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Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman umat Islam dalam 

menyelesaikan masalah waris dengan perbandingan kententaun bagian waris antara 
laki-laki dan perempuan 2:1. Sedangkan di Somalia, The Family Code 1975 
merupakan  pedoman dalam menyelesaikan masalah waris dengan perbandingan 
kententaun bagian waris antara laki-laki dan perempuan 1:1. 

Dari uraian di atas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan bagian waris 
antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dan Somalia. Karena itu penting untuk 
mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana perbedaan ketentuan bagian 
ahli waris Islam dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Somalia? (2) Apa saja 
yang mendasari Indonesia dan Somalia memberlakukan ketentuan bagian waris Islam 
yang saling berbeda? 

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), data 
diperoleh dari subyek penelitian dengan cara mengkaji buku-buku yang ada kaitannya 
dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Kemudian data dianalisis dan 
disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, perbedaan ketentuan bagian 
ahli waris antara laki-laki dan perempuan dengan prosentase 2:1 di Indonesia dan 1:1 
di Somalia  yaitu: (1) Anak laki-laki dan anak perempuan akan mewarisi bersama 
dengan prosentase 2:1 di Indonesia, sedangkan di Somalia, Anak laki-laki dan anak 
perempuan akan mewarisi bersama dengan bagian 1:1. (2) Bapak dan ibu mendapat 
bagian 2:1 dari sisa bila tidak mempunyai anak di Indonesia, sedangkan di Somalia, 
bapak dan ibu mendapatkan seluruh harta warisan dan jika mempunyai anak 
mendapatkan 1/6. (3) Suami/istri mendapat perbandingan 2:1, yaitu suami 1/4 dan 
istri 1/8 jika mempunyai anak dan suami 1/2 dan istri 1/4 tidak mempunyai anak di 
Indonesia, sedangkan di Somalia, pasangan yang masih hidup mendapatkan 1/2 jika 
tidak mempunyai anak dan 1/4 jika mempunyai anak. (4) Saudara laki-laki bersama 
saudara perempuan akan mewarisi bersama dengan perbandingan 2:1 di Indonesia, 
sedangkan di Somalia, jika ada saudara laki-laki saja mendapat seluruhnya, dan akan 
diabgai sama rata bila ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan. Kedua, 
terdapat faktor-faktor yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan 
hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Somalia. Hukum 
Keluarga Islam Indonesia menentuakan ketentuan bagian waris 2:1 karena merupakan 
aturan yang berdasarkan dalil fikih, metode pembaharuannya dengan intradoktrinal 
reform dan menganut mazhab Syafii. Sedangkan Hukum Keluarga Islam Somalia 
menentuakan ketentuan bagian waris 1:1 karena tidak berdasarkan dalil fikih, metode 
pembaharuannya dengan ekstradoktrinal reform dan dipengaruhi paham Sosialis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. 

dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang jauh dari peradaban manusia yang 

dikehendaki Allah swt Islam datang bagai angin surga yang mencoba 

mengembalikan harkat dan martabat yang telah sekian lama menghilang. 

Dalam Islam, harkat dan martabat manusia merupakan prioritas yang 

utama, sehingga penghormatan terhadap manusia tidak hanya ketika seorang 

manusia masih hidup akan tetapi juga sampai meninggal dunia maupun nasib 

anak turunnya. Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya 

agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melakasanakan 

norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan 

berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga 

merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat 

penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang 

berlaku dalam masyarakat.
1
 

Kematian adalah hal pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, 

tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajalnya, dalam 

                                                           
1
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadist (Jakarta: Tinta Mas, 

1981), 1. 
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keadaan baik ataupun buruk. Bila ajal telah tiba tidak ada yang mengajukan dan 

mengundurkannya.
2
 

Apabila berbicara tentang seseorang yang sudah meninggal dunia, maka 

arah pemikiran akan tertuju pada warisan. Rukun kewarisan ada 3: 

a) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk 

mewarisi harta peninggalannya. 

b) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta 

peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau 

ikatan pernikahan, atau lainnya. 

c) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan 

pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.
3
 

Pewaris merupakan orang yang mempunyai harta warisan. Warisan dapat 

dibagi dengan syarat meninggalnya pewaris. Apabila seorang pewaris meninggal 

dunia tentunya tidak dalam waktu singkat para ahli waris dan keluarganya 

membicarakan tentang harta peninggalan. 

Sedang ahli waris itu harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal 

dunia. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan yang akan menjadi hak 

ahli waris. Pembagian harta warisan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang 

                                                           
2
 M. Afnan Chafid dan A. Ma‟ruf Asrori, Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian 

(Surabaya: Khalista, 2007), 178. 
3
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1995), 39. 
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ada dalam faroid beserta dengan jumlah dan besaranya harta yang diterima ahli 

waris.
4
  

Adapun pembagian waris dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 11: 

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

anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 

dua orang anak perempuan5; dan jika anak itu semuanya perempuan 

lebih dari dua6, 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 

                                                           
4
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20. 

5
 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat 

dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa 

ayat 34).  
6
 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. 
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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.
7
 

 

Di Indonesia, perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman 

hukum keluarga mereka adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, 

bagian warisan laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam pasal 176 

yang berbunyi: 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua 

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan 

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan. 

 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa “satu bagi laki-laki dan 

setengah bagi perempuan”. Artinya jika ahli waris terdiri dari seorang laki-laki 

saja, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Hal ini 

berdasarkan ayat yang dipaparkan di atas. 

Bagian tersebut bisa berubah jika ahli waris terdiri dari seorang laki-laki 

dan dua atau lebih dari dua anak perempuan, maka bagian warisan menjadi 2/3 

bagi anak perempuan.  

Di antara faktor yang mendasari penentuan bagian waris 2:1 di Indonesia 

adalah  perundang-undangan muslim Indonesia mengatur demikian karena 

                                                           
7
 Departemen Agama, al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 116–

117. 
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muslim dalam perumusannya berdasarkan hukum faraid (hukum waris Islam 

berdasarkan fikih klasik) yang lebih meninggikan golongan laki-laki daripada 

perempuan seperti dalam masalah waris.  

Berbeda dengan Indonesia, Somalia merupakan salah satu negara yang 

menetapkan bagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan di samping 

ada negara lain seperti Turki. 

Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia (The Famiy Code 1975) 

menetapkan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan salah satunya dalam 

pasal 158 yang berbunyi: 

In conformity with the principles of the First and the Second Charters of 

the Revolution men  and women shall have equal rights of inheritance. 

 

Artinya: “Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Piagam Revolusi pertama dan 

kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam 

warisan.” 

 

Salah satu hal terpenting yang ditawarkan oleh Undang-Undang Hukum 

Keluarga Somalia adalah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang 

berkaitan dengan kewarisan dengan pembagian yang sama.
8
 Artinya bagian antara 

laki-laki dan perempuan dalam perundang-undangan Somalia adalah 1:1. 

Hal ini jelas berbanding terbalik dengan yang sudah diatur dalam aturan 

fikih dan perundang-undangan Indonesia. Kedua negara tersebut sama-sama 

negara muslim dan mayoritas paham yang dianut keduannya adalah madzhab 

Syafi‟i, akan tetapi dalam penerapan warisnya berbeda antara laki-laki dan 

                                                           
8
 H.M. ‟atho Mudzar, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 

2003), 50. 
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perempuan dalam prosentasenya. Selain itu Somalia merupakan negara Muslin 

yang terletak di benua Afrika dan nenek moyang mereka berasal dari bani 

Quraish. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perbedaan 

ketentuan tersebut dan alasan-alasan yang mendasari kedua negara 

memberlakukan aturan demikian, khususnya Somalia.  

Berdasarkan hal di atas, penulis berencana untuk meneliti: STUDI 

KOMPARATIF KETENTUAN  BAGIAN WARIS ISLAM DALAM 

HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN SOMALIA. 

B. Penegasan istilah 

1. Studi Komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban 

secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 

2. Waris menurut pengertian syara‟ adalah peralihan harta dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya yang hidup baik yang ditinggalkan berupa 

harta benda, ataupun hak dari hak-hak syar‟i.9 

3. Hukum Keluarga Islam dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam 

(Inpres No 1 Tahun 1991) dan Undang-undang Hukum Keluarga Somalia 

yaitu The Family Code 1975. 

4. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika sebelah timur. Negara 

ini berbatasan dengan teluk aden (utara), Samudera Hindia (timur dan 

selatan), serta kenya dan Ethiophia, dan Djibouti (barat).
10

 

                                                           
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 17. 
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C. Rumusan masalah 

Latar belakang masalah telah dijelaskan di atas, yaitu pembahasan 

mengenai ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan hukum 

kewarisan di Indonesia dan hukum kewarisan di somalia. Maka dari itu penulis 

membuat rumusan masalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan ketentuan bagian waris islam dalam Hukum Keluaraga 

Islam Indonesia dan Somalia? 

2. Apa saja yang mendasari Indonesia dan Somalia memberlakukan ketentuan 

bagian waris islam yang saling berbeda? 

D. Tujuan penelitian 

Dan berdasarkan rumusan masalah di atas pula, penelitian ini secara 

umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang terperinci sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan perbedaan ketentuan bagian waris islam dalam Hukum 

Keluarga Islam Indonesia dan Somalia. 

2. Mendiskripsikan alasan-alasan yang mendasari Indonesia dan Somalia 

memberlakukan ketentuan bagian waris islam yang saling berbeda. 

E. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritik 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bagi Jurusan Syari‟ah Ahwal 
                                                                                                                                                                      

10
 H.M. ‟atho Mudzar, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, 154. 
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Syakhsyiah serta menjadi referensi dan refleksi kajian berikutnya yang 

berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) serta 

serta Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia (The Famiy Code 1975). 

Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti 

lain, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang masalah serupa. 

2. Secara praktik 

Dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan 

hukum keluarga muslim di Indonesia setelah mengetahui perbandingannya 

dengan hukum keluarga muslim di Somalia dalam hal ketentuan bagian waris 

antara  laki-laki dan perempuan. 

F. Tinjauan pustaka 

 Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang 

mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada 

pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada tulisan yang sama secara eksplisit 

menjelaskan tentang ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam 

perundang-undangan Indonesia dan Somalia. Namun ada buku yang menerangkan 

tentang ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Hukum Keluarga 

Islam Indonesia dan Somalia, Yaitu di dalam buku karangan Tahir Mahmood 

yang berjudul Personal Law In Islamic Countries, dan juga dalam buku karangan 
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Miftahul Huda yang berjudul Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, potret 

keragaman perundang undangan hukum keluarga di negara-negara muslim 

modern akan tetapi di dalam kedua buku itu hanya memberikan penjelasan 

mengenai ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan saja, baik dalam 

perundang-undangan Indonesia maupun Somalia, tanpa menjelaskan implikasi 

perbedaan ketentuan tersebut dan dasar-dasar yang menyebabkan kedua negara 

memberlakukan hal tersebut, sedangkan penulis dalam hal ini berusaha untuk 

mengeksplorasinya.  

G. Metode  penelitian 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Skripsi ini merupakan studi literer, dan menggunakan metode 

deskriptif analitis,11 dengan menggunakan pendekatan analisa wacana. Yaitu 

dengan menggunakan  library research,  adalah sebuah studi dengan mengkaji 

buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari 

kepustakaan. Khususnya Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang 

Hukum Keluarga Somalia (The Famiy Code 1975). Sehingga diperlukan 

berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi kepustakaan secara 

intensif.
12

 

                                                           
11

 Deskriptif analitis yaitu merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Suharsini Arikunto, 

manajemen penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  309. 
12

 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University press, 1996), 23. 
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Pengkajian dan penelaahan pustaka ini menggunakan metode 

komparatif, yaitu dengan cara  menampilkan data-data dan Kompilasi Hukum 

Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) serta Undang-Undang Hukum Keluarga 

Somalia (The Famiy Code 1975) Untuk kemudian dibandingkan antara data-

data yang satu dengan data-data yang lain sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam menyusun skripsi 

ini merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang bisa dikategorikan 

menjadi dua sumber data: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

penulis secara langsung dari sumber asli yaitu berupa Kompilasi Hukum 

Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). 

 Namun Undang-undang Hukum Keluarga Somalia diperoleh 

penulis dari buku karangan Tahir Mahmood yang berjudul Personal Law 

In Islamic Countries.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

penulis dari data primer yang terdiri dari bukti, catatan dan arsip. Dalam 

penelitian ini digunakan pula buku-buku pendukung untuk membantu 

menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber 
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data primer, antara lain: buku Family Law Reform in The Muslim World 

karangan Tahir Mahmood, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 

karangan Muhammad Amin Suma, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, 

potret keragaman perundang undangan hukum keluarga di negara-negara 

muslim modern karangan Miftahul Huda, Hukum Perkawinan Islam di 

Dunia Islam karangan Mardani. Dalam hal ini peneliti mengunakan cara 

library research (penelitian kepustakaan) artinya penulis memperoleh data 

penelitian dengan mencari referensi baik dari perpustakaan. Jadi sumber 

data utama yang digunakan adalah buku. 

H. Teknik pengumpulan data 

Menurut Cik Hasan Bisri dalam pengumpulan data untuk penelitian ada 

dua langkah yaitu teks (ungkapan tulisan) dan konteks (entintas kehidupan). Data 

tersebut bisa didapat melalui sumber data, kemudian pengumpulannya dengan 

beberapa tahap. Pertama: mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai 

sumber data dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari Kompilasi Hukum 

Islam serta Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia (The Famiy Code 1975). 

Kedua: mencari dan memilih data tambahan yang bisa dijadikan sumber data 

yang membahas tentang ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. 

Ketiga: mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan ketentuan bagian 

waris antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dan Somalia dan disajikan 

dalam bahasa yang koheren. 

I. Teknik Pengelolaan Data 
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a. Editing: memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-

masing data.13 

b. Organizing: menyusun data dan sekaligus mensistematikan dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya 

sesuai dengan permasalahannya.14 Dimana penulis menyusun dan 

mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang 

sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti. 

Setelah data-data tentang ketentuan bagian waris antara laki-laki dan 

perempuan di Indonesia dan Somalia diperoleh maka penulis menyusun dan 

mensistematikan data-data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang 

telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan 

rumusan masalah atau belum. 

c. Penemuan hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data dengan 

menggunakan teori. Setelah data tentang ketentuan bagian waris antara laki-

laki dan perempuan di Indonesia dan Somalia diperoleh dan sudah lengkap 

maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori dan Undang-

Undang. 

J. Teknik Analisa Data 

                                                           
13

 Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei ( Jakarta: LP3IES, 1982), 

191. 
14

 Ibid., 192. 
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Semua data yang telah diperoleh terdiri dari berbagai literatur, majalah 

buku-buku dan kitab Undang-Undang. Setelah data terkumpul sesuai dengan 

permasalahan, kemudian dipelajari dan difahami. Metode yang digunakan oleh 

penulis dalam penulisan ini adalah: 

a. Metode deskriptif yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya dari data 

di refrensi sumber data tentang ketentuan bagian waris laki-laki dan 

perempuan baik di Indonesia dan Somalia. 

b. Metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan antara dua data yang 

berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan akurat untuk 

dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menetapkan kesimpulan.15 

K. Sistematika pembahasan 

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan, hal 

ini dilakukan untuk mempermudah para pembaca untuk mengkonsumsi isi skripsi 

ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, 

yaitu: 

BAB I :      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengelolaan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan. 

                                                           
15

 Ibid.. 77. 
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BAB II : SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM FIKIH MAWARIS 

DAN KETENTRUAN DI INDONESIA 

Bab ini berisi tinjauan hukum Islam dan Hukum Keluarga 

Islam Indonesia terhadap ketentuan hukum waris. Bab ini 

berfungsi sebagai kerangka teori. Di dalamnya membahas tentang 

sistem pembagian warisan dalam fikih mawaris dan sistem 

pembagian waris dalam peraturan di Indonesia. 

BAB III : KETENTUAN BAGIAN WARIS ISLAM DALAM HUKUM 

KELUARGA ISLAM SOMALIA 

Bab ini berisi mengenai ketentuan bagian waris di Somalia 

berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab ini 

berisi gambaran umum negara Somalia, sejarah pembentukan 

Hukum Keluarga di Somalia, dan ketentuan bagian waris di dalam 

perundang-undangan Somalia. 

BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN KETENTUAN BAGIAN WARIS 

DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN 

SOMALIA. 

Bab ini merupakan inti penelitian yaitu membandingkan 

antara ketentuan bagian waris islam di Indonesia dan Somalia. Bab 

ini berisi tentang perbedaan ketentuan bagian waris islam dalam 

Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Somalia, dan 

mendiskripsikan alasan yang melatar belakangi kedua negara 
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memberlakukan ketentuan bagian waris islam yang berbeda dalam 

perundang-undangannya. 

BAB VI :       PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran, daftar 

pustaka, dan biografi penulis. 
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BAB II 

PEMBAGIAN WARISAN DALAM FIKIH MAWARIS DAN 

KETENTUAN DI INDONESIA 

 

A. Pembagian Warisan Dalam Fikih Mawaris 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa 

Indonesia adalah berasal dari bahasa arab, yaitu: 

وراثة  -يرث -ورث

Yang berarti pindahnya harta si fulan setelah wafatnya.
16

  

Menurut istilah yang lazim di Indonesia, hukum kewarisan adalah 

hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) 

pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.17 

Dalam kitab-kitab fikih, warisan sering disebut dengan istilah al-

Fara<id{ bentuk jamak dari Fard{, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu.18 

                                                           
16

 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 14. 
17

 Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 
18

 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

7. 
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Sedangkan Fara<<id} dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk 

suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara‟.19 

Dalam al-Qur‟an dan hadith Nabi SAW tidak dijumpai ayat tertentu 

maupun hadith Nabi yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum 

kewarisan Islam. Untuk itu dikalangan para ulama juga terjadi perbedaan 

pendapat dalam memberikan definisi mengenai kewarisan, di antaranya adalah 

Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang 

mengatur peralihan pemilik hak harta peninggalan (Tirkah) pewaris, 

menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli, menentukan berapa bagian 

masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan 

pewaris dilaksanakan.20  

Sumber hukum waris Islam di antaranya adalah: 

a. Sebagian besarnya dari al-Qur‟an. 

b. Sebagian dari Hadis dan putusan-putusan Rasul. 

c. Sebagian kecilnya dari Ijma‟. 

d. Beberapa masalah diambil dari Ijtihad sahabat.21 

Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris 

Islam bersumber pada al-Qur‟an, Sunnah Rasul, Ijma‟ dan Ijtihad. 

1) Al-Qur‟an 

                                                           
19

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: al-Maarif, 1981), 32. 
20

 Muhammad amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 108. 
21

 TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), 20. 
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Di dalam al-Qur‟an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian 

besarnya diatur  dalam surat an-Nisa<’, antara lain ayat 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 

13, 14, dan 176. Beberapa ayat dalam surat lain, seperti surat al-Anfa<l 

ayat 75.  

                      22 
 

Kata مفروضا dalam ayat 7 surat an-Nisa<’ di atas terambil dari kata فرض

 yang berarti wajib. Kata  adalah kewajiban yang bersumber dari فرض 

yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. 

Sedangkan kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa 

saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian hak 

warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Supaya tidak ada 

kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan 

lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar 

lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik 

                                                           
22

 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya , 274. 
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harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang 

ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah SWT.23 

                                                                                  24
 

 
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 anak 

perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-

laki) mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada 

                                                           
23

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 336. 
24

 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya , 116–117. 
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anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan, apabila ada anak, ayah dan 

ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada anak, 

bagian ibu adalah 1/3 harta warisan, (ayah mendapat sisanya),apabila ada 

saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. 

Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris 

dilaksanakan.25 

                                                                                                    26
 

                                                           
25

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 360–361. 
26

 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya , 117. 
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Ayat ini merupaka lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. 

Bagian suami adalah 1/2 harta warisan apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak,  apabila ada anak, bagian suami adalah 1/4 harta 

warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian istri 1/4 

harta warisan 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 1/3. 

2) Hadis 

Adapun Hadis yang berhubungan dengan hukum kewarisan di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW 

bersabda: 

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. 

Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. 

b) Hadis Nabi dari Jabir, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah 

dan Ahmad: 

Janda Sa‟ad Ibn Rabi datang kepada Rasul SAW bersama dua orang 

anak perempuannya. Lalu ia berkata Ya Rasul Allah, ini ada dua orang 

anak perempuan Sa‟ad yang telah gugur dalam peperangan bersama 

anda di Uhud. Paman mereka menganmbil harta peninggalan ayah 
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mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak 

mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan 

hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang 

kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan 

dua per tiga untuk dua orang anak Sa‟ad, seperdelapan untuk jandanya 

dan yang sisanya adalah untukmu.27 

3) Ijma‟ dan Ijtihad 

Ijma‟ dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid 

kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap 

pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sarih, 

antara lain: 

a) Status saudara-saudara yang mewarisi bersam-sama kakek. Di dalam 

al-Qur‟an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-

saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak 

laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-

apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kala<<<<<<<lah mereka mendapat 

bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam 

mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara 

tersebut bisa mendapat pusaka bersam-sama dengan kakek. 

                                                           
27

 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam (Banjarmasin: CV Mandar Maju, 2009), 23–
24. 
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b) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada 

kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan 

saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat 

apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut 

undang-undang wasiat mesir mengistimbatkan dari ijtihat para ulama 

mutaqaddimin, mereka diberikan bagian berdasarkan atas wasiat 

wajibah.28 

2. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan 

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima harta 

warisan yang berlaku dalam syari‟ah Islam dan tetap hidup dalam 

masyarakat ada 3 perkara.29 

a. Hubungan kekerabatan 

Dalam hukum Islam, hubungan kekerabatan yang sebernarnya 

adalah adanya hubungan nasab yang mengikat para pewaris dengan 

ahli waris yang disebabkan adanya kelahiran. Kekerabatan ini 

dinamakan nasabah hakiki.30 

Hal ini secara tegas dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-

Qur‟an surah al-Anfal 75: 

       
                                                           

28
 Ahmad Rofik, Fiqih Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 22. 

29
 TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Fiqhul Mawaris, 42. 

30
 Ibid., 43. 
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                  31 
b. Hubungan perkawinan 

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan saling 

mewarisi antara suami/istri.32 Sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

           

 

c. Hubungan karena wala‟ 

Al-Wala‟ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 

memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong 

menolong.33 oleh karena itu orang yang mempunyai hak wala‟ 

mempunyai hak mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak 

tersebut meninggal dunia,34 dan tidak mempunyai kerabat ataupun 

suami/istri. Rasulullah menganggap wala‟ sebagai kerabat yang 

berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.35 

 الواء لحمة كلحمة النسب

3. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan 

                                                           
31

 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya , 274. 
32

 Rofik, Fiqih Mawaris, 35. 
33

 Ibid., 36. 
34

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 122. 
35

 Ibid., 121. 
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Rukun kewarisan ada 3: 

a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak 

untuk mewarisi harta peninggalannya. 

b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima 

harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan 

(nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. 

c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang 

ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. 

Dan untuk syarat-syarat kewarisan sebagai berikut: 

1) Meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara hakiki maupun 

secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). 

2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris 

meninggal dunia. 

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian 

masing-masing.36 

4. Para Ahli Waris Beserta Hak-haknya 

a. 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.37 ahli waris 

                                                           
36

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, 39–40. 
37

 Ibid., 39. 
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dapat digolongkan atas dasar tinjauan menurut jenis kelamin. Yaitu 

jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, dan dari segi 

haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 

Dhawi< al-Furu<d{, ‘As{a<bah, dan Dhawi< al-Arha<m. 

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai 

berikut. 

1) Ahli waris laki-laki terdiri dari 15 orang.38 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki dari anak  laki-laki dan seterusnya kebawah. 

c) Ayah 

d) Kakek sahih (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas 

e) Saudara laki-laki sekandung 

f) Saudara laki-laki seayah 

g) Saudara laki-laki seibu 

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

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

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

l) Anak laki-laki dari paman sekandung 

m) Anak laki-laki dari paman seayah 

n) Suami 

                                                           
38

 Ibid., 45. 
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o) 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. 

2) Ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang.39  

a) Anak perempuan 

b) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu permpuan) dan 

seterusnya kebawah dari garis laki-laki 

c) Ibu 

d) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak 

permpuan 

e) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis 

perempuan 

f) Saudari sekandung 

g) Saudari seayah 

h) Saudari seibu 

i) Istri 

j) Perempuan yang memerdekakan 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. 
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 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 25. 
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Apabila semua ahli waris yang disebut di atas 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 di kelompokkan tiga 

golongan, antara lain sebagai berikut: 

a) Dhawi< al-Furu<d{ 

Dhawi< al-Furu>d{ adalah ahli waris yang sudah ditentukan di 

dalam al-Qur‟an yang musti selalu mendapat bagian tetap tertentu 

yang tidak berubah-ubah.40 Kelompok ahli waris ini tercantum 

secara jelas dalam Q.S an-Nisa‟ (4): 7, 11, 12 , 13 dan 176. 

Mereka yang mendapatkan jelas bagian tertentu ini sebanyak 8 

orang, ditambah dengan 4 orang yang disebut dalam hadis 

Rasulullah, sehingga menjadi 12 orang, 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 

                                                           
40

 Hazairin, Hukum Kekeluarga Nasional (Jakarta: Tinta Mas, 1968), 38. 
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8) Saudara perempuan seayah 

9) Saudara laki-laki seibu 

10) Saudara perempuan seibu 

11) Suami 

12) istri 

b) ‘As{a<bah 

‘As{a<bah adalah ahli waris yang tidak ditemukan bagiannya, 

kadang kala mendapat bagian sisa (kalau ada Dhawi< al-Furu<d{) 

kadang kala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa) 

tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada 

Dhawi< al-Furu<d{).41  

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ‘As{a<bah ini dapat 

digolongkan menjadi 3 macam, antara lain: 

1) ‘As{a<bah bi Nafsi 

As{a<bah bi Nafsi Adalah ahli waris yang berhak 

mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, 

tanpa dukungan ahli waris yang lain,42 ‘As{a<bah bi Nafsi ini 

seluruhnya adalah laki-laki. Yang secara berurutan adalah:43 

a) Anak laki-laki 

                                                           
41

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 225–229. 
42

 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistentsi Dan Adaptabilitas 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 40. 
43

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

c) Ayah 

d) Kakek 

e) Saudara kandung 

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) ‘As{a<bah bi al-Ghair 

‘As{a<bah 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 ‘As{a<<bah bi al-Ghair adalah:44 

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. 

                                                           
44

 M. Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam (Bandung: Imno Uped, 11998), 17. 
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d) Saudara seayah perempuan apabila bersama saudara laki-

laki seayah. 

3) ‘As{a<bah ma’a al-Ghair 

‘As{a<bah ma’a al-Ghair adalah ahli waris yang menjadi 

‘As{a<bah karena bersama-sama dengan yang lain. Orang yang 

menjadi ‘As{a<bah ma’a al-Ghair ini sebenarnya bukan 

‘As{a<bah, tetapi kebetulan bersamanya ada ahli waris yang 

juga bukan ‘As {a<<bah ia dinyatakan sebagai ‘As {a<bah, 

sedangakan orang yang menyebabkan menjadi ‘As {a<bah itu 

tetap bukan As{a<bah. 

As{a<bah 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 Dhawi< al-Furu<d{ sedangkan saudara perempuan menjadi 

‘As{a<bah.45 

c) Dhawi< al-Arh{a<m 

Ahli waris Dhawi< al-Arh{a<m secara etimologi diartikan ahli 

waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan itu 

begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 247. 
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orang yang berhak menerima warisan sebagaimana dirinci 

sebelumnya. Sebelum ini telah dirinci ahli waris yang berhak 

menerima sebagai Dhawi< al-Furu<d{ dan ahli waris ‘As{a<bah, dengan 

cara pembagian mula-mula diberikan kepada Dhawi< al-Arh{a<m 

kemudian harta lebihnya diberikan kepada ahli waris ‘As{a<bah.46 

Apabila di dalam pembagian tidak ada ahli waris Dhawi< al-Furu<d{ 

dan ahli waris ‘As{a<bah maka yang berhak menerima harta warisan 

adalah ahli waris Dhawi< al-Arh{a<m. Hazairin dalam bukunya 

“hukum kewarisan bilateral” memberikan perincian mengenai 

Dhawi< al-Arh{a<m, yaitu semua orang yang bukan termasuk Dhawi< 

al-Furu<d{ dan bukan asabah, umumnya terdiri dari orang yang 

termasuk anggota keluarga patrilinial pihak menantu laki-laki atau 

anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga 

pihak ayah dari ibu.47 

b. Bagian masing-masing ahli waris 

Bagian warisan ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 

Dhawi< al-Furu<d{, As{a<bah, dan Dhawi< al-Arh{a<m. Dhawi <al-Furu<d{ 

adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam al-Qur‟an yang 

mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. 
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Bagian tertentu itu dalam al-Qur‟an yang disebut Furu<d{ adalah dalam 

bentuk angka pecahan yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3 dan 2/3.48 

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh al-Qur‟an di 

antaranya 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 

                                                           
48
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sama dengan bagahian dua orang anak perempuan
49

; dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua
50

, 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.” 51 

                                                                 

                                                           
49

 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat 

dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa 

ayat 34). 
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 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. 
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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) sesuah 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.”52
 

 

Bagian tertentu atau Furu<d{ dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Furu<d{ 1/2. Ahli waris yang menerima Furu<d{ ini adalah: 

                                                           
52
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- Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja; 

- Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya 

seorang saja; 

- Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak; 

b) Furu<d{ 1/4. Ahli waris yang menerima Furu<d{ ini adalah: 

- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak; 

- Istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak; 

c) Furu<d{ 1/8. Ahli waris yang mendapat Furu<d{ ini adalah: 

- Istri, bila pewaris meninggalkan anak; 

d) Furu<d{ 1/6. Ahli waris yang menerima Furu<d{ ini adalah: 

- Ayah, bila meninggalkan pewaris anak; 

- Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak; 

- Ibu, bila pewaris meninggalkan anak; 

- Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudar; 

- Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak; 

- Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan. 

e) Furu<d{ 1/3. Ahli waris yang memperoleh Furu<d{ ini adalah: 

- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak 

meninggalkan anak atau saudara; 

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

seorang. 

f) Furu<d{ 2/3. Ahli waris yang menerima Furu<d{ ini adalah: 

- Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang; 
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- Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang 

atau lebih.53
 

 

B. Gambaran Umum Indonesia 

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis 

khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera 

Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan pemerintahan berbentuk Republik, 

sedangkan ibukota negara terletak di Jakarta.
54

 Indonesia adalah salah satu 

negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, 

tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.
55

 Dengan populasi sebesar 

222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar 

ke empat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.
56

 

Dengan benyaknya suku yang mendiami Indonesia, terdapat lebih dari 700 

bahasa yang digunakan di Indenesia. Bahasa resmi negara adalah bahasa 

Indonesia.
57

 

Didominasi oleh pengikut madzhab Syafi‟i58
, Muslim di Indonesia sekitar 

90% dari populasi masyarakat dan 10% sisanya adalah non muslim.
59
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 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, Cet.ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 292. 
56

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 59. 
57

 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 
58

 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and 

Religion, 1987), 205. 
59

 Arskal Salim, Challenging the Secular State : The Islamization of Law in Modern Indonesia 
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C. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam 

Di  Indonesia peraturaan yang menjadi pedoman bagi muslim dalam 

menyelesaikan masalah waris adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun 

latar belakang disusunnya KHI adalah keragaman hakim pengadilan agama di 

Indonesia dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Terjadinya 

keragaman tersebut sebagai akibat tidak tersedianya kitab materi hukum Islam 

yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan 

rujukan dalam memutus perkara yaitu:  

1. Al-Ba>juri> 

2. Fath} al-Mu’i>n dengan Syarahnya 

3. Sharqawi> ‘ala> al-Tahri>r 

4. Qalyu>bi>/Muh}alli 

5. Fath} al-Wahha>b dengan Syarahnya 

6. T{uhfah 

7. Targhi>b al-Musyta>q 

8. Qawa>ni>n al-Syar’iyyah Li sayyid ‘Uthma>n bin Yahya> 

9. Qawa>ni>n al-Syar’iyyah Li sayyid S}adaqah Dahlan 

10. Shamsu>ri> Li al-Fara>’idl 

11. Bughyah al-Mustarshidi>n 

12. Al-Fiqh ‘Ala> al-Madha>hib al-Arba’ah 
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13. Mughni> al-Muhta>j.  

Dua belas dari Ketiga belas kitab fikih tersebut adalah kitab yang 

bernuansa madzhab Sha>fi’I. hanya kitab Al-Fiqh ‘Ala> al-Madha>hib al-Arba’ah 

saja yang didalamnya terdapat ketentuan dari madzhab lain yaitu H{ana>fi>, 

Hanbali>, dan Ma>liki>. Ketiga belas kitab ini yang telah menjadi standar dan 

rujukan bagi pengadilan agama sejak di keluarkannya Surat Edaran Kepala Biro 

Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 nomor 13/1/735.60 Namun demikian 

tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan 

hakim. 

Berangkat dari realitas ini, keinginan menyusun “Kitab Hukum Islam” 

dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.61 Menurut Busthanul 

Arifin, perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di dasari pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut : 

1) Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain 

hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun 

oleh masyarakat 

2) Persepsi yang tidak seragam tentang syari‟ah akan dan sudah menyebabkan 

hal-hal:  

a) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam 

itu  
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b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu  

c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan 

alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan 

lainnya. 

3) Di dalam sejarah Islam, pernah ada negara yang memberlakukan hukum Islam 

sebagai sebuah perundang-undangan yaitu: 

a) Di India pada masa Raja An Rijeb yang memuat dan memberlakukan 

perundang-undangan yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri 

b) Di Kerajaan Turki yang terkenal dengan Majallah al-Ah}ka>m al-‘A<d}iyah.62 

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 

Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah 

Agung RI dan Menteri Agama RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 

tanggal 25 Maret 1985 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Proyek Pembangunan 

Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam SKB tersebut ditetapkan H. 

Busthanul Arifin sebagai Pimpinan Proyek yang dibantu oleh H.R. Soegianto dan 

H. Zaini Dahlan sebagai Wakil Pimpinan Umum. Selain ketiga tokoh tersebut 

terdapat tokoh lain dengan jabatan yang berbeda pula yaitu H. Masrani Basran 

(Pimpinan Pelaksana Proyek), H. Mukhtar Zarkasih (Wakil Pimpinan Pelaksana), 

Lies Sugondo (Sekretaris), Marfudin Kosasih (Wakil Sekretaris), Alex Marbun 

(Bendahara dari unsur Mahkamah Agung) dan Kadi (Bendahara dari unsur 
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Departemen Agama). Selain itu juga terdapat pelaksana bidang yang meliputi 

pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, pelaksana bidang wawancara, dan 

pelaksana bidang pemgumpulan dan pengolahan data. 

Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap63, 

yaitu : 

1) Pembahasan Kitab-kitab fikih, minimal 13 macam kitab standar 

2) Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang 

masalah tersebut 

3) Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah 

dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan) 

4) Studi banding, dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain 

memberlakukan hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang yang akan 

dikompilasikan di Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah 

Maroko, Turki, dan Mesir.64 

Setelah keempat tahap tersebut dilakukan, maka hasil kompilasi disusun 

menjadi semacam Kitab Undang-Undang yang masih berbentuk draf. 

Selanjutnya diadakan lokakarya pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 di Hotel 

kartika Chandra Jakarta. Lokakarya ini diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia 

yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa 
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Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama 

dan cendekiawan muslim baik di daerah maupun pusat, dan wakil dari organisasi 

wanita.65 Dalam lokakarya tersebut para peserta dibagi ke dalam tiga komisi, 

yaitu Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, Komisi II membidangi hukum 

Kewarisan, dan Komisi III membidangi Hukum Perwakafan. 

Dari proses di atas, dihasilkan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang 

terdiri dari tiga buku. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, 

Buku III tentang Perwakafan. Setelah mengalami penghalusan redaksi, 

Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada Presiden oleh Menteri Agama untuk 

memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan 

Peradilan Agama, sehingga lahirlah Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 

pada tanggal 10 Juni 1991 yang isinya menginstruksikan kepada Menteri Agama 

Republik Indonesia untuk : 

1) Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari : Buku I tentang 

Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Hukum 

Perwakafan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat 

yang memerlukannya. 

2) Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 

jawab. 

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat ditentukan oleh instrument 

yuridisnya, yaitu Inpres, maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem 
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perundang-undangan Republik Indonesia berada dibawah Keputusan Presiden 

(Keppres). Karena berbentuk Inpres, maka Kompilasi Hukum Islam itu tidak 

berlaku umum, lebih-lebih dengan melihat diktum-diktum yang terdapat di 

dalamnya bersifat tidak tegas maka Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan 

ke dalam rumpun hukum fakultatif yang memungkinkan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dan seorang dapat menentukan pilihan antara taat 

dan tidak taat.66 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

D. Ketentuan Bagian Waris di Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia 

Islam telah mengatur dengan jelas dengan siapa-siapa saja ahli waris 

yang berhak mendapat warisan beserta bagiannya masing-masing. Begitu pula 

dengan KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam KHI 

disebutkan pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam Buku II, yaitu :  

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang 

atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak 

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
67

 

 

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada 

anak, ayah mendapat seperenam bagian.
68

 

 

(1)Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. 

Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 

sepertiga bagian. 

(2)Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda 

bila bersamasama dengan ayah.
69
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Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila 

pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.
70

 

 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
71

 

 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-

laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. 

Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 

sepertiga bagian.
72

 

 

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 

separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara 

perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-

sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-

laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
73

 

 

Dapat disimpulkan dari pasal yang tertera di atas bahwa bagian antara 

laki-laki dan perempuan mendapatkan bagaian 2:1 dalam pembagian warisnya. 
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