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BAB III 

KETENTUAN BAGIAN WARIS ISLAM DALAM HUKUM KELUARGA 

ISLAM SOMALIA 

 

A. Gambaran Umum Negara Somalia 

Somalia (bahasa Somali: Soomaaliya) dahulu bernama Republik Demokrat 

Somali, adalah sebuah negara yang terletak di Tanduk Afrika. Negera ini 

berbatasan dengan Djibouti dibarat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan 

Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat, 

dengan ibukota mogadishu. Secara umum iklim Somalia panas, tanahnya tandus 

sepanjang tahun, kecuali di lembah-lembah sungai yang airnya tidak kering 

sepanjang tahun. Sumber penghidupan utamanya berasal dari hasil pertanian 

terutama cengkeh dan ternak serta  hasil ekspor garam, kulit, kapas, mutiara dan 

indung mutiara.
1
 

Menurut sejarah klasik Somalia, diyakini bahwa nenek moyang Somalia 

adalah bangsa Arab dari suku Quraisy yang datang ke Afrika melintasi teluk 

Aden pada abad ke-7 Masehi. Diantara mereka yang terkenal adalah Aqil ibn 

Abu Thalib, salah seorang pelayan Nabi Muhammad. Kemudian mendirikan 

kesultanan Islam di Zeila dan Mogadiscio. Inilah awal mula terbentuknya bangsa 

                                                           
1
 Mitahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 
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Somalia, yang namanya (somalia) berasal dari mayoritas suku bangsa yang 

mendiami daerah tersebut.
2
 

Sejarah Modern Somalia bertitik tolak dari kolonisasi Inggris dan Italia 

pada pertengahan tahun 1880-an. Zeila, Berbera dan daerah-daerah disekitarnya 

diperintah oleh Inggris sebagai Inggris Somalian dari tahun 1880-an sampai 

tahun 1960. Jauh keselatan di sepanjang garis pantai dari tanjung Guardatul 

sampai ke Kenya, terdapat suatu bentangan tanah yang menjadi koloni Italia, 

yakni Italia Somalian. Selama perang dunia II dan tidak lama sesudahnya, negeri 

ini diduduki Inggris. Setelah perang selesai koloni tersebut menjadi wilayah 

peralihan PBB yang diperintah oleh Italia yang ikut membantu mempersiapkan 

kemerdekaannya. Dalam masa itu bangsa Somalia yang tinggal di Somalian 

Inggris mulai memperjuangkan kemerdekaan. Mereka berhasil mewujudkannya 

pada bulan juli 1960. Pada bulan Juli itu juga, ketika wilayah bagian selatan 

memperoleh kemerdekaannya, kedua negara tersebut bergabung membentuk 

Republik Somalia. Pada bulan September 1960 negara itu diterima menjadi 

anggota PBB.
3
  

Republik Somalia merupakan negara demokrasi yang menjalankan sebuah 

sistem parlementer multi partai antara 1960 hingga 1969. setelah terjadi 

pembunuhan atas presidennya, Sayyid Muhamed Abdille Hasan (Muhammad Ibn 

Abdullah Hasan), angkatan bersenjata atau militer yaitu Jenderal Mohammad 

                                                           
2
 A.G. Pringgidigno (dkk), Ensiklopedi Umum (Jakarta: Kanisius, 1973), 1232. 

3
 H.M. ’atho Mudzar, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, 154. 
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Siyad Barre mengambil alih tampuk pemerintahan dan mengumumkan 

sosialisme ilmiah (scientific sosialism) sebagai idiologi negara. Tulisan latin 

dijadikan  tulisan resmi negara Somalia. Sistem militer dictator yang diadopsi 

dari soviet diberlakukan secara represif terutama terhadap agama.
4
 

Sosialisme Ilmiah adalah suatu pandangan hidup, yang menaruh minat 

yang kuat dan perhatian yang serius terhadap tatanan sosial dalam bidang politik, 

ekonomi, dan sosial. Bukti empiris yang dapat dilihat dengan diberlakukan 

Sosialisme Ilmiah sebagai ideologi negara Somalia oleh Presiden Mohamed 

Siyad Barre adalah masuknya ide-ide pemegang kekuasaan negara yang berasal 

dari luar Islam dalam melakukan politik hukum. Salah satu diantara ide-ide itu 

seperti ide tentang keadilan sosial, yang tidak menganut pembedaan hak antara 

laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hukum waris Somalia misalnya, terjadi 

perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang berbeda dari konsep  fiqh 

tradisional yang dianut oleh mayoritas di sana. Yaitu dari bagian 2:1 untuk 

bagian laki-laki dan perempuan berubah menjadi 1:1 (sama-sama mendapat 

bagian yang sama). Selain ide tentang keadilan sosial diatas, Pemerintahan Siyad 

Barre juga melakukan perubahan ilmiah dalam hal tradisi tulis-menulis. Bahkan 

tulisan latin menjadi tulisan resmi negara Somalia. Hal ini sangatlah berbeda 

ketika Somalia dipimpin oleh rezim sebelum Siyad Barre, dimana tradisi lisan 

sangat terkenal dan kaya, bahkan dijaga kelestariannya secara dihafal tidak 

                                                           
4
 Mohamed Haji Mukhtar, Historical Ditionary of Somalia  (Maryland: The Scarecrow Press, 

2003), 159. 



58 

 

 

secara dicatat. Dengan kata lain bahwa rezim sebelum Siyad Barre lebih 

menekankan pada tradisi Oral dari pada tradisi Tulis, sedangkan rezim Siyad 

Barre menekan pada kedua-duanya, bahkan lebih menekankan pada tradisi tulis. 

Pada tahun 1975 Barre mengeksekusi para pemimpin agama karena protes 

damai yang mereka lakuka terhadap pemberlakuan hukum keluarga dan 

perkawinan yang baru, dianggap menyimpang dari peraturan Islam. Kemudian 

negara mengatur masalah ibadah sholat, puasa, pakaian keagamaan dan 

sebagainya. Para pelajar yang memakai pakaian muslim (jilbab) ditangkap dan 

dipenjarakan. Pada tahun 1989 sampai tahun 1990, tentara Barre membantai 

ratusan pemimpin agama dan para pengikutnya. Dibandingkan dengan periode 

kediktatoran Barre, seakan Islam lebih aman dibawah pemerintahan kolonialisme 

Eropa. 

Pada tanggal 15 Mei 1990 ratusan pemimpin politik dan para pegawai 

membuat isu yaitu sebuah manifesto yang menuntut Barre untuk meletakkan 

jabatannya. Para pemimpin agama juga mengajukan tuntutan yang disebut 

“Seruan Islam” pada tanggal 7 Oktober 1990. Seruan tersebut menerima 

demokrasi parlementer secara umum bahkan menuntut adanya institusi syura 

Islam. Barre jatuh pada Januari 1991 yang diikuti dengan terjadinya chaos, 

perang civil, kejahatan-kejahatan dan sebagainya yang membawa pendudukan 

PBB dibawah pimpinan Amerika di Somalia pada Desember 1992.
5
 

                                                           
5
 M. Farid Naya, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam modern,” dalam 

https://walangjurnal.wordpress.com, (diakses pada tanggal 11 September 2015, jam 10:00). 
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Penduduk Somalia berjumlah 8-10juta jiwa, dengan penduduk muslim 

meliputi hamper 99%, disamping warga Inggris, itali dan kristen yang tidak 

mencapai 1 %. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Somalia dan bahasa Arab. 

Muslim somalia mayoritas adalah Sunni yaitu penganut mazhab Syafi’I. Karena 

loyalitas mereka terhadap Islam, maka mereka masih membedakan tetangga 

mereka yang  beragama kristen, ataupun yang masih setia menganut kepercayaan 

asli Afrika. Adapun Islam oleh pemerintah Somalia dideklarasikan sebagai 

agama resmi pada tahun 1979.
6
 

 

B. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga di Somalia 

Pada masa kolonial, di daerah Somalia berlaku hukum Inggris dari abad 

19-20. Inggris memberlakukan Peradilan Adat, Ordonansi perkawinan tahun 

1928 dan Ordonansi Peradilan Qadi tahun 1937. Kemudian dikeluarkan 

Ordonansi Peradilan Rendah tahun 1944 yang mencabut Ordonansi tahun 1973, 

yang membatasi jurisdiksi Peradilan Qadi hanya dalam materi status persoanal. 

Sedangkan di bawah kekuasaan Itali yaitu di daerah Somalia selatan, masih 

mengembangkan sistem Peradilan Qadi yang memiliki jurisdiksi perkara perdata 

(civil) dan pidana ringan.
7
 

Setelah masa kemerdekaan yaitu tahun 1960 Somalia yang mempunyai 

empat tradisi hukum yang berbeda yaitu Common Law Inggris, hukum Italia, 

hukum Islam (syari’ah) dan hukum adat Somalia, berusaha menjadikan warisan 

                                                           
6
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 51. 

7
 J.N.D. Anderson, Islamic Law in Africa  (New York: Routledge, 2008), 43. 
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hukum yang berbeda-beda tersebut menjadi satu sistem. Oleh karena itu 

dilakukan penyeragaman kodifikasi hukum pidana dan acara pidana serta 

dilakukan regulasi terhadap organisasi peradilan, dengan mengadopsi sistem 

hukum Italia yang berdasarkan kepada penerapan putusan peradilan (present) dan 

interpretasi hukum kodifikasi, serta menerapkan  Common Law Inggris dan 

doktrin equety, dalam masalah-masalah yang tidak diatur dalam legislasi. Hukum 

Islam yang berlaku hanya terbatas pada perkara perkawinan, perceraian, 

perselisihan keluarga dan warisan. Hukum adat Somalia diterapkan secara 

opsional dalam beberapa perkara yaitu pertanian, air hak penanaman, dan 

pembayaran diyat. 

Debat mengenai perlunya pembentukan kembali hukum keluarga Somalia 

yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan partai politik sosialis baru di tanggapi 

oleh negara tahun 1972. Sejak itulah pemerintah melalui Dewan Komisi 

mempersiapkan draft mengenai hukum keluaga yang baru. 

Dengan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perundang-undangan 

yang dibuat oleh partai sosialis baru, draft undang-undang keluarga baru selesai  

dibuat dan diundangkan pada tahun 1975, dengan nama hukum keluarga Somalia 

(The Family Code of Somalia). Para Perancang undang-undang tersebut diketuai 

oleh Abdi Salim Syaikh  Hussain, Menteri Sekertaris Negara Urusan Keadilan 

dan Agama, Pemerinah Somalia dan Presiden Siyad Barre. Alasan pembentukan 
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dan pengundangan ini, menurut mereka adalah untuk menciptakan masyarakat 

yang sehat.
 8

 

Adapun tujuan utama dari pembentukan dan pengundangan undang-

undang tersebut adalah untuk menghapus kekolotan atau kekakuan hukum adat 

yang dipandang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan baru Barre.
9
 

Sebagai sebuah undang-undang keluarga baru yang diperkenalkan oleh sosialis 

presiden Siyad Berre pada tahun 1975 memberi ahli waris perempuan hak yang 

sama sebagaimana ahli waris laki-laki dimana hal ini diikuti oleh para pendeta 

dan diperdebatkan.
10

 

Undang-undang hukum keluarga 1975 tersebut terdiri dari 173 pasal yaitu 

tentang: 

1. Perkawinan dan perceraian; meliputi dasar perkawinan, usia perkawinan, 

pelarangan perkawinan, perwalian nikah, pembatalan perkawinan, mahar, 

nafkah,  hidup bersama, talaq, perceraian di pengadilan, penetapan kematian 

dan iddah. 

2. Anak dan nafkah, meliputi peran bapak, peran ibu, tanggungjawab bapak, 

pengasuhan anak, nafkah dan pemibiayaan terhadap anak. 

                                                           
8
 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries (History, Text, And Comparative 

Analysis ) (New Delhi: Academy Of  Law And Religion, 1987), 254. 
9
 Ibid. 

10
 Ioan Lewis, Understanding Somalia and Somaliland (New York: Columbia University 

Press, 2008), 13. 
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3. Perwalian, meliputi perwalian itu sendiri, pengawasan dan perwakilan wali, 

pengajaran dan perwakilan, perlindungan terhadap orang yang tidak cakap 

hukum, orang yang cacat, kematian/kehilangan personalitas, dan adopsi. 

4. Kewarisan, meliputi; waris dan syara-syaratnya, ditolak dan diterimanya 

warisan, ahli waris dan harta-harta yang diwariskan, prinsip-prinsip umum 

kewarisan, bagian-bagian waris, halangan kewarian, dan ketetapan-ketetapan 

khusus. 

Di samping peraturan tersebut, dinyatakan bahwa peraturan yang belum 

tercantum dalam perundangan tersebut akan didasarkan kepada: 

a) pendapat dominan dari mazhab Syafii, dan 

b) prinsip-prinsip umum hukum Islam dan keadilan sosial.
11

 

 

C. Ketentuan Bagian Waris Di Dalam Perundang-Undangan Somalia 

Materi waris dalam hukum keluarga tahun 1975 mengalami perubahan 

yang drastis terutama dalam hal pembagian waris dari sistem kewarisan Islam 

secara umum maupun mazhab yang mereka anut. Hal tersebut nampak dalam hal 

pemberian hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.
12

 Di dalam  The 

Family Code 1975 disebutkan :  

                                                           
11

 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries (History, Text, And Comparative 

Analysis ), 255. 
12

 Ibid., 260. 
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In conformity with the principles of the First and the Second Charters of 

the Revolution men and women shall have equal rights of inheritance.
13

 

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

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

warisan.” 

Heirs entitled to inheritance will be: the surviving spouse, children and 

grandchildren of either sex, father, grandfather, mother, grandmother and 

brothers and sisters by full, half and uterine blood.
14

 

Artinya: “Ahli waris yang mendapatkan warisan adalah: pasangan yang masih 

hidup, anak-anak, cucu dengan jenis kelamin apapun, ayah, kakek, ibu, 

nenek, saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah dan seibu.” 

The suriviving spouse shall get half of the estate in case there are no 

children or grandchildren. If there are children or grandchildren he or she will 

get one fourth of the estate. If there are more than one widow, the share of half 

or one-fourth, as the case may be shall be equally divided between them.
15

 

Artinya: “(1): pasangan yang masih hidup akan mendapat setengah dari harta 

peninggalan jika tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, 

maka akan mendapatkan seperempat dari harta peninggalan, jika ada 

lebih dari satu janda, maka bagian setengah, dan sisanya akan dibagi 

kepada orang tua dengan sama rata.” 

If the deceased is survived by only one son or daughter he or she will 

inherit the whole estate where there are two or more sons and daughters the 

estate shall be divided equally among them irrespective of their sex. If there are 

no children but there are grandchildren, male or famale, the estate shall be 

diided between them as per these rules.
16

 

Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki atau 

perempuan, maka dia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika 

ada dua atau lebih anak laki-laki atau perempuan, maka harta dibagi 

diantara mereka sama rata tanpa melihat jenis kelamin. Jika tidak ada 

anak melainkan ada cucu baik laki-laki atau perempuan, harta akan 

dibagi diantara mereka dengan bagian yang sama.” 

                                                           
13

 Family Code 1975 pasal 158, dalam Ibid. 
14

 Family Code 1975 pasal 159, dalam Ibid. 
15

 Family Code 1975 pasal 160 (1), dalam Ibid., 261. 
16

 Family Code 1975 pasal 161, dalam Ibid. 
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If deceased is survived by only his father he shall inherit the whole estate. 

Where there are also children or grandchildren of the deceased, the father will 

get one-sixth and the remainder of the estate shall be divided equally among the 

children or grandchildren. The granfather may inherit in place of the father as 

laid down here.
17

 

Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai bapak, maka ia akan 

mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika terdapat juga anak atau 

cucu, bapak mendapat seperenam dan sisanya akan dibagi sama rata 

kepada anak-anak atau cucu. Kakek dapat mewarisi jika bapak tidak 

ada atau menempati kedudukan bapak.” 

If the deceased person is survived by his mother only she will inherit the 

whole estate. Where there are also children and grandchildren of the deceased, 

the mother will get one-sixth and the children and grandchildren shall divide 

equally among themselves the remainder of the estate. The grandmother may 

inherit in the place of the mother as laid down here.
18

 

Artinya: “Jika orang yang meningal hanya mempunyai ibu maka dia akan 

mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika ada juga anak atau cucu 

mak ibu akan mendapat seperenam dan anak-anak atau cucu akan 

mendapatkan bagian sama rata dari sisa harta peninggalan. Nenek akan 

mendapat warisan dengan menempati kedudukan ibu.” 

If the deceased is survived only by a brother or a sister, he or she will 

inherit the whole estate. Where there are two or more brothers or sisters, the 

estate shall be divided among them in equali shares. If there is also the 

grandfather or grandmother, the latter shall inherit one-sixth share of the estate 

and the rest shall be divided equally among brothers and sisters.
19

 

Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang saudara laki-laki atau 

perempuan, dia akan medapat seluruh harta warisan. Jika ada dua atau 

lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan akan 

diagi diantara mereka dengan sama rata. Jika terdapat juga kakek atau 

nenek, maka mereka mendapat seperenam dari harta peninggalan dan 

sisanya dibagi sama rata kepada saudara baik laki-laki atau 

perempuan.” 
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 Family Code 1975 pasal 162, dalam Ibid. 
18

 Family Code 1975 pasal 163, dalam Ibid. 
19

 Family Code 1975 pasal 164, dalam Ibid. 
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Father and mother will exclude all grandfathers and grandmother both 

paternal and maternal.
20

 

Artinya: “ayah dan ibu akan menghijab kakek atau nenek dengan jalur ayah dan 

ibu.” 

Brothers and sisters will be excluded by the father, the mother and the 

children or grandchildren of the deceased.
21

 

Artinya: “Saudara laki-laki atau perempuan akan terhijab oleh ayah, ibu, dan 

anak-anak atau cucu.” 

Children will exclude grandchildren and children (or grandchildren) will 

reduce the shares of the surviving spouse, father (or grandather) and the mother 

(or grandmother).
22

 

Artinya: “Anak-anak akan menghijab  cucu, dan anak atau cucu akan 

mengurangi bagian dari pasangan, ayah, atau kakek, dan ibu atau 

nenek.” 
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 Family Code 1975 pasal 167, dalam Ibid. 
21

 Family Code 1975 pasal 168, dalam Ibid. 
22

 Family Code 1975 pasal 169, dalam Ibid., 262. 
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BAB IV 

ANALISA KOMPARATIF KETENTUAN BAGIAN WARIS ISLAM DALAM 

HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN SOMALIA 

 

A. Perbedaan ketentuan bagian waris islam di Indonesia dan Somalia 

Indonesia dan Somalia dalam menangani masalah waris mempunyai 

ketentuan yang berbeda berdasarakan Hukum Keluarga Islam yang berlaku di 

kedua negara tersebut. Di mana  Indonesia menggunakan ketentuan bagian waris 

antara laki-laki dan perempuan dengan prosentase 2:1, sedangkan di Somalia 

menggunakan ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan 

prosentase 1:1. 

Hukum Keluarga yang berlaku di Indonesia yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah pembagian waris bagi umat Islam adalah Kompilasi 

Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Di mana dalam Kompilasi Hukum 

Islam ini memaparkan besarnya bagian yang akan diperoleh ahli waris setelah si 

pewaris meninggal dunia. Dan dengan jelas pula perbandingan besarnya bagian 

waris yang akan diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Seperti pasal-pasal 

yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam di bawah ini: 

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.
23
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Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
24

 

(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.
 25

 

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.
26

 

 

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan 

bagian.
27

 

 

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.
28

 

 

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.
29

 

 

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Somalia dengan undang-undang 

hukum keluarganya (The Family Code 1975) memberikan bagian yang sama 

besar antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh harta warisan dengan 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 178. 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 179. 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 180. 
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 Kompilasi Hukum Islam pasal 181. 
29
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prosentase 1:1. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Somalia 

(The Family Code 1975) yang memaparkan tentang besarnya bagian ahli waris 

yang akan diperoleh setelah pewaris meninggal dunia, antara lain: 

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

Revolution men and women shall have equal rights of inheritance.
30

 

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

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

warisan.” 

Heirs entitled to inheritance will be: the surviving spouse, children and 

grandchildren of either sex, father, grandfather, mother, grandmother and 

brothers and sisters by full, half and uterine blood.
31

 

Artinya:  “Ahli waris yang mendapatkan warisan adalah: pasangan yang masih 

hidup, anak-anak, cucu dengan jenis kelamin apapun, ayah, kakek, ibu, 

nenek, saudara laki-laki dan perempuan sekandung, seayah dan seibu.” 

The suriviving spouse shall get half of the estate in case there are no 

children or grandchildren. If there are children or grandchildren he or she will 

get one fourth of the estate. If there are more than one widow, the share of half 

or one-fourth, as the case may be shall be equally divided between them.
32

 

Artinya:  “(1): pasangan yang masih hidup akan mendapat setengah dari harta 

peninggalan jika tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, 

maka akan mendapatkan seperempat dari harta peninggalan, jika ada 

lebih dari satu janda, maka bagian setengah, dan sisanya akan dibagi 

kepada orang tua dengan sama rata.” 

If the deceased is survived by only one son or daughter he or she will 

inherit the whole estate where there are two or more sons and daughters the 

estate shall be divided equally among them irrespective of their sex. If there are 

no children but there are grandchildren, male or famale, the estate shall be 

diided between themn as per these rules.
33
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 Family Code 1975 pasal 158, dalam Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries 

(History, Text, And Comparative Analysis ) (New Delhi: Academy Of  Law And Religion, 1987), 260. 
31

 Family Code 1975 pasal 159, dalam Ibid. 
32

 Family Code 1975 pasal 160 (1), dalam Ibid., 261. 
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Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki atau 

perempuan, maka dia akan mendapat seluruh harta peninggalan. Jika 

ada dua atau lebih anak laki-laki atau perempuan, maka harta dibagi 

diantara mereka sama rata tanpa melihat jenis kelamin. Jika tidak ada 

anak melainkan ada cucu baik laki-laki atau perempuan, harta akan 

dibagi diantara mereka dengan bagian yang sama.” 

If deceased is survived by only his fatrher he shall inherit the whole estate. 

Where there are also children or grandchildren of the deceased, the father  will 

get one-sixth and the remainder of the estate shall be divided equally among the 

children or grandchildren. The grandather may inherit in place of the father as 

laid down here.
34

 

Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai bapak, maka ia akan 

mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika terdapat juga anak atau 

cucu, bapak mendapat seperenam dan sisanya akan dibagi sama rata 

kepada anak-anak atau cucu. Kakek dapat mewarisi jika bapak tidak 

ada atau menempati kedudukan bapak.” 

If the deceased person is survived by his mother only she will inherit the 

whole estate. Where there are also children and grandchildren of the deceased, 

the mother will get one-sixth and the children and grandchildren shall divide 

equally among themselves the remainder of the estate. The grandmother may 

inherit in the place of the mother as laid down here.
35

 

Artinya: “Jika orang yang meningal hanya mempunyai ibu maka dia akan 

mendapatkan seluruh harta peninggalan. Jika ada juga anak atau cucu 

mak ibu akan mendapat seperenam dan anak-anak atau cucu akan 

mendapatkan bagian sama rata dari sisa harta peninggalan. Nenek akan 

mendapat warisan dengan menempati kedudukan ibu.” 

If the deceased is survived only by a brother or a sister, he or she will 

inherit the whole estate. Where there are two or more brothers or sisters, the 

estate shall be divided among them in equali shares. If there is also the 

grandfather or grandmother, the latter shall inherit one-sixth share of the estate 

and the rest shall be divided equally among brothers and sisters.
36

 

Artinya: “Jika yang meninggal hanya mempunyai seorang saudara laki-laki atau 

perempuan, dia akan medapat seluruh harta warisan. Jika ada dua atau 

lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan akan 

diagi diantara mereka dengan sama rata. Jika terdapat juga kakek atau 
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nenek, maka mereka mendapat seperenam dari harta peninggalan dan 

sisanya dibagi sama rata kepada saudara baik laki-laki atau 

perempuan.” 

Father and mother will exclude all grandfathers and grandmothers both 

paternal and maternal.
37

 

Artinya:  “ayah dan ibu akan menghijab kakek atau nenek dengan jalur ayah dan 

ibu.” 

Brothers and sisters will be excluded by the father, the mother and the 

children or grandchildren of the deceased.
38

 

Artinya:  “Saudara laki-laki atau perempuan akan terhijab oleh ayah, ibu, dan 

anak-anak atau cucu.” 

Children will exclude grandchildren and children (or grandchildren) will 

reduce the shares of the surviving spouse, father (or grandfather) and the mother 

(or grandmother).
39

 

Artinya: “Anak-anak akan menghijab  cucu, dan anak atau cucu akan 

mengurangi bagian dari pasangan, ayah, atau kakek, dan ibu atau 

nenek.” 

 

Dari kedua Hukum Keluarga negara tersebut, yakni antara Kompilasi 

Hukum Islam yang menentuakan bagian waris antara laki-laki dan perempuan 

dengan perbandingan prosentase 2:1, sedangkan Undang-undang Hukum 

Keluarga Somalia (The Family Code 1975) yang menentukan bagian waris antara 

laki-laki dan perempuan 1:1, maka dari penjelasan di atas dapat ditarik perbedaan 

ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 

1. Pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak laki-laki mewarisi 

bersama anak perempuan akan memperoleh harta warisan dua kali bagian 

anak perempuan, Sedang dalam pasal 158 dan pasal 161 Undang-undang 
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Hukum Keluarga Somalia (The Family Code 1975) bahwa anak laki-laki dan 

anak perempuan memperoleh hak yang sama dalam mewarisi dan akan dibagi 

sama rata tanpa melihat jenis kelaminnya. 

2. Pada pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bapak bersama 

ibu, apabila tidak ada anak mereka mewarisi bersama dari sisa dengan 

perbandingan 2:1. Sedang dalam pasal 162 dan pasal 163 Undang-undang 

Hukum Keluarga Somalia (The Family Code 1975) jika pewaris hanya 

memiliki bapak atau ibu maka dia akan mendapat seluruh harta peninggalan. 

Dan apabila ada anak atau cucu maka bapak atau ibu akan mendapat 

seperenam dan sisinya dibagi sama rata untuk anak dan cucu pewaris. Jadi 

bapak atau ibu di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Somalia (The 

Family Code 1975) keduanya saling berbagi dengan prosentase 1:1 baik 

dalam memperoleh semua harta warisan ataupun 1/6 dari harta warisan. 

3. Pada pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami 

dan istri, baik yang meninggal (suami ataupun istri) mempunyai anak atau 

tidak mempunyai anak, akan memperoleh dengan perbandingan 2:1 atau jika 

yang meninggal mempunyai anak, maka suami akan mendapatkan 1/4 dan 

istri 1/8. Begitu pula ketika yang meninggal tidak mempunyai anak maka 

suami akan mendapatkan 1/2 dan dan istri 1/4. Sedang dalam pasal 160 

Undang-undang Hukum Keluarga Somalia (The Family Code 1975) 

menyatakan pasangan yang masih hidup akan mendapatkan 1/2 dari harta 

peninggalan jika tidak mempunyai anak dan cucu, dan apabila mempunyai 



72 

 

 

anak dan cucu, maka pasangan yang masih hidup akan mendapatkan 1/4 harta 

peninggalan. Jadi ketentuan bagian waris untuk pasangan yang masih hidup, 

baik itu suami atau istri di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Somalia 

(The Family Code 1975) adalah sama tidak dibedakan baik itu laki-laki 

maupun perempuan. 

4. Pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan saudara sekandung 

bersama saudari sekandung akan mewarisi secara ‘As{a<bah bi al-Ghair dengan 

perbandingan 2:1. Dan saudara seayah bersama saudari seayah bila tidak ada 

saudara sekandung akan mewarisi secara ‘As{a<bah bi al-Ghair dengan 

perbandingan 2:1. Sedang dalam pasal 164 Undang-undang Hukum Keluarga 

Somalia (The Family Code 1975) menyatakan apabila hanya ada seorang 

saudara laki-laki saja, ia akan mendapatkan seluruh harta warisan, akan teteapi 

bila ada dua atau lebih saudara laki-laki ataupun perempauan, maka harta 

warisan akan diabagi sama rata dengan prosentase 1:1 pula. 

Perbedaan ketentuan bagian waris kedua perundang-undangan di atas dapat 

digambarkan dengan tabel beriku: 

No. Ahli Waris laki-

laki dan 

Perempuan 

Negara Indonesia Negara Somalia 

1. Anak laki-laki dan 

Anak perempuan 

Anak laki-laki mewarisi 

bersama anak perempuan 

akan memperoleh harta 

warisan dua kali bagian 

anak perempuan 

Anak laki-laki dan anak 

perempuan memperoleh 

hak yang sama dalam 

mewarisi dan akan dibagi 

sama rata tanpa melihat 

jenis kelaminnya 
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2. Bapak dan Ibu Bapak bersama ibu, 

apabila tidak 

meninggalkan/mempunyai 

anak mereka mewarisi 

bersama dari sisa dengan 

perbandingan 2:1. Pasal 

177 dan 178 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Jika pewaris hanya 

memiliki bapak atau ibu 

maka dia akan mendapat 

seluruh harta 

peninggalan. Dan apabila 

mempunyai anak atau 

cucu maka bapak atau 

ibu akan mendapat 

seperenam dan sisinya 

dibagi sama rata untuk 

anak dan cucu pewaris. 

Pasal 162 dan pasal 163 

Undang-undang Hukum 

Keluarga Somalia (The 

Family Code 1975). 

3. Suami dan Istri Bagian untuk suami atau 

istri, baik yang meninggal 

(suami ataupun istri) 

mempunyai anak atau 

tidak mempunyai anak, 

akan memperoleh dengan 

perbandingan 2:1 atau jika 

yang meninggal 

mempunyai anak, maka 

suami akan mendapatkan 

1/4 dan istri 1/8. Begitu 

pula ketika yang 

meninggal tidak 

mempunyai anak maka 

suami akan mendapatkan 

1/2 dan dan istri 1/4. Pasal 

179 dan 180 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Pasangan yang masih 

hidup akan mendapatkan 

1/2 dari harta 

peninggalan jika tidak 

mempunyai anak dan 

cucu, dan apabila 

mempunyai anak dan 

cucu, maka pasangan 

yang masih hidup akan 

mendapatkan 1/4 harta 

peninggalan. Pasal 160 

Undang-undang Hukum 

Keluarga Somalia (The 

Family Code 1975). 

4. Saudara laki-laki 

bersama Saudari 

permpuan. 

saudara sekandung 

bersama saudari 

sekandung akan mewarisi 

secara ‘As{a<bah bi al-
Ghair dengan 

perbandingan 2:1. Dan 

saudara seayah bersama 

Apabila hanya ada 

seorang saudara laki-laki 

saja, ia akan 

mendapatkan seluruh 

harta warisan, akan 

teteapi bila mempunyai 

dua atau lebih saudara 
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saudari seayah bila tidak 

mempunyai saudara 

sekandung akan mewarisi 

secara ‘As{a<bah bi al-
Ghair dengan 

perbandingan 2:1. Pasal 

182 Kompilasi Hukum 

Islam. 

laki-laki ataupun 

perempauan, maka harta 

warisan akan dibagi sama 

rata dengan prosentase 

1:1 pula. Pasal 164 

Undang-undang Hukum 

Keluarga Somalia (The 

Family Code 1975). 

 

 

B. Alasan yang melatar belakangi kedua negara memberlakukan 

ketentuanbagian waris yang berbeda dalam perundang-undangan. 

Meskipun Indonesia dan Somalia sama-sama merupakan negara yang 

mayoritas penduduknya muslim, namun kedua negara tersebut memberlakukan 

ketentuan bagian waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.  

Di mana Indonesia dalam menyelesaikan masalah waris menggunakan 

Kompilasi Hukum Islam. Melalui Buku III menunjukkan besarnya bagian-bagian 

ahli waris yang akan diperoleh setelah pewaris meninggal dunia. Dilihat dari 

ketentuan besarnya bagian-bagian ahli waris yang tertera di dalam Kompilasi 

Hukum Islam, ternyata ketentuan itu sesuai dengan ketentuan yang baku 

berdasarkan syari’at hukum Islam, terutama dalil-dalil Q.S. an-Nisa’ ayat 11 dan 

12. Karena itu KHI menentukan bagain waris antara laki-laki dan perempuan 

dengan bagian 2:1. 

Adapun alasan KHI menentukan demikian karena KHI merupakan 

kompilasi (kumpulan) dari berbagai 13 kitab fikih klasik yang bernuansa mazhab 

Syafii, yaitu: 
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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. Tuh}fah 

7. Targhi>b al-Musyta>q 

8. Qawa>ni>n al-Shar’iyyah Li sayyid ‘Uthma>n ibn Yahya> 

9. Qawa>ni>n al-Shar’iyyah Li sayyid S}adaqah Dah }lan 

10. Shamsu>ri> Li al-Fara>id} 

11. Bughyah al-Mustarshidi>n 

12. Al-Fiqh ‘Ala> al-Madha>hib al-Arba’ah 

13. Mughni> al-Muh}ta>j. 

Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap40, 

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) 
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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.41 

Disamping itu dalam lokakarya yang dilakukan setelah draf KHI tersebut 

selesai disusun, para peserta lokakarya beragama Islam. Sehingga sangat tidak 

mungkin ketentuan-ketentuan KHI bertentangan dengan hukum Islam. Karena 

dapat dikatakan bahwa dalam proses perumusan perundang-undang ini 

menggunakan metode intradoktrinal yaitu interpretasi teks al-Qur’an dengan 

taliq, tahyir dan siyasah syariyyah untuk kemaslahatan.
42

 

Oleh karena itu, ketentuan bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam 

masih sesuai dengan syari’at hukum Islam berdasarkan dalil-dalil naqli dan wajib 

diaplikasikan dalam pembagian warisan oleh warga Indonesia. 

Berbeda dengan Indonesia, Somalia melalui Undang-undang Hukum 

Keluarga menentukan ketentuan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan 

dengan bagian 1:1. Dari ketentuan ini, Somalia dapat dipastikan dalam mengatasi 

masalah pembagian warisnya tidak menggunakan dalil-dalil al-Qur’an, terutama 

Q.S. an-Nisa’ 11 dan 12. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi Somalia 

menentukan bagain waris laki-laki dan perempuan 1:1. 
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Di Somalia pemegang kekuasaan negara adalah kelompok Islam modernis 

yang cenderung kepada sosialis, terutama masa pemerintahan Barre yang 

mengadakan reformasi hukum personal Somalia. Oleh karena itu dalam 

penyusunan hukum personal (keluarga) baru tahun 1975, banyak dimasukan ide-

ide pemegang kekuasaan negara sebagai institusi yang berwenang dalam 

melakukan politik hukum, sehingga terjadi perubahan-perubahan dari konsep 

fikih mazhab tradisional yang dianut oleh mayoritas di Negara ini. Konsep fikih 

mazhab tradisional yang dianut di negara somalia adalah mazhab Syafi’i. 43
 

Materi tentang waris dalam hukum keluarga Somalia telah mengalami 

perubahan-perubahan yang sangat drastis dari hukum kewarisan yang 

terumuskan dalam fiqh mazhab yang dianutnya, dan sangat berbeda dari hukum 

waris yang dianut di berbagai negara muslim lainnya. Pembaharuan terhadap 

konsep kewarisan terebut pada hakekatnya tetap didasarkan kepada konsep 

kewarisan mazhab Sunny (terutama Syafi’i) yang dianutnya, seperti dalam sistem 

pembagian menurut tingkatan ahli waris dan sistem ashabaah, namun kemudian  

telah dilakukan perubahan pembagian waris dalam seluruh tingkatan ahli waris 

dan perubahan sistem As{a<bah, yang didasarkan kepada ide persamaan hak antara 

laki-laki dan perempuan. Seperti bagian waris yang diberikan kepada pasangan 

yang masih hidup dalam mazhab Sunny suami mendapat dua kali bagian istri, 

baik dalam hal si meninggal mempunyai anak atau tidak, namun dalam hukum 

waris Somalia pasangan yang masih hidup baik suami ataupun istri mendapatkan 
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bagian separoh jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak. Sementara 

dalam sistem As{a<bah (bi Nafsi) terdiri dari ahli waris perempuan dapat menjadi 

As{a<bah bi Nafsi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus si meninggal hanya 

mempunyai seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan, dia menjadi ashabah 

yang mendapatkan seluruh harta peninggalan. Pembaharuan konsep kewarisan 

Somalia ini selain lebih didasarkan kepada hukum adat yang berlaku turun 

temurun. 

Reformasi materi waris tersebut menggunakan model atau bentuk 

ekstradoktrinal reform yaitu memasukan unsur-unsur dari luar hukum Islam.
44

 

Unsur-unsur tersebut diantaranya ide keadilan sosial sebagai prinsip revolusi 

yang terjadi di Somalia, yang menjadi semangat dalam pembentukan hukumnya. 

Somalia juga meratifikasi hak asasi manusia internasional yang tidak 

menganut pembedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaan hak ini 

mengilhami reformasi materi kewarisan dalam hukum keluarga Somalia, 

sehingga dalam hukum waris terdapat pemberian hak yang sama antara ahli waris 

laki-laki dan ahli waris perempuan, sehingga terjadi perubahan besar dalam 

konsep pembagian waris di semua tingkatan ahli waris. Kedudukan perempuan di 

Somalia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan pergantian rezim 

penguasa pemerintah yang berkuasa.  

Adapun alasan yang mendasari perbedaan ketentuan kedua negara tersebut 

dalam bentuk tabel sebagaimana berikut: 
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No. Faktor dasar 

ketentaun bagian 

waris 

Negara Indonesia Negara Somalia 

1. Kesesuaian dalil/nash Berdasarkan dalil fikih 

(nash al-Qur’an) 

Tidak sesuai dalil 

fikih (nash al-Qur’an) 

2. Metode pembaharuan 

Hukum Keluaraga 

Intradoktrinal reform  Ekstradoktrinal refrom 

3. Anutan mazhab hukum Menganut mazhab 

Syafi’i 

Paham Sosialis 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan di dalam perundang-

undangan Indonesia dan Somalia terdapat perbedaan. Perbedaan itu adalah 

prosentase yang diperoleh antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan 

bagian 2:1 di Indonesia dan 1:1 di Somalia. Perbedaan ketentuan bagian waris 

itu sebagai berikut: 

a. Anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi bersama akan memperoleh 

warisan 2:1 dalam pasal 176 KHI, Sedang dalam pasal 158 dan pasal 161 

Undang-undang Hukum Keluarga Somalia (The Family Code 1975) bahwa 

anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak yang sama dalam 

mewarisi dan akan dibagi sama rata tanpa melihat jenis kelaminnya. 

b. Bapak dan ibu mendapat bagian 2:1 dari sisa bila tidak mempunyai anak 

dalam pasal 177 dan 178 KHI, sedangkan pasal 163 The Family Code 

menyatakan apabila hanya ada bapak dan ibu mendapatkan seluruh harta 

warisan dan jika mempunyai anak mendapatkan 1/6 bagian. 

c. Suami atau istri yang masih hidup yang mempunyai anak atau tidak, 

memiliki 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 dalam pasal 179 
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dan 180 KHI, sedangkan pasal 160 The Family Code menyatakan pasangan 

yang masih hidup mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan jika tidak 

mempunyai anak dan mendapatkan 1/4 jika mempunyai anak. 

d. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan akan mewarisi bersama 

dengan perbandingan 2:1 dalam pasal 182 KHI, sedangkan pasal 164 The 

Family Code menyatakan bila hanya ada saudara laki-laki saja ia mendapat 

seluruh harta warisan, tetapi bila mempunyai dua atau lebih saudara laki-

laki maupun perempuan maka akan mendapat 1/6 dibagi sama rata. 

2. Indonesia dan Somalia mempunyai faktor-faktor yang mendasari perbedaan 

ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Perundang-undangan 

Indonesia menentukan bagian waris tersebut berdasarkan dalil fikih, metode 

pembaharuan Hukum Keluarga Islam menggunakan intradoktrinal reform, 

dan anutan mazhab dalam penentuan ketentuan bagian waris adalah mazhab 

Syafi’i, sedangkan Somalia dalam menentukan bagian warisan tersebut karena 

tidak berdasarkan dalil fikih, metode pembaharuan Hukum Keluarga Islam 

menggunakan ekstradoktrinal reform, dan anutan mazhab dalam penentuan 

ketentuan bagian waris adalah paham Sosialis. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya adalah berikut:  



82 

 

 

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa yang akan datang, 

khususnya dalam ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan.  

2. Indonesia seharusnya mengikuti jejak Somalia dalam menerapkan ketentuan 

bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian hak yang sama 

sesuai keadilan dan kesetaraan pada zaman sekarang. 

 

 


