

bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada 

dhawil furud) kadangkala tidak menerima sama sekali 

(kalau tidak ada sisa) tetapi kadang-kadang menerima 

seluruh harta (kalau tidak ada dhawil furud).
47

 

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok Asabah ini 

dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain: 

1) Asabah bi Nafsi 

Asabah bi Nafsi adalah ahli waris yang berhak 

mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan 

sendirinya, tanpa dukungan ahli waris lainnya,
48

 Asabah 

bi Nafsi ini seluruhnya adalah laki-laki. Yang secara 

berurutan adalah:
49

 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki) 

c) Ayah 

d) Kakek 

e) Saudara kandung 
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f) Saudara seayah 

g) Anak saudara sekandung 

h) Anak saudara seayah 

i) Paman sekandung dengan ayah 

j) Paman seayah dengan ayah 

k) Anak laki-laki paman sekandung 

l) Anak laki-laki paman seayah 

2) Asabah bi al-Ghair 

Asabah bi al-Ghair adalah seseorang yang 

sebenarnya bukan asabah karena ia adalah perempuan, 

namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka 

ia menjadi asabah. Mereka yang termasuk asabah bi al-

Ghair adalah:
50

  

a) Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki 

b) Cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki 

c) Saudara perempuan sekandung apabila bersama saudara 

laki-laki sekandung. 

d) Saudara seayah perempuan apabila bersama saudara laki-

laki seayah 

3) Asabah ma’a al-Ghair 
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Asabah ma’a al-Ghair adalah ahli waris yang 

menjadi asabah karena bersama-sama dengan yang lain. 

Orang yang menjadi Asabah ma’a al-Ghair ini 

sebenarnya bukan asabah, tetapi kebetulan bersamanya 

ada ahli waris yang juga bukan Asabah ia dinyatakan 

sebagai Asabah, sedangkan orang yang menyebabkan 

menjadi Asabah itu tetap bukan Asabah. 

Asabah ma’a al-Ghair khusus berlaku untuk 

saudara perempuan, sekandung atau seayah pada saat 

bersamanya ada anak perempuan atau cucu perempuan 

dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu 

perempuan tersebut menjadi ahli waris Dhawil Furud 

sedangkan saudara perempuan menjadi Asabah.
51

 

c) Dhawil Arham 

Ahli waris Dawil Arham secara etimologi diartikan ahli 

waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian 

hubungan itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung 

dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan 

sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini telah dirinci 

ahli waris yang berhak menerima sebagai Dawil al-Furud 

dan ahli waris Asabah dengan cara pembagian mula-mula 
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diberikan kepada Dhawil Arham kemudian harta lebihnya 

diberikan kepada ahli waris Asabah.
52

 Apabila didalam 

pembagian tidak ada ahli waris Dhawil Furud dan ahli 

waris Asabah  maka yang berhak menerima harta warisan 

adalah ahli waris Dawil Arham. Hazairin dalam bukunya 

“Hukum Kewarisan bilateral” memberikan perincian 

mengenai Dhawil Arham yaitu semua orang yang bukan 

termasuk Dhawil Furud dan bukan Asabah, umumnya 

terdiri dari orang yang termasuk dalam anggota keluarga 

patrulinial pihak menantu laki-laki atau anggota pihak 

menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak 

ayah dari ibu.
53

 

2. Bagian masing-masing ahli waris 

Bagian masing-masing ahli waris dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu: Dhawil Furud, Asabah, dan Dhawil Arham. Dhawil Furud 

adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an yang 

mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-

ubah. Bagian tertentu itu dalam Al-Qur’an yang disebut Furud 
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adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu: ½, ¼, 1/8, 1/6, 1/3 dan 

2/3.
54

 

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh Al-Qur’an 

diantaranya terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12 yaitu: 

                          

                           

                          

                         

                       

                  

 
Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

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

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak 

itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua 

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 

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

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

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

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

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
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manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
55

 

 

                       

                     

                  

                     

                         

                        

                      

    

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

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

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

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 

anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 
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wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”
56

 

 

Bagian tertentu atau Furud dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Furud 1/2. Ahli waris yang menerima Furud ini adalah: 

1) Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja 

2) Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang 

saja 

3) Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak  

b) Furud 1/4. Ahli waris yang menerima Furud ini adalah: 

1) Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak 

2) Isstri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak 

c) Furud 1/8. Ahli waris yang mendapat Furud ini adalah: 

1) Istri, bila pewaris meninggalkan anak 

d) Furud 1/6. Ahli waris yang menerima furud ini adalah: 

1) Ayah, bila meninggalkan pewaris anak 

2) Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak 

3) Ibu, bila pewaris meninggalkan anak 

4) Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara 

5) Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak 
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6) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan 

e) Furud 1/3. Ahli waris yang memperoleh furud ini adalah: 

1) Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak 

meninggalkan anak atau saudara 

2) Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari 

seorang 

f) Furud 2/3. Ahli waris yang menerima Furud ini adalah: 

1) Anak perempuan, bila ia lebih dari dua orang 

2) Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau 

lebih.
57

  

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 

1. Asas Ijbari 

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal 

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 

ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau 

ahliwaris. 

Kata ijbari sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan 

(compulsory),dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan 

sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada 
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kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, 

sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya 

dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang 

berhak. 

Asas ijabri dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang 

memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang 

yang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris 

tidak dibebani  membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun 

besarannya hutang pewaris  hutang itu akan dibayar sebesar harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh 

harta warisan sudah dibayarkan hutang kemudian masih ada sisa 

hutang maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang 

tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang 

pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang 

diletakkan oleh hukum melainkan karena dorongan moalitas/akhlak 

ahli waris yang baik. 

2. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum kewaisan Islam mengandung arti 

bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah 

(dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menerima 

hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak 

kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan 



 

 

perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis 

kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau 

diwarisi.
58

 

3. Asas Individual 

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual 

dengan arti bahwa harta 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 

mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada 

setiap ahli waris yang berhak  menurut kadar bagian masing-

masing.
59

 

4. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang dapat diartikan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh 

dengan keperluan dan kegunaannya. 

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh 

seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki 
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dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan 

kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarian Islam harta 

warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya 

adalah pelanjutan tanggung jawab masing-masing  terhadap 

keluarga. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh 

masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung 

jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi 

penanggung jawab kehidupan keluarga mencukupi keperluan hidup 

dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang 

harus dilaksanakannya terlepas dari persoalan apakah istrinya 

mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarian hanya 

berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini 

berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain 

dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup baik 

secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati tidak termasuk 

dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.
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F. Hak Menerima Harta Waris di Luar Ahli Waris 

Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta 

waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, 

demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris 

mungkin saja diluar ahli waris.
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Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 8, Allah berfirman; 

                          

          

 

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat 

yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak 

yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian 

sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau 

sekedarnya ) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”
62

 

 

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 8 mempunyai beberapa 

penafsiran yaitu: 

1. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i 

Firman Allah Ta’ala, “Apabila sewaktu pembagian itu hadir…..” 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat ini ialah jika 

pembagian harta waris  itu dihadiri oleh kerabat karib yang tidak 

berhak mendapat harta waris. “anak-anak yatim, dan orang-orang 
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miskin”, maka berilah mereka bagian dari pusaka itu. Sesungguhnya 

pemberian itu merupakan suatu kewajiban pada permulaan Islam. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian itu sunnah. Para 

ulama’ berikhtilaf mengenai apakah hukum itu dinaskh atau tidak. 

Pendapat mereka terbagi dua sehubungan dengan ayat itu, al-bukhari 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ia merupakan ayat 

yang muhkam, tidak dinaskh dan tetap berlaku dan harus diamalkan. 

“Mujahid mengatakan bahwa pemberian itu wajib diberian oleh ahli 

waris sesuai dengan kebaikan hatinya. Demikian pula menurut 

riwayat dari Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Abdurrahman bin Abi Bakar, 

dan sekelompok tabi’in.
63

 

2. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi 

Yang dimaksud dengan Dzawu’ Qurba dalam surah An-Nisa’ 

ayat 8 ialah orang-orang dari kalangan kerabat pewaris yang tidak 

mewarisi. Maka hendaknya mereka diberi sedikit rezeki dari harta 

yang kalian terima. 

Artinya, bila pembagian harta waris itu dihadiri juga oleh kaum 

kerabat dari orang yang mewarisi harta itu, maka hendaknya mereka 

diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima, tanpa susah 

payah, dan tanpa kelelahan. Maka, janganlah kalian bersifat bakhil 
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terhadap kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim dan orang-

orang muslim dari kerabat kalian. Tidak pantas bagi kalian 

membiarkan mereka kecewa dan gelisah. Katakanlah kepada mereka 

dengan perkataan yang baik, yang membuat hati mereka senang 

ketika kalian  memberinya. Sehingga orang-orang yang berjiwa 

pantang meminta tidak berkeberatan pemberianmu. Juga orang-

orang yang berjiwa tamak dari mereka cukup puas dan tidak 

mengharapkan berlebihan, yaitu dengan cara lemah lembut dan 

kasih sayang dalam berbicara serta tidak kasar. 

Rahasia yang terkandung dalam perintah memberi mereka 

sebagian dari tirkah ialah karena kemungkinan kedengkian 

menghinggapi dada mereka. Oleh karena itu mereka harus dilakukan 

dengan kasih sayang dan mengelus mereka dengan cara memberikan 

sebagian dari tirkah, sebagai hibah atau hadiah, atau menyuguhkan 

makanan kepada mereka pada hari pembagian sebagai tanda 

silaturrahmi dan ungkapan syukur atas karunia Tuhan. 

Sa’id Ibnu Jubair mengatakan bahwa perintah Al-I’tha’ 

(memberi) merupakan kewajiban. Hanya perintah itu sudah tidak 

diindahkan lagi oleh kebanyakan orang, bagaimana halnya masalah 

meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain. 

Imam Al-Hasan dan An-Nakha’i berpendapat bahwa perintah 

memberi hadiah kepada mereka ketika pembagian waris hanyalah 



 

 

menyangkut harta bergerak sedangkan harta yang tidak bergerak  

seperti tanah, budak, belian dan yang sejenisnya tidak wajib bagi 

mereka memberikan suatu darinya. Bahkan cukup bagi kita hanya 

dengan memberi (menyuguhkan) makanan kepada mereka atau 

berlaku ramah terhadap mereka.
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BAB III 

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA PERAWAT 

PEWARIS SEMASA HIDUP DI KECAMATAN KALITIDU 

KABUPATEN BOJONEGORO 

A. Keadaan Geografis Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro 

1. Desa Mayangrejo
65

 

Pada abad XVI ada dua orang pengembara bernama Raden 

Soponyono dan Raden Jotruno. Mereka adalah dua bersaudara ang 

memiliki kesaktian dan kelebihan masing-masing. Si sulung Raden 

Soponyono, terkenal memiliki kesaktian mampu berjalan cepat 

laksana hembusan angin di musim kemarau (Mongso Ketigo, Bahasa 

Jawa). Sedangkan si bungsu Raden Jotruno memiliki kesaktian 

menyeberang air tanpa perahu (Rambangan, Bahasa Jawa). Pada 

suatu ketika, mereka sampai di suatu tempat (Desa Mayangrejo 

Sekarang) untuk melihat fenomena berpindahnya Bengawan Solo 

dari timur ke sebelah barat. 

Ketika sampai di tempat yang dituju Raden Soponyono 

mengajak sang adik melihat dari dekat, “Wahai adikku, kita tidak 

mungkin bisa melihat kejadian ini dengan jelas manakala kita tidak 

menyeberangi bengawan ini”, ajak sang kakak. Lalu Raden Jotruno 
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menjawab ajakan tersebut, “Wahai kakakku, karena adinda adalah 

yang muda alangkah baik dan terhormat jika sang kakak 

menyeberang lebih dulu, nanti saya menyusul”, kata sang adik. 

Raden Sopoyono pun berangkat terlebih dahulu, setelah sampai 

di tepian barat Bengawan Solo sang kakak berteriak memanggil 

sang adik yang masih berada di sebelah timur dan belum 

menyeberang, “Wahai adikku, segeralah menyeberang!”. Karena 

dipanggil oleh sang kakak, maka Raden Jotruno pun segera 

menyeberang, dan karena memiliki kesaktian yang luar biasa yaitu 

mampu berjalan diatas air tanpa menaiki perahu, maka Raden 

Jotruno menyeberang dengan berjalan begitu saja. Melihat kejadian 

tersebut, sang kakak merasa tersaingi dan tertandingi. Kala itu baju 

Raden Soponyono tertinggal diseberang timur, maka diperintahlah 

Raden Jotruno mengambil baju (Klambi, Bahasa Jawa) yang 

dikaitkan diranting bamboo (Carang, Bahasa Jawa). 

Sesampainya di tempat yang dimaksud ternyata baju tersebut 

tertiup angin hingga tersangkut pohon jati yang sangat tinggi. Raden 

Jotruno sekali lagi menunjukkan kesaktiannya, ia memerintahkan 

pohon jati untuk meunduk agar ia mudah mengambil baju tersebut. 

Lalu pohon jati pun menunduk, dan diambillah baju sang kakak. 

Lagi-lagi Raden Soponyono dibuat terkesima dan takjub atas 

kesaktian adiknya. Merasa kalah kesaktian, akhirnya Raden 



 

 

Soponyono pamit dan memisahkan diri dari Raden Jotrunountuk 

bertapa disebuah telaga hingga muksa. Kini telaga tersebut dikenal 

denngan nama Telogo Soponyono. 

Perpisahan tersebut membawa kesedihan yang mendalam bagi 

Raden Jotruno. Sampailah ia bersabda: “Perpisahanku dengan 

saudaraku adalah gara-gara baju yang dikaitkan (di slempetke, 

Bahasa Jawa) di pohon bambu hingga terbang dan tersangkut pohon 

jati, maka tempat ini aku tandai dengan sebuah nama yaitu Slembi 

(kepanjangan dari Slempetne Klambi, dalam bahasa Indonesia 

kaitkan Baju)”. 

Jadi “Slembi” adalah cikal bakal desa Mayangrejo saat ini, 

Semakin hari Slembi semakin berkembang hingga orang 

menyebutnya “Mayang Ledok”. Sedangkan mengapa nama tersebut 

menjadi Mayang Ledok? Karena merupakan hasil kesepakatan para 

tokoh yang pada saat itu merupakan nama dari penggabungan 

beberapa daerah yang ada disekitar Slembi, yaitu Pedukuhan 

Ngenden, Pedukuhan Talun, Pedukuhan Gempol dan Pedukuhan 

Cerabak.
66

 

Pada tahun 1917 masa Demang (pemerintahan) Wongso Rejo. 

Orang-orang di sekitar Slembi, antara lain wilayah Gempol, 

Ngenden, Talun, Cerabak (saat ini merupakan dusun Mayangrejo) 
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bersepakat untuk bergabung. Prosesi penggabungan tersebut 

diadakan secara besar-besaran, pesta rakyat pun diadakan dimana-

mana. Para tetua adat dari daerah sekitar diarak dengan membawa 

“Kembar Mayang” menuju tempat prosesi, yaitu Slembi. Karena 

begitu meriah dan semarak serta para khalayak ramai berbondong-

bondong menyaksikan prosesi tersebut. Hingga suasana hingar-

bingar (Rejo atau dalam bahasa Indonesia ramai). 

Maka dalam puncak prosesi penggabungan tersebut menjadi 

“Desa Mayangrejo”. Sedangkan Slembi adalah dusun yang 

digunakan sebagai pusat pemerintahan. Jadi “Mayang” diambil dari 

nama bunga hiasan “Kembang Mayang” yang begitu indahnya, 

sedangkan “Rejo” diambil dari suasana prosesi penggabungan yang 

begitu Rejo, sekaligus untuk mengenang dan menghormati Mbah 

Wongso Rejo yang menjadi Demang pada masa itu. Demikianlah 

cerita asal usul yang ditulis berdasarkan cerita tetua desa 

Mayangrejo serta diambil dari cerita Joyoboyo “Babat Alas Pandan 

Wangi”.
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a. Letak Geografis
68

 

Desa Mayangrejo merupakan desa yang terletak di 

wilayah kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Wilayah 
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Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu terletak pada ketinggian 

antara 150 meter sampai dengan 200 meter diatas permukaan air 

laut. Menurut kondisi geografisnya, desa Mayangrejo termasuk 

dataran sedang ataupun dataran rendah. Luas wilayah desa 

Mayangejo menurut penggunaan, konversi : 1 Ha = 10.000 m2 

atau 1 m2 = 0.0001 Ha. Jarak Desa Mayangrejo dengan Ibu Kota 

Kecamatan terdekat adalah 6 km, sedangkan jarak desa 

Mayangrejo dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 15 km. 

Secara administrasi wilayah Desa Mayangrejo terbagi 

menjadi : 

1) 5 (lima) Dukuh; 

2) 7 (tujuh) RW; 

3) 22 (dua puluh dua) RT. 

Iklim Desa Mayangrejo, sebagaimana desa-desa lain di 

ilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung trhadp pola tanam yang 

ada di Desa Mayangrejo. 

Adapun batas-batas wilayah desa Mayangrejo adalah sebagai 

berikut:
69

 

1) Sebelah Utara : Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu; 
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2) Sebelah Barat : Desa Panjunan dan Desa Mayanggeneng 

Kecamatan Kalitidu; 

3) Sebelah Selatan : Desa Wadang Kecamatan Ngasem; 

4) Sebelah Timur : Desa Mojosari Kecamatan Kalitidu 

b. Kependudukan 

Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu memiliki jumlah 

penduduk yang cukup besar yaitu 3564 jiwa dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1727 jiwa 

2 Perempuan 1927 jiwa 

3 Kepala keluarga 1015 jiwa 

 

Sedangkan komposisi penduduk desa Mayangrejo 

berdasarkan usia adalah
70

 : 

Tabel Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 

1 Usia 0 – 5 tahun 226 jiwa 

2 Usia 6 – 15 tahun 371 jiwa 
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3 Usia 16 – 55 tahun 2383 jiwa 

4 Usia 56 tahun keatas 674 jiwa 

Total  3654 jiwa 

 

c. Keadaan Agama 

Kehidupan beragama secara penuh dengan rasa 

kekeluargaan, toleransi antar umat beragama juga Nampak hidup 

dengan harmonis. Dengan adanya pengajian-pengajian, jamaah 

Yasin / Barzanji yang berkembang kondusif sehingga bias 

meningkatkan kualitas ketaqwaan masing-masing pemeluk 

agama. 

Desa Mayangrejo tergolong desa yang mayoritas 

penduduknya memeluk agama Islam., sedangkan penduduk yang 

memeluk agama lain berjumlah 25 jiwa. 

Tabel Agama dan Kepercayaan 

No Agama Laki-

Laki 

Perempuan 

1 Islam 1797 

jiwa 

1832 jiwa 

2 Kristen 5 jiwa 3 jiwa 

3 Katholik - - 



 

 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

6 Konghucu - - 

7 Kepercayaan 

Kepada Tuhan 

YME 

11 jiwa 6 jiwa 

 

d. Keadaan Ekonomi 

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam 

bidang ekonomi juga nampak adanya peningkatan taraf hidup 

dan pendapatan perkapita walaupun tidak signifikan. Harga 

barang kebutuhan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok tetap 

terkendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah baik dalam 

progam jamkesmas yang sudah tertata sisitem penyalurannya 

pada keluarga tidak mampu (miskin). Namun demikian, hal ini 

mempunyai dua dampak, disatu sisi berdampak positif sehingga 

masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal 

usaha tetapi disisi lain juga berdampak negatif karena 

masyarakat menjadi lebih malas untuk berusaha dan juga 

menimbulkan sedikit kecemburuan social bagi warga yang tidak 



 

 

mendapatkan bantuan. Namun dari semua itu pemerintah desa 

sudah mencoba mengatasinya sehingga masyarakat bisa 

memahami. 

Dari sekian banyak pemasukan atau penyumbang 

pendapatan yang paling besar adalah dari sector pertanian yang 

didukung dari tanak milik penduduk. Sebagian besar penduduk 

Desa Mayangrejo bermata pencaharian sebagai petani. 

Selengkapnya tentang mata pencaharian di desa Mayangrejo 

adalah sebagai berikut : 

Tabel Mata Pencaharian Penduduk 

No Jenis Pekerjaan Laki-

Laki 

Perempuan 

1 Petani 863 

jiwa 

726 jiwa 

2 Buruh Tani 629 

jiwa 

704 jiwa 

3 Buruh Migran 90 jiwa 125 jiwa 

4 Pegawai Negeri 

Sipil 

30 jiwa 22 jiwa 

5 Peternak 10 jiwa 6 jiwa 

6 Pengrajin 17 jiwa 8 jiwa 



 

 

7 Pedagang 

Keliling 

5 jiwa 0 jiwa 

8 Purnawirawan 

Pensinan 

10 jiwa 3 jiwa 

9 Dokter Swasta 7 jiwa 4 jiwa 

10 Perangkat Desa 15 jiwa 2 jiwa 

 

e. Keadaan Pendidikan 

Kegiatan Pendidikan dasar wajib 12 tahun sudah bisa 

terpenuhi sebagaimana telah direncanakan oleh Pemerintah dan 

diharapkan pengentasan buta huruf dan peningkatan SDM 

penduduk bisa lebih cepat dan merata. 

Di desa Mayangrejo terdapat sarana pendidikan formal 

dan non formal diantaranya, dua sekolah Playgroup, tiga sekolah 

TK, dua Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah, Satu 

Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam dan 

Sekolah Menengah Atas Islam serta dua pondok pesantren salaf. 

Sedangkan, jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut 

pendidikannya sebagai berikut:
71

 

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikannya 
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No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah / Belum 

Sekolah 

121 jiwa 

2 Tidak Tamat SD / Sederajat 274 jiwa 

3 Tamat SD / Sederajat 410 jiwa 

4 Tamat SLTP / Sederajat 364 jiwa 

5 Tamat SLTA /Sederjat 689 jiwa 

6 Tamat Akademi / Universitas 145 jiwa 

7 Tamat Pondok Pesantren 85 jiwa 

 

B. Data Khusus 

Masyarakat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro merupakan masyarakat yang memegang teguh tradisi serta 

kebiasaan yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka, baik dalam hal 

sosial, keagamaan, budaya, norma-norma, serta adat istiadat. Hal ini 

juga berlaku dalam hukum kewarisan yang memakai adat kebiasaan. 

Hukum waris tersebut belum ada peraturan yang baku dalam 

pelaksanaannya. Meskipun agama Islam berkembang baik dalam 

pendidikan , tradisi, dan budaya, namun dalam hal kewarisan mayoritas 

masyarakat Desa Mayangrejo masih menggunakan hukum kebiasaan 

orang-orang terdahulu. Selain itu praktik pembagian warisan di desa 



 

 

Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro berlangsung 

secara turun temurun sampai beberapa generasi dan menjadi suatu 

kaidah tersendiri. Berikut ini praktik pembagian warisan di desa 

Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro: 

1. Pelaksanaan Pemberian Bagian Waris Kepada Perawat Pewaris 

Semasa Hidup 

Semua penduduk desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro mayoritas menganut agama Islam, hal 

tersebut bisa dilihat dengan adanya data yang diperoleh di atas. 

Sedangkan budaya yang digunakan di masyarakat mengenai 

kekeluargaan seperti pernikahan dan kewarisan mereka 

menggunakan adat mereka sendiri. Seperti pembagian warisan 

mereka tidak menggunakan ketentuan hukum Islam melainkan 

menggunakan hukum adat yang sudah turun temurun dipakai 

masyarakat desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro. Yaitu dengan membagi harta warisan dengan ketentuan 

bagi siapa saja yang mau merawat pewaris ia akan memperoleh 

lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya atau ahli 

waris yang lain. 

Secara umum, kewarisan yang ada di indonesia  mempunyai 

sistem keluargaan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda pada 

tiap masyarakat adat yang ada. Hal ini menjadikan bagian warisan 



 

 

yang diterima ahli waris berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat 

meskipun kedudukannya sama. Meskipun mayoritas masyarakat 

desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 

beragama Islam dan mereka sadar bahwa dalam agama Islam itu ada 

ilmu yang menerangkan tentang kewarisan. Tetapi mereka lebih 

memilih menggunakan hukum adat di daerah mereka karena asumsi 

masyarakat desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro pembagian waris secara Islam itu rumit dan sulit 

diterapkan di daerah pedesaan. 

Harta warisan menurut keadaan di desa Mayangrejo Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh harta kekayaan yang 

dimiliki oleh pewaris baik yang berupa benda bererak maupun 

benda yang tidak bergerak, mayoritas masyarakat bekerja sebagi 

petani hal ini yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai 

harta warisan utama. 

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden, 

berikut ini paparan beberapa narasumber: 

a. Bapak Nasir 55 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro beliau mengatakan : 

Hukum waris Islam coro diterapne neng ndeso kene akeh 

gejolake, biasane seng gawe hukum adat yowes dianggep podo 

lanang wedok ngono, nek coro semestine hukum waris islam to 

la tapi dadekne madhorot yo dadine yowes adat ae, daerah kene 

adate wong kene seng oleh akeh wong wedok  opo maneh 



 

 

dieloki sampek tuek ngono kui malah oleh akeh. Pokok e 

diendum roto anak e kabeh terus wong tuo ninggal garapan rong 

gon sawah koko minongko kanggo ragat nak wes mati seng 

ngrumat dikeki sawah kui maeng sisane bagian kui ngono biyen, 

antarane sawah kui coro nyiso rong kedok kanggo wong tuo 

lanang seng dieloki sopo seng wong tuo wedok seng dieloki 

sopo, dadi coro wong tuo meninggal pokok e wes ndue bagian 

dewe-dewe, nek coro teorine wong tuek miyen ngono.
72

 

 

“Hukum waris Islam kalau diterapkan di desa sini 

banyak gejolaknya, biasanya yang menggunakan hukum adat 

dianggap sama antara laki-laki dan perempuan begitu, 

semestinya menggunakan hukum waris Islam tetapi menjadikan 

madhorot jadi ya adat saja, daerah sini adat pembagiannya yang 

dapat banyak perempuan apalagi yang tinggal bersama orang tua 

malah dapat banyak. Pokoknya semua anaknya dikasih bagian 

rata lalu orang tua meninggalkan garapan sawah 2 tempat nanti 

kalau buat biaya sesudah meninggal yang merawat dikasih 

sisanya sawah itu tadi dulu begitu, antaranya sawah kalau 

menyisakan 2 kedok buat orang tua laki-laki yang mau di ikuti 

tinggal bersama siapa sedangkan orang tua perempuan juga 

begitu, jadi kalau orang tua meninggal pokoknya sudah punya 

bagian sendiri-sendiri. kalau teorinya orang tua dulu begitu.” 

 

b. Bapak muhson 56 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengatakan : 

Nek coro pembagiane wong ndeso kene biyasane modele 

mung dindum-ndum seng penting podo rukune pokoke umpomo 

sawah piro terus anake kabehe 5 la kui sawahe dibagi 6 terus kan 

jek nyiso bagian 1 la kui kanggo bangiane anak seng dieloki wes 

diendom kui podo ikhlase podo rukun. Tapi sak ora-orane seng 

apik hukum waris Islam tapi ki yo kadang-kadang congkrah 

mbesok kan dewe-dewe gak podo lanang sak mene wedok 

sakmene opo gak malah geger yo bener yo hukum tapi kan yo 

delok-delok adate yo trus amrih apike damaine piye to wong 

kene ki, padahal sak olah-oalah kudu menang seng wedok nek 

wong kene biasane seng wedok seng ngrumat byasane ngono 
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kadang-kadang yo karo wong tuane seng wedok yo digawekno 

omah yo ono.
73

  

 

“Kalau cara pembagian masyarakat desa sini biasanya 

modelnya hanya dibagi-bagi yang penting saling rukun 

pokoknya seumpama sawah berapa terus anak jumlahnya ada 5 

maka sawahnya dibagi 6 itu kan menyisakan 1 bagian lagi untuk 

bagiannya anak yang tinggal bersama orang tua ya sudah itu 

saling ikhlas saling rukun, tetapi setidaknya lebih baik 

pembagian hukum waris Islam tapi terkadang bisa congkrah 

nantinya kan sendiri-sendiri gak sama laki-laki sekian 

perempuan sekian apa tidak malah bikin berantem ya benar ya 

hukum tapi kan ya lihat-lihat adatnya ya terus bagaimana 

baiknya damainya bagaimana masyarakat disini, padahal seolah-

olah harus menang yang perempuan kalau masyarakat disini 

biasanya perempuan yang merawat biasanya begitu kadang-

kadang sama orang tua yang perempuan  dibuatkan rumah juga 

ada.” 

 

c. Bapak Faqih 45 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro beliau mengatakan: 

Nek deso kene roto roto hukum waris adat, gak tumon 

aku gawe hukum waris Islam, tapi secara detail aku gak pati 

paham hukum waris Islam marai dari sekolahpun coro gurune 

nyampekno yo pokoke wes dibelajari diwoco tidak dibelajari 

secara detal dadi yo ilmu hukum waris Islam ilmu sing ilang 

disik. Nek masalah setuju tetep yo gak koyo bagaimana hukum 

seng dijelasno nek kitab tapi kan yo coro diambil maslahahe 

koyo-koyo penak waris adat,  tapi biyasane seng akeh misale si 

A dibagehi kono si B dibagehi kene trus biasane seng ijek 

dienggo biaya wong tuane ngono trus seng ijek neh kui biyasane 

seng nganggo kui di eloki kui ngono.
74

  

 

“di desa sini rata-rata hukum waris adat, tidak pernah tau 

saya menggunakan hukum waris Islam, tetapi secara detail saya 

tidak terlalu faham dengan hukum waris Islam karena dari 

sekolahpun kalau gurunya menyampaikan ya pokoknya 

dipelajari dibaca tidak dipelajari secara detail jadi ya ilmu 
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hukum waris Islam ilmu yang hilang dulu. Kalau masalah setuju 

tetap ya tidak seperti bagaimana hukum yang dijelaskan di kitab 

tapi kan ya kalau diambil maslahahnya sepertinya enak waris 

adat, tapi kebanyakan biasanya misalnya si A dikasih sana si B  

dikasih sini terus biasanya yang masih itu digunakan biaya orang 

tuanya begitu, terus yang masih ada lagi itu biasanya untuk yang 

di ikuti (perawat pewaris) begitu.” 

 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan bahwa pembagian waris tersebut 

menggunakan pembagian waris secara adat yang ada didasarkan 

pada kesepakatan ahli waris untuk membagi sama rata lalu bagi 

ahli waris yang merawat pewaris semasa hidup mendapat 

tambahan bagian lagi. Dengan demkian, pembagian waris 

dengan cara-cara tersebut dianggap lebih baik untuk menjaga tali 

persaudaraan agar tetap utuh, dan menjaga kerukunan antar 

keluarga.  

 

2. Pelaksanaan Besaran Pemberian Bagian Perawat Pewaris Semasa 

Hidup 

Pembagian harta waris di desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro tidak membedakan antara laki-laki dan 

perempuan, semuanya bisa berkesempatan mendapat harta waisan. 

Dalam menentukan ahli waris mereka mengetahui mana yang 

bertanggungjawab lebih dan mana yang tidak. Pada umumnya 



 

 

masyarakat di desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro pihak yang merawat pewaris semasa hidup mendapat 

bagian harta waris yang lebih banyak karena bersedia merawat 

pewaris hingga akhir hayat. 

Masyarakat di desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro pada umumnya menggunakan cara pembagian waris 

seperti ini, yaitu dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau 

sebagian ahli waris. Biasanya keluarga yang melakukan cara 

pembagian waris seperti ini memiliki harta waris yang ditinggalkan 

oleh pewaris cukup banyak, ahli waris yang ditinggalkan pun juga 

banyak, yang berpedoman dari nenek moyang terdahulu secara turun 

temurun. 

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden yang 

melaksanakan pembagian waris sebagai berikut: 

a. Bapak Parijan 60 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengatakan: 

Aku seng dadi ahli warise mergane mbah siti mati seng 

ngrumat aku, wong mbah siti kui gak ndue anak gak ndue 

putu teros seng dieloki aku iki. ranjine yo ijek bateh karo aku 

tapi rodok adoh ngono melok aku ndue tinggalan sawah sak 

kedok, naliko jaman semono mbah siti wedok wes tuek ora 

iso garap sawah teros seng dieloki aku teros sawahe 

dipasrahne aku kon garap, pas mbah siti mati sawahe ijek tak 

garap nganti saiki seng dadi timggalane. 

 

“Saya menjadi ahli waris karena telah merawat mbah siti, 

orang mbah sit tidak punya anak tidak punya cucu terus ikut 



 

 

tinggal bersama saya ini, sebenarnya masih saudara namun 

saudara jauh begitu terus ikut tinggal bersama saya punya 

peninggalan sawah satu kedok, pada waktu itu mbah siti 

perempuan sudah tua tidak bisa menggarap sawah terus ikut 

tinggal bersama saya terus sawahnya diserahkan kepada saya 

disuruh untuk menggarap, waktu mbah siti meninggal 

sawahnya masih saya garap sampai sekarang menjadi 

peninggalannya.”
75

 

 

b. Bapak Nasir 55 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro beliau mengatakan  

Aku anak ke 12 terakhir pakku romorasimin ibuk lasirah 

oleh bagian waris yowes podo lanang wedok oleh sawah, 

maksud e podo ora kok trusan plek opo sakmene cumak e 

dibagehi sawah iki sawah. Ahli waris suwito, dami, trusan 

lasi, marni, satimah, soniyah, trusan jiyem, aku pas 8 seng 4 

coro mati aku urung ngerti tapi cumak e dek biyen di ndari 

iki dulurem pas ziaroh kubur jumlahe jare enek 12. Lha nek 

coro wong tuoku ngene, biyen kui naliko jek urip dibagi-bagi 

kabeh setiap seng ndue keluarga ndue anak ndue bojo omah 

dikeki sawah dikeki wes ngono kabeh, cumake seng dieloki 

lha kui engko dibagehi kacek krono ngrumat ngono tok, dadi 

nak ngono gak ono gejolak, biasane nek wes mati lagek 

dindum kui malah sak dulure iso geger, ora enek engkel-

engkelan wes podo nerimo, la ngono kui jute dadi apik e 

dadi rukune ora enek masalah ora enek gejolak piye-piye la 

koko nek umpamane naliko jek urip ora dibagehi la wes mati 

jek ndue bondo yo akhire byasane seng akeh malah digawe 

geger sak dulure.
76

 

 

“Saya anak terakhir dari 12 bersaudara bapak 

romorasiman dan ibu lasirah, dapat bagian waris ya sama 

laki-laki dan perempuan dapat sawah, maksudnya sama tidak 

kok terus sama persis. Ahli waris suwito, dami, lasi, marni, 

satimah, soniyah, jiyem, aku pas 8 yang 4 sudah meninggal 

saya tahu waktu ziaroh kubur ini saudaramu jumlahnya ada 

12. Kalau cara orang tua saya begini, dulu waktu masih 

hidup dibagi-bagi semua setiap yang punya keluarga punya 
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anak punya istri rumah dikasih sawah dikasih sudah begitu 

semua, cuma yang di ikuti tinggal bersama orang tua dikasih 

selisih lebih banyak karena merawat begitu. Jadi kalau begitu 

tidak ada gejolak, biasanya kalau sudah meninggal baru 

dibagi itu malah antar saudara bisa berantem. semua tidak 

ada eyel-eyelan sudah pada menerima, begitu jadi baiknya 

jadi rukunnya tidak ada masalah tidak ada gejolak apa-apa, 

nanti seumpama ketika masih hidup tidak dibagi kalau sudah 

mati meninggalkan harta ya akhirnya biasanya yang banyak 

malah dibuat berantem sama saudaranya.” 

 

c. Bapak muhson 56 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mengatakan : 

Gon ku ki yo ndek nane wong tuek ndue tinggalan sawah 

payu 130 juta la kui dibagi dulurku kabeh 5 tekan aku di 

ndom 20 jutaan nek wong 5 kan 100 juta nda seng 30 juta 

kui diengge ragat wong tuek mau kui ambek bagiane seng 

ngerumat lah wes podo nglenggono. Musyawaroh leh nek 

bar 7 dino dirembuk  ragat e piye seng ngerumat piye ngono. 

ora enek perselisihan dadine nek keluagaku insyaallah gak 

enek perselisihan yowes pokok podo ngelenggono lah seng 

rumongso bener yo ora usah muluk-muluk seng rumongso 

salah yo ora usah mentak-mentak dadi carane ngono. aku yo 

ngerumat wong tuek 2 tapi yo ngono bukane njaluk endak, 

seng wong ngeneki ngrumat hanya wedi duso tok karo wong 

tuek.
77

 

 

“orang tua saya dulu punya tinggalan sawah dijual laku 

130 juta rupiah dibagikan kepada 5 saudara termasuk saya 

dibagi 20 jutaan rupiah kalau orang 5 kan 100 juta rupiah 

lalu yang 30 juta rupiah itu dibuat biaya orang tua sama 

bagiannya yang merawat sudah sama-sama ikhlas. 

Musyawarah setelah 7 hari dibahas biayanya bagaimana 

yang merawat bagaimana begitu, tidak ada perselisihan jadi 

kalau keluarga saya insyaallah tidak ada perselisihan ya 

sudah ikhlas begitu yang merasa benar ya jangan muluk-

muluk yang merasa salah ya jangan mentang-mentang jadi 

caranya begitu. Saya merawat kedua orang tua tetapi 
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bukanya minta tidak, saya merawat begini karena takut dosa 

sama orang tua saja.”   

 

d. Bapak Faqih 45 tahun selaku masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro beliau mengatakan; 

Keluargaku aku ambek adik ku wedok tok, wong tuoku 

bapak waidi ambek ibuk jiah wes meninggal kabeh dibagi 

taun 2010, wong tuek gak enek kabeh yo diendom podo trus 

adik oleh tambah maksud e ki koyo seng adikku dibagehi 

omah yo kui dieloki wong tuoku trus sawah yo ngono seng 

adik ku yo saitik aku yo saitik pancen yo saitik.
78

 

 

“Keluargaku saya sama adik perempuan saja, orang 

tuaku bapak waidi sama ibuk jiah sudah meningggal semua 

dibagi tahun 2010, orang tua sudah tidak ada semua ya 

dibagi sama terus adik dapat tambah maksudnya adikku 

dikasih rumah ya karena orang tua ikut hidup bersamanya 

terus sawah juga begitu adikku ya dapat sedikit saya ya dapat 

sedikit memang ya sedikit.” 

 

e. Bapak Pasiman 47 tahun selaku salah satu masyarakat di Desa 

Mayangejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, beliau 

mempunyai latar belakang pendidikan lulusan SD dan bekerja 

sebagai petani, mengatakan: 

Seng dadi ahli waris dulurku kabeh seng mbarep jenenge 

jiyem, gaib, warni, masrimo kulo pasimin. seng mbarep wes 

dikeki sak durunge meninggal seng saloke bar meninggale 

wong tuo ku. Wong tuoku jenenge dami meninggale taun 

2013 karo wakijo meninggale taun 1970, seng mbarep jiyem 

oleh sawah sak kedok seng gaib karo warni oleh kebonan 

separo ideng, karo masrimo oleh sawah saitik seng oleh akeh 

dewe aku mergane yo ngerumat wong tuek oleh sawah 2 

kedok umpomo panen oleh sak ton, pembagiane 

musyawaroh seng bagian ngendum seng tuek masrimo 

sedoyo setuju. kene ora enek coro pembagian waris Islam, 
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bagian kui yowes  kui gung dunung pembagian waris Islam 

kan yo gak roh bereng daerah kene umume ngono pokoke 

bagiane iki yo iki seng bagian sawah yo sawah nek wong 

kene kan ngono.
79

 

 

“Yang menjadi ahli waris saudaraku semua yang pertama 

namanya jiyem, gaib, warmi, masrimo, kulo pasimin, yang 

anak pertama sudah dikasih sebelum meninggal yang lainnya 

setelah meninggalnya orang tuaku. Orang tuaku dami 

meninggalnya tahun 2013 sama wakijo mninggalnya tahun 

1970, yang anak pertama jiyem dapat sawah 1 kedok yang 

gaib sama warni dapat kebonan dibagi 2, sama masrimo 

dapat sawah sedikit yang dapat paling banyak saya karena 

merawat orang tua dapat sawah 2 kedok kalau panen dapat 2 

ton, pembagiannya musyawarah yang bagian membagi 

masrimo semuanya setuju, disini tidak ada cara pembagian 

waris Islam, bagiannya itu ya itu belum paham pembagian 

waris Islam kan ya tidak tau juga daerah sini umumnya 

begitu pokoknya bagiannya ini ya ini yang bagian sawah ya 

sawah kalau orang sini kan begitu.” 

 

Dalam hal ini pihak yang merawat pewaris mendapat 

harta warisan yang lebih banyak dari pada ahli waris yang 

lain, disisi lain juga adanya kesadaran para ahli waris yang 

lain sehingga adanya kerelaan dalam pembagian waris 

melihat sesuai dengan kebutuhan dari ahli waris. Sementara 

ada ahli waris yang merawat pewaris semasa hidup menjadi 

bertambah beban kehidup yang dipangku maka dengan 

kerelaan ahli waris yang lain mendapat bagian yang lebih 

banyak. 
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Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak 

yang merawat pewaris mendapatkan lebih banyak warisan 

dari pada ahli waris yang lain yang beralasan bahwa telah 

merawat pewaris semasa hidup.  

 

 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS KEPADA PERAWAT PEWARIS 

SEMASA HIDUP DI DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU 

KABUPATEN BOJONEGORO 

A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bagian Waris Kepada Perawat Pewaris 

Semasa Hidup 

Adanya ahli waris  adalah instrument yang paling penting dalam 

terselenggaranya proses kewarisan dari seseorang yang telah meninggal 

dunia. Pewarisan merupakan hal lama dalam kehidupan manusia. 

Masyarakat telah mengetahui dan mengenal ahli waris, pewaris dan 

harta waris sejak zaman dahulu. Karena itu sangat dimungkinkan jika 

masyarakat membagi harta peninggalan keluarganya hanya berdasarkan 

kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Demikian pula 

yang terjadi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro. Masyarakatnya membagi harta waris dari keluarga atau 

orang tua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. 

Pembagiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada pula, dengan 

cara memberikan bagian harta waris lebih besar kepada perawat pewaris 

semasa hidup. Hukum kewarisan seperti itu, terlahir karena budaya 

hukum dari masyarakat di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro sendiri. Budaya hukum merupakan budaya 

menyeluruh dari sebuah masyarakat sebagai kesatuan pandangan, sikap, 

6
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dan perilaku. Maka dari itu, hukum yang ada di  Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tercipta karena adanya 

kesatuan pandangan, sikap dan perilaku yang berkembang dimasyarakat 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengetahui cara 

pelaksanaan pemberian bagian waris di masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ialah pertama Bapak Nasir 

bahwa hukum waris Islam kalau diterapkan di desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Bojonegoro akan menimbulkan berbagai gejolak 

dimasyarakat, biasanya masyarakat melaksanakan pembagian waris 

menggunakan hukum adat yang dianggap setara antara laki-laki dan 

perempuan, walaupun begitu bapak Nasir tetap mengutamakan cara 

pembagan waris menurut hukum Islam namun jika pembagian waris 

Islam diterapkan akan menimbulkan kemadhorotan menurut beliau 

alangkah baiknya menerapkan pembagian waris dengan hukum adat. 

Dalam pembagian harta waris adat harta warisan dibagi rata kepada 

anak-anaknya kemudian orang tua menyisakan 2 petak sawah untuk 

biaya dikemudian waktu orang tua sudah meninggal dan sisanya untuk 

ahli waris yang merawat perawat pewaris semasa hidup. 

Kedua, bapak muhson memberi keterangan kalau cara 

pembagian masyarakat di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pemberian bagian waris 

dengan cara dibagi-bagi yang terpenting semua ahli waris menjunjung 



 

 

tinggi nilai kerukunan. Seumpama orang tua mempunyai anak 

jumlahnya ada 5 dan meninggalkan harta warisan sawah maka sawah 

tersebut dibagi menjadi 6 bagian untuk kemudian 5 bagian untuk untuk 

semua anak-anaknya lalu menyisakan 1 bagian lagi untuk anak yang 

tinggal bersama orang tua semasa hidup. Meskipun demikian dalam 

pembagian waris beliau mengatakan alangkah baiknya jika 

menggunakan pembagian waris Islam tetapi terkadang menimbulkan 

perselisihan karena antara laki-laki dan perempuan bagiannya tidak 

sama, bahkan kalau di masyarakat Desa Mayangrejo Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam pembagian waris seolah-olah 

harus mengutamakan bagian perempuan dikarenakan kebanyakan 

perempuan yang tinggal dan merawat pewaris semasa hidup.    

Ketiga, bapak Faqih menatakan bahwa didesa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro rata-rata dalam pelaksanaan 

pemberian bagian waris menggunakan hukum waris adat. Beliau 

mengungkapkan setuju dengan pembagian waris Islam seperti 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang dipelajari di 

pondok pesantren  akan tetapi jika diambil kemaslahahnya lebih baik 

melaksanakan pembagian waris adat, dalam pembagian waris adat suatu 

contoh si A dan si B mendapat bagian harta waris yang sama kemudian 

di sisakan sebagian digunakan biaya orang tua dan masih menyisakan 



 

 

bagian lagi untuk yang di ikuti (perawat pewaris) salah satu si A atausi 

B. 

Dari hasil penelitian keluarga yang berada di di Desa 

Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menjadi 

narasumber penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kadar bagian-

bagian ahli waris itu ditentukan seberapa besar tanggung jawab dalam 

merawat pewaris semasa hidup. Mereka tidak membedakan ahli waris 

dari golongan apapun baik dari golongan perempuan maupun laki-laki. 

Terpenting dalam pembagian dalam menentukan ahli waris mempunyai 

banyak jasa dalam merawat pewaris semasa hidup. Meskipun dalam 

pmbagian warisan mengikuti adat-istiadat masyarakat di sana mereka 

tetap mngutamakan keutuhan tali persaudaraan antar keluarga. 

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu 

tidak mengandung kemudlaratan dan relevan dengan prinsip-prinsip 

ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan 

untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang 

kewarisan. Dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai 

kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.
80

 

Dari uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro masih 

bisa dikatakan sejalan dengan hukum Islam ketika menerapkan hukum 
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adat dengan melihat nilai-nilai dan berdasarkan hukum Islam, meskipun 

tidak seratus persen sama tetapi masih medekati kebenaran yang 

berlandaskan hukum Islam. 

B. Analisis Pelaksanaan Besaran Pemberian Bagian Perawat Pewaris 

Semasa Hidup 

Syariat Islam merupakan 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 harta waris untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak 

berhak menerima pembagian harta waris tersebut dalam Q.S An Nisa 

ayat 11 dan 12.  

                          

                           



 

 

                          

                         

                       

                  

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

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

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak 

itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua 

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 

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

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

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

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

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
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Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

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

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 

anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 

harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”
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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, 
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soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalahah 

dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang.
83

 

Dalam pembagian harta waris terdapat beberapa asas 

diantaranya: 

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 ayau kehendak 

yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara  

ijbari.
84

 

Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 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 Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang 

tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan 

untuk menciptakan keadilan dan tidak terjadi perselisihan. Asas 
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bilateral ini dijalankan di masyarakat di Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan 

pembagian waris. 

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 mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut 

dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut kadar bagian 

masing-masing.
85

 

Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Boonegoro 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 

perbandingn bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, 

kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan 

perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan 
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kewajiban perempuan dalam rumah tangga mempunyai kewajiban 

menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu 

rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota 

keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai 

kemampuan unuk itu.
86

 

Dalam pelaksanaan pembagian waris di Desa Mayangrejo 

Kecamata Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari asas 

keadilan berimbang, menyamakan kududukan antara laki-laki dan 

perempuan dalam hak mendapatkan warisan. 

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh cara pembagian waris 

di masyarakat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten 

Bojonegoro ialah pertama dari keluarga Bapak Parijan. Menjadi ahli 

waris karena telah merawat mbah Siti, mbah Siti tidak punya anak 

tidak mempunyai cucu terus ikut tinggal bersama bapak Parijan, 

sebenarnya masih saudara namun saudara jauh begitu terus ikut 

tinggal bersama bapak Parijan  dan mendapat harta waris sawah satu 

petak, pada waktu itu mbah Siti perempuan sudah tua tidak bisa 

menggarap sawah terus ikut tinggal bersama bapak Parijan pada 

waktu tua sampai meninggal, sebelmnya sawahnya diserahkan 

kepada bapak Parijan disuruh untuk menggarap, waktu mbah siti 
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meninggal sawahnya masih digarap bapak Parijan dan menjadi harta 

waris. 

Kedua, cara pembagian harta waris di keluarga Bapak Nasir, 

merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara, tidak membedakan  

bagian waris laki-laki dan perempuan, yang menentukan bagian 

waris adalah orang tua bapak Nasir yaitu ketika waktu masih hidup 

dibagi-bagi semua setiap yang sudah berkeluarga mempunya anak 

dan istri dikasih sawah dan rumah begitu semua, cuma yang di ikuti 

tinggal bersama orang tua dikasih selisih lebih banyak karena 

merawat. Beliau mengatakan bahwa pembagian waris di 

keluarganya tidak terjadi perselisihan dan masing-masing ahli waris  

sudah menerima pemberian harta waris. 

Ketiga, pembagian harta waris di keluarga Bapak Muhson.  

Orang tua bapak Muhson meninggalkan harta warisan sepetak tanah  

lalu beliau menjualnya dengan harga 130 juta rupiah, dibagikan 

kepada 5 saudaranya termasuk bapak Nasir, masing-masing 

mendapatkan bagian 20 juta rupiah dan masih menyisakan 30 juta 

rupiah untuk biaya hidup orang tua dan untuk bagiannya ahli waris 

yang merawat pewaris. Pembagian harta waris dilakukan secara 

musyawarah setelah 7 hari setelah meninggalnya orang tua bapak 

Nasir, Beliau mengatakan bahwa ketika merawat kedua orang 



 

 

tuanya bukan mempunyai maksud apa-apa namun karena takut dosa 

dengan orang tua. 

Keempat, pembagian harta waris di keluarga Bapak Faqih, 

adalah 2 bersaudara bersama adik perempuan, orang tua beliau 

bernama  bapak waidi dan  ibu jiah, pembagian harta waris 

dilakukan pada tahun 2010, bapak Faqih mendapat bagian tanah 

persawahan dan adiknya mendapat bagian tanah persawahan dan 

rumah. Dikarenakan adik perempuan bapak Faqih merawat pwaris 

semasa hidup maka mendapatkan bagian yang lebih besar. 

Kelima, cara pembagian harta waris di keluarga Bapak Pasiman. 

Yang menjadi ahli waris adalah pertama namanya jiyem, gaib, 

warmi, masrimo dan bapak Pasiman sendiri. Orang tua beliau 

bernama dami dan  meninggal tahun 2013,bapak dari bapak Pasiman 

bernama  wakijo meninggal tahun 1970. Saudara bapak Pasiman 

yang pertama bernama  jiyem dapat sawah 1 petak, lalu saudaranya 

yang bernama gaib bersama warni dapat tanah kebonan dibagi 2, 

Saudaranya lagi bernama masrimo dapat sawah sedikit, bapak Agus 

mendapat sawah 2 petak beliau mengatakan telah merawat orang tua 

semasa hidup. Pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah 

dengan dipimpin oleh saudara bapak Pasiman yang bernama bapak 

Masrimo,semua ahli waris setuju dan tidak ada perselisihan. 



 

 

Dari hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Bojonegoro membagi harta waris dari keluarga 

atau orang tua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. 

Ahli waris yang merawat pewaris semasa hidup mendapat harta 

warisan yang lebih banyak dari pada ahli waris yang lain, disisi lain 

juga adanya kesadaran para ahli waris yang lain sehingga adanya 

kerelaan dalam pembagian waris melihat sesuai dengan kebutuhan 

dari ahli waris. Sementara ada ahli waris yang merawat pewaris 

semasa hidup menjadi bertambah beban kehidup yang dipangku 

maka dengan kerelaan ahli waris yang lain mendapat bagian yang 

lebih banyak. 

Sedangkan dalam hukum waris Islam yang diambil atau 

berdsarkan dari Al Quran dan Hadis Rasul Saw sangat detail 

menjelaskan hukum waris karena dalam pembagian waris dapat 

menimbulkan akibat-akibat yang dapat merusak keutuhan keluarga 

dari yang ditinggal mati oleh pewaris. Dan hukum waris ini sangat 

berdekatan sekali dengan harta benda yang pada dasarnya dapat 

membuat naluri manusia untuk berusaha dengan segalacara agar 

mendapatkan harta waris tersebut. Jadi peneliti cenderung pada 

hukum waris Islam, karena selain jelas dan terperinci dalam 

mengatur hal kewarisan juga karena dasar hukum waris yang 

berdasarkan Al Quran dan Hadis. 



 

 

 Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 8, Allah berfirman; 

                      

             

 

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat 

(kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda 

pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari 

harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga 

harta warisan atau sekedarnya ) dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik”
87

 

 

Firman Allah Ta’ala, “Apabila sewaktu pembagian itu hadir.” 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat ini ialah jika 

pembagian harta waris  itu dihadiri oleh kerabat karib yang tidak 

berhak mendapat harta waris. “anak-anak yatim, dan orang-orang 

miskin”, maka berilah mereka bagian dari pusaka itu. Sesungguhnya 

pemberian itu merupakan suatu kewajiban pada permulaan Islam. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian itu sunnah. Para 

ulama’ berikhtilaf mengenai apakah hukum itu dinaskh atau tidak. 

Pendapat mereka terbagi dua sehubungan dengan ayat itu, al-bukhari 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ia merupakan ayat 

yang muhkam, tidak dinaskh dan tetap berlaku dan harus diamalkan. 

“Mujahid mengatakan bahwa pemberian itu wajib diberian oleh ahli 
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waris sesuai dengan kebaikan hatinya. Demikian pula menurut 

riwayat dari Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Abdurrahman bin Abi Bakar, 

dan sekelompok tabi’in.
88

 

Yang dimaksud dengan Dzawu’ Qurba ialah orang-orang dari 

kalangan kerabat pewaris yang tidak mewarisi. Maka hendaknya 

mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. 

Artinya, bila pembagian harta waris itu dihadiri juga oleh kaum 

kerabat dari orang yang mewarisi harta itu, maka hendaknya mereka 

diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima, tanpa susah 

payah, dan tanpa kelelahan. Maka, janganlah kalian bersifat bakhil 

terhadap kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim dan orang-

orang muslim dari kerabat kalian. Tidak pantas bagi kalian 

membiarkan mereka kecewa dan gelisah. Katakanlah kepada mereka 

dengan perkataan yang baik, yang membuat hati mereka senang 

ketika kalian  memberinya. Sehingga orang-orang yang berjiwa 

pantang meminta tidak berkeberatan pemberianmu. Juga orang-

orang yang berjiwa tamak dari mereka cukup puas dan tidak 

mengharapkan berlebihan, yaitu dengan cara lemah lembut dan 

kasih sayang dalam berbicara serta tidak kasar. 
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Rahasia yang terkandung dalam perintah memberi mereka 

sebagian dari tirkah ialah karena kemungkinan kedengkian 

menghinggapi dada mereka. Oleh karena itu mereka harus dilakukan 

dengan kasih sayang dan mengelus mereka dengan cara memberikan 

sebagian dari tirkah, sebagai hibah atau hadiah, atau menyuguhkan 

makanan kepada mereka pada hari pembagian sebagai tanda 

silaturrahmi dan ungkapan syukur atas karunia Tuhan. 

Sa’id Ibnu Jubair mengatakan bahwa perintah Al-I’tha’ 

(memberi) merupakan kewajiban. Hanya perintah itu sudah tidak 

diindahkan lagi oleh kebanyakan orang, bagaimana halnya masalah 

meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain. 

Imam Al-Hasan dan An-Nakha’i berpendapat bahwa perintah 

memberi hadiah kepada mereka ketika pembagian waris hanyalah 

menyangkut harta bergerak sedangkan harta yang tidak bergerak  

seperti tanah, budak, belian dan yang sejenisnya tidak wajib bagi 

mereka memberikan suatu darinya. Bahkan cukup bagi kita hanya 

dengan memberi (menyuguhkan) makanan kepada mereka atau 

berlaku ramah terhadap mereka.
89

 

Dari uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 
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dalam melaksanakan besaran pemberian bagian ahli waris adat ini 

belum sesuai dengan hukum waris Islam yang ada, sehingga terjadi 

kontraversi antara hukum waris adat yang ada di Desa Mayangrejo 

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan hukum Islam. 

 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai 

upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penulis akhirnya dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya kewarisan yang terjadi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu 

Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan penerapan hukum adat yang telah 

digunakan sejak dahulu. Dengan menggunakan cara membagi secara sama rata 

yaitu baik yang menerima warisan tersebut laki-laki maupun perempuan yang 

merawat pewaris disamakan atau pembagian secara adil. Ada catatan tambahan 

bagi ahli waris yang merawat pewaris semasa hidup mendapat tambahan bagian 

waris atas jasa dan tanggung jawab ahli waris tersebut. 

2. Dalam menetapkan bagian-bagian  harta waris, praktek yang terjadi di Desa 

Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro mereka menetapkan 

bagian-bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada 

pewaris semasa hidup  dan kebanyakan adalah kaum perempuan. Apabila jasa 

dan tanggung jawab salah satu ahli waris itu besar, maka bagian-bagian ahli 

waris tersebut juga lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Salah satu kasus 

tersebut ada salah satu perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak yaitu 

2 bagian dari harta warisan. Karena, perempuan tersebut merawat pewaris pada 

saat masih hidup hingga akhir hayatnya. 
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B. Saran 

Dalam memakai sistem hukum adat selama tidak menyimpang artinya 

tidak menimbulkan suatu kemadharatan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. 

Dalam kasus pembagian waris yang terdapat di Desa Mayangrejo Kecamatan 

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini merupakan penulis merupakan suatu adat 

yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam sendiri menyebutkan suatu 

kebiasaan (adat) dapat dijadikan hukum. Berarti adat itu juga suatu hukum, 

mereka bebas memilih menggunakan hukum adat atau hukum Islam. Dan 

Islam juga mengajarkan berbuat adil kepada siapapun sekalipun itu kepada 

perempuan. 

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum 

waris sangat terbuka untuk dikaji dan juga diteliti. Oleh karena itu, penyusun 

berharap agar peneliti-peneliti mengenai hukum waris adat yang ada di 

Indonesia senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan 
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