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Kata Pengantar 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang dengan 

izinnya tim telah dapat menyelesaikan laporan akhir Kompendium Bidang 

Hukum Waris. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PHN-98.HN.01.09 Tahun 2011 

tanggal 1 Apri2011 tentang “Pembentukan Tim Kompendium Hukum Waris 

Tahun Anggaran 2011”      

 Sesuai tugas yang diberikan kepada tim, anggota tim telah melakukan 

tugasnya dengan baik dengan menyusun pendapat tentang permasalahan hukum 

Waris yang berlaku di Indonesia. Dalam menyusun Hukum Waris Nasional harus 

berhati-hati, dan juga memperhatikan faktor keyakinan agama yang berlaku dan 

budaya bangsa Indonesia. 

 Pada kesempatan penyampaian laporan akhir ini, atas nama seluruh 

anggota tim, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah 

memberi kepercayaan kepada kami, untuk melakukan tugas Kompendium ini. 

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, yang 

tentu saja menuntut telaahan yang lebih mendalam lagi. 

 Laporan akhir dari Kompendium  ini dapat diselesaikan adalah atas 

kerjasama yang baik dari semua anggota tim. Untuk itu kami mengucapkan 

terimakasih dengan harapan, sumbangan pemikiran ini ada manfaatnya dalam 



 

 

pembangunan hukum waris secara umum khususnya dalam pembinaan dan 

pembangunan hukum nasioanal. 
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   BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari 

hukum perdata)di Indonesia masih bersifat dualism dan pluralisme. Hal 

demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di 

Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan colonial 

Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang 

dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (IS), terdapat 

penggolongan hukum dan penggolongan penduduk. 

Mengacu pada ketentruan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa 

(Burgerlijk Wetboek) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Staatblad 

No.23/1847 Bagi Golongan Erapa, Hukum Adat bagi Golongan Bumiputra 

(penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi Golongan 

Timur Asing. Dalam perjalanannya Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) di 

berlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi 

Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela 

(gelijkstelling) terhadap Burgelijk Wetboek(KUH Perdata) dan Hukum Adat, 

didalamnya termasuk hukum kewarisannya. Selanjutnya dalam 

perkembangan agama Islam, didaerah tertentu berlakukah hukum Islam, 

khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian 

ada pluralism system hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris 

Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam
1
. 

Hukum Kewarisan yang bahkan berlaku sampai sekarang tersebut 

(baik hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, 

merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (enforcement) 

                                                           
1
 Pengelompokan dan penggolongan penduduk sesungguhnya bukan memiliki 

maksud untuk memecah belah suatu penduduk, akan tetapi merupakan suatu 
bersifat sosiologis, cultural yang timbul dari keyakinan masing-masing (lihat 
dalam hasil Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat 
Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN 
bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta) 



 

 

pengadilan. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, 

bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi, tanpa 

unifikasi, tidak berarti tidak aka nada hukum nasional. Keanekaragaman 

hukum, bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan 

untuk member privilege atau sebaliknya untuk merendahkan suatu 

kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun 

kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing 

merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata 

kehidupan bersama, disamping itu juga dalam rangka mengakomodir 

landscape masyarakat Indonesia yang sangat pluralistic secara sosiologis.
2
 

Perkembangan dan perubahan hukum waris sudah ada sejak masa 

Hindia Belanda seperti dalam putusan landrad Padang, Batavia dan lain-lain 

dalam menerapkan hukum waris adat  Minangkabau, memungkinkan istri 

dan anak-anak mewarisi harta peninggalan suami atau bapak mereka. Atau 

Putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan seorang janda dalam 

masyarakat hukum adat di Tanah Batak sebagai ahli waris. Atau hal serupa 

di Bali telah ada putusan Mahkamah AGung yang berusaha ―mengendorkan‖ 

                                                           
2
 Lihat makalah Bagir Manan, Menuju Hukum Waris Nasional,yang disampaikan 

dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat 
Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan pada tgl 6 Mei 2009 oleh BPHN 
bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-UNPAD di Jakarta) 

ketegaran hukum waris masyarakat Bali yang berlaku bagi anak yang kawin 

keluar. Bahkan berbagai putusan Mahkamah Agung menyangkut hubungan 

anak semenda di Minangkabau dan lain-lain mencerminkan perubahan sikap 

hakim dalam penerapan hukum adat. Demikian pula perkembangan akibat 

keyakinan beragama, makin banyak orang yang beragama Islam yang 

menjalankan hukum waris (hukum Kewarisan) menurut agama Islam.
3
 

Keanekaragaman hokum kewarisan tersebut diatas tidak semata-

mata sebagai fenomena normative dan politik hokum, melainkan karena 

factor sosiologis, cultural, keyakinan dan lain sebagainya. Demikian juga 

seperti hokum waris adat juga beraneka ragam, seperti hokum waris menurut 

susunan masyarakat patrilinial, matrilineal dan parental yang masing-masing 

susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan-perbedaan dalam 

                                                           

3
 Menurut Daniel S. Lev, seorang sarjana Amerika yang menulis buku Islamic 

Courts in Indonesia, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, 
bahwa pengadilan agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan 
kekuasaanya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataanya masih 
tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan cara-cara yang sangat 
mengesankan. Hal ini terbukti, bahwa Islam lebih banyak yang mengajukan 
perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri. (Ny. Habibah 
Daud mengadakan penelitian di DKI Jakarta pada tahun 1976, dan hasilnya 
bahwa dari 1081 orang hanya 47 orang yang mengajukan perkara waris ke 
Pengadilan Negeri (4,35%), dan 1034 orang (96,65%) mengajukan perkara waris 
ke Pengadilan Agama. Vide Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam 
dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984m hlm. 24-25) 



 

 

hokum kewarisannya
4
, baik berkenaan dengan Pengertian Pewarisan, Obyek 

Pewarisan, Pewarisan, Penerima Waris, Cara-cara Pewarisan, Kewajiban 

Pembagian Warisan, Pelaksanaan Pembagian Warisan, Hubungan antara 

pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga, hubungan pewarisan dengan hak-

hak perolehan hak lainnya(seperti hibah, wasiat dll), asas-asas yang 

mengatur hubungan antara system kewarisan yang berbeda yang meliputi 

asas-asas kalau ada sengketa, titik taut antara system hokum kewarisan dan 

obyek atau subyek kewarisan yang tidak berada dalam yurisdiksinya. 

Hukum kewarisan akan sangat terkait dengan hokum perkawinan, 

dan hal ini akan menimbulkan masalah bila terjadi perkawinan diantara 

masyarakat hokum adat atau diantara orang yang berbeda keyakinan yang 

akan berdampak pada hokum pewarisannya. Demikian juga ketika ada 

pewaris yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang 

berbeda keyakinan, maka bagaimana hokum waris yang seharusnya 

diberlakukan. 

Dalam rangka pembangunan hukum, hal-hal tersebut diatas  dicoba 

digali dengan melakukan kegiatan Kompendium Hukum Waris. 

Kompendium ini dumaksudkan untuk menggali dan menghimpun pendapat 

para ahli dalam bidang Hukum Waris. 
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Bagir Manan,  Ibid. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari hal-hal tersebut di atas, persoalan yang menjadi fokus dalam 

kegiatan ini adalah: 

1. Apakah memang diperlukan sebuah Kodifikasi dan / Unifikasi Hukum 

Waris di Indonesia? 

2. Bagaimanakan Solusi dari Pembagian Kewarisan dalam keluarga yang 

berbeda latar belakang adat maupun keyakinannya? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah 

1. Ingin menghimpun dan mengetahui pendapat ahli mengenai perlukah 

sebuah kodifikasi dan / unifikasi hokum waris di Indonesia. 

2. Ingin menghimpun dan mengetahui pendapat ahli bagaimana  solusi dari 

Pembagian Kewarisan dalam keluarga yang berbeda latar belakang adat 

maupun keyakinannya. 

 

D. Kegunaan 

Sedangkan hasil kegiatan ini diharapkan: 

1. dapat dijadikan referansi bagi setiap orang dan setiap instansi atau hakim 

dalam memberikan solusi bagi permasalahan di Indonesia. 



 

 

2. dapat dijadikan referensi dalam rangka pembentukan peraturan 

perundang-undangan bidang Hukum Waris (Hukum Kewarisan) yang 

lebih konprehensif. 

 

E. Ruang Lingkup 

Oleh karena bidang hukum waris itu luas, sedangkan kegiatan ini 

dibatasi oleh beberapa hal antara lain waktu dan dana, maka kegiatan ini 

hanya difokuskan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hubungan antara pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga, hubungan 

pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya (seperti hibah, wasiat 

dll). 

2. Asas-asas yang mengatur hubungan antara system kewarisan yang 

berbeda yang meliputi asas-asas kalau ada sengketa, titik taut antara 

system hokum kewarisan dan obyek atau subyek kewarisan yang tidak 

berada dalam yurisdiksinya 

 

F. Metodologi 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, 

maka penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang normatif, untuk itu 

penelitian ini akan mempergunakan metode penelitian normatif.
 5

 Pokok 

permasalahan akan dikaji secara yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan 

pendekatan sistemik  dan yuridis komparatif.  

Dengan demikian penelitian ini akan terdiri dari unsur-unsur  

berikut: 

1. Pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan untuk mengerjakan kompendium 

ini  adalah pendekatan sistem sebagai suatu metode. Konsep pengertian 

sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum sebagai 

pendekatan sistem atau (systems approach). Pada dasarnya pendekatan 

ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan 

masalah. Atau menerapkan ―kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa 

ada banyak sebab terjadinya sesuatu‖ di dalam memandang atau 

menghadapi sesuatu benda, masalah, atau peristiwa. Jadi pendekatan 

sistem berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan 

benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang 

amat sederhana atau bahkan keliru. 

2. Sifat Kompendium 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.  



 

 

 Kompendium ini bersifat deskriptif  yakni menggambarkan 

secara keseluruhan obyek yang digali dan dihimpun secara sistematis. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam kompendium ini digunakan bahan pustaka  yang berupa 

data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:
6
 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari norma
7
 (dasar) atau kaidah dasar berupa konstitusi 

berbagai negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta norma 

yang lain yang mengatur tentang sistem pembentukan undang-

undang. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, 
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 Ibid, hlm 14 – 15. 
7

 Dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Dasar-dasar dan Pembentukannya, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6, dideskripsikan bahwa  Norma adalah suatu 
ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan 
sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma yang berasal dari 
bahasa Latin, dalam bahasa Arab disebut kaidah, dan dalam bahasa Indonesia 
sering disebut dengan pedoman, patokan atau aturan. Norma mula-mula 
diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau 
patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam 
perkembangannya, norma tu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi 
seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti 
suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. 
 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, 

disertasi dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya. 

Berbagai data tersebut dapat diperoleh baik melalui studi 

pustaka maupun penelusuran data melalui internet. Pengumpulan 

data-data tersebut  saling memberikan verifikasi, koreksi, 

perlengkapan dan pemerincian.
8
  

Selain data sekunder tersebut, kompendium ini yang 

terutama menggunakan data primer berupa pendpat para ahli. 

Setelah terkumpul, akan dianalisis secara kwalitatif. 

 

G. Tempat Kegiatan 

1. Kompendium ini akan dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya. 

2. untuk kegiatan analisa dan finansial laporan akan dilaksanakan di 

Jakarta. 
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 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 94. 
 



 

 

H. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Mei Jun Jul Ags Sep 

1. Penyusunan Personal Tim 

2. Penyusunan Proposal 

3. Penggalian dan penghimpunan pendapat ahli 

4. Analisis dan Penyusunan konsep laporan 

5. Penyerahan laporan akhir 

xxx - 

xxx 

 

- 

- 

xxx 

- 

- 

Xxx 

 

xxx 

 

- 

- 

- 

 

- 

xxx 

 

 

I. Susunan Keanggotaan 

Tim penyusun kompendium Hukum Waris ini adalah sebagai 

berikut: 

      1. Ketua   : Dr. Komari 

      2. Sekretaris  : Heru Wahyono, S.H.,M.H. 

      3. Anggota  : a.  Noor M. Aziz, S.H.,M.H.,M.M. 

           b.  Hj. Hajerati, S.H.,M.H. 

       c.  Sri Hudiyati, S.H. 

      d.  Dr. Edi Riadi, SH 

      e.  Drs. Zafrullah Salim, M.H. 

      f.  Surini Ahlan Syarif, S.H.,M.H. 

      g.  Drs. H. Wakhidun.AR, S.H.     (Hakim 

PA JakTim) 

       

J. Sistematika Laporan 

Pada akhir tahap kegiatan ini, seluruh hasil kompendium di susun 

dalam  bentuk laporan akhir dengan sistematikan penulisan yang 

direncanakan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang; 

Identifikasi Masalah; Tujuan; Kegunaan; Ruang Lingkup; 

Metodologi; Tempat Kegiatan; Jadwal Kegiatan; Susunan 

Keanggotaan; serta Sistematika Laporan. 

 Bab kedua  membahas mengenai Sistem Hukum Kewarisan Nasional yang 

berisi Sistem Hukum Kewarisan Adat, Sistem Hukum 

Kewarisan Barat, Sistem Hukum Kewarisan Islam dan 

Dinamika Sistem Kewarisan di Indonesia. 

Bab tiga    membahas mengenai Prospektif Hukum Kewarisan Nasional yang 

berisi Prospektif Hukum Kewarisan Islam, Prospektif 

Hukum Kewarisan Adat dan Prospektif Hukum Kewarisan  

(BW) Barat 



 

 

 Bab empat  Penutup yang merupakan bab terakhir dari kompendium ini. Bab 

ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil kompendium 

serta beberapa saran dan kemudian diakhiri dengan 

mencantumkan daftar pustaka. 

 

BAB II. 

SISTEM HUKUM KEWARISAN NASIONAL 

 

A. Sistem Hukum Kewarisan Adat 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai 

budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadiaan, kemudian 

menjadi sumber hukum Adat.
9
  Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di 

Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (customary law) atau hukum 

yang hidup di masyarakat, Demikian Soejono Soekamto juga mengatakan 

bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasan artinya 

kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-

perbuataan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
10

 Bentuk hukum 

                                                           
9
 . Soeroyo Wignyodipoero, Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat, 

Jakarta : Gunung Agung 1995, hlm 13. 
10

 . Soejono soekamto, Peengantar Hukum Adat Indonesia, Jkarta 
:Rajawali 1993, hlm 37 

seperti ini juga banyak dijumpai dibeberapa negara, baik negara maju, negara 

berkembang termasuk negara Islam. Dalam hukum Islam adat-istiadat 

disebut al-urf atau al-„adah.  

Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah 

hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan 

sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adatpun meliputi hukum yang 

berdasarkan keputusan-keputusan hakim  yang berisi asas-asas  hukum  

dalam lingkungan, di mana ia memutuskan  perkara, hukum Adat berurat-

berakar  pada kebudayaan  tradisional.
11

 

Konsep hukum Adat di Indonesia hapir dipastikan ciptaan orang 

Belanda,
12

 yang mempunyai tujuan untuk mengadu kelangan Islam dengan 

kalangan nasional.
13

 Dan lebih jauh orang-orang Belanda menanamkan 

seakan-akan hukum Adat adalah hukum milik kaum nasional, sedangkan 

hukum Islam milik asing,
14

  Olek karena itu, Bustanul Arifin berpendapat 
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 R. Soepomo, Bab-bab tentang  Hukum Adat   (Jakarta, Pradnya  
Paramita, 1981) hlm  42  

12
 M.A, Jaspan, Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia 

yang Membingungkan  Mulyana W. Kusumah (ed) Hukum Politik dan Perubahan 
Sosial  (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan HUkum Indonesia, 1988), hlm 240. 

13
 Amrullah Ahmad, et al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka 

Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia,  Sebuah Kenangan 65 Tahun 
Bustanul Arifin (Jakarta : Ikaha Jakarta, 1994) hlm 6. 

14
 Jazumi, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 

Bakti, 2005) hlm 249. 



 

 

bahwa istilah hukum Adat adalah artificial  buatan atau karangan, karena 

buat rakyat Indonesia istilah hukum berarti syara‘. Di daerah-daerah di 

Indonesia, seperti: Sumatera, Bima, Sulawesi, dan Ternate, hukum berarti 

syara‘.
15

 Dengan demikian hukum Adat di Indonesia yang ditemukan van 

Vollenhoven  merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk 

melaksanakan politik devire et empera bangsa Indonesia. 

Akibat adanya ciptaan hukum Adat oleh orang-orang Belanda  

hukum Adat dan hukum Islam saling bertentangan satu sama lain,
16

 

sedangkan dalam perkembangannya kedua hukum tersebut satu sama lain 

saling mengisi, bahkan dalam hukum perkawinan  dan hukum wakaf, hukum 

Islam telah merepsi atau telah menjadi  hukum adaptasi,
17

  termasuk hukum 

kewarisan, yang mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan 

istilah ―belah ketupat‖ kemudia menjadi ―sepikul segendongan‖. 

Konsepsi hukum Adat tersebut  di atas, para ahli  telah memberikan 

pengertian tentang hukum Adat, diantaranya Soepomo memberikan 

pengertian  bahwa  hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di 
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 Bustanul Arifin Majalah Mimbar Hukum, Peradilan Agama di 
Indonesia, (Jakarta No 10 Tahun ke 4  1991) ,hlm 14  

16
 Muhamamd Yahya Harahab, Kedudukan Janda, Duda  dan Anak 

Angkat dalam Hukum Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 60  
17

 Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 
(Jakarta : Gunung Agung, 1992), hlm  35   

dalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law)  meliputi peraturan-

peraaturan hidup meskipun tidak ditetapkan  oleh yang berwajib, toh ditaati 

dan didukung  oleh  rakyat  berdasarkan atas  keyakinan bahwasannya  

peraturan-peraturan tersebut  mempunyai kekuatan hukum
18

. Van 

Vollenhoven  memberikan pengertian bahwa  hukum Adat  adalah hukum 

yang tidak bersumber  kepada peraturan-peraturan yang  dibuat oleh  

pemerintah Hindia Belanda  dahulu  atau alat-alat kekuasaan   lainnya  yang 

menjadi sendinya dan diadakan sendiri  oleh kekuasaan Belanda dahulu
19

 

Kemudian  Soekamto, bahwa hukum Adat sebagai kompleks adat-adat yang 

kebanyakan tidak  dikitabkan, tidak dikodifikasikan  dan bersifat paksaan, 

mempunyai sanksi , jadi mempunyai akibat hukum
20

 Selanjutnya  Hazairin 

juga  memberikan pengertian  bahwa setiap lapangan  hukum mempunyai 

hubungan dengan kesusilaan, langsung atau tidak langsung. Demikian  juga  

dengan hukum Adat : teristimewa disini  dijumpai  perhubungan  dan 

persesuaian  yang langsung antara hukum  dan kesusilaan :  pada akhirnya 

hubungan antara Hukum dan Adat, yaitu sedemikian  berlangsungnya 

sehingga istilah buat yang disebut hukum Adat itu tidak dibutuhkan  oleh 
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. Soepomo, op cit, hlm 41   
19

 C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederland  Indie,  ….. 
20

  Soekamto, Meninjau Hukum  Adat  Indonesia, (Jakarta : 
Soeroengsan, 1955), hlm. 73   



 

 

rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan ―Adat‖  itu, atau 

dalam artinya sebagai (Adat) sopan santun atau dalam artinya sebagai 

hukum
21

.   

 Mengacu kepada beberapa pengertian yang telah dijekaskan  di 

atas,  dapat disimpulkan  bahwa hukum  adat atau hukum  kebiasaan adalah  

suatu norma hukum  yang berakar  pada nilai-nilai budaya  bangsa Indonesia  

sepanjang sejarah  mengalami  penyesuaian  dengan keadaan, artinya  

bersifat terbuka  menerima  norma-norma dari luar sepanjang  tidak 

bertentangan  kepada adat atau budaya  bangsa Indonesia. Dan  pada 

umumnya hukum Adat  tidak tertulis, meskipun ada yang tertulis, tetapi 

hanya suatu pengecualian, akan tetapi hukum Adat itu diyakini  sebagai 

manifestasi  rasa keadilan  oleh anggota masyarakatnya.  

  Hukum Adat mempunyai corak dan sifat  tidak seperti hukum pada 

umumnya. Kekhassan  hukum Adat ini  dikemukakan  F.D. Hollemand  

bahwa sifat hukum Adat itu 4 macam dari masyarakat hukum Adat, yaitu  

religius magis, artinya masyarakat hukum Adat mempunyai sifat pola pikir 

religius, yaitu adanya suatu keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib
22

. Dan 
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  Hazairin, Tujuh Serangkai  tentang Hukum, (Jakarta, Bina Aksara, 
1981), hlm  117   

22
  Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat  Konteporer, (Bandung, 

Alumni, 2002),  hlm, 30   

masyarakat hukum Adat selalu berusaha tidak disharmoni dalam arti selalu 

membina keselarasan keseimbangan anatara dunia lahir (nyata) dengan dunia 

batin (dunia ghaib)
23

. Komunnal artinya masyarakat hukum  adat merupakan 

makhluk  dalam ikatan kemasyarakatan  yang erat, rasa kebersamaan  

meliputi seluruh lapangan hukum Adat
24

. Konkrit diartikan jelas atau nyata 

artinya setiap hubungan hukum dalam masyarakat hukum Adat  dilakukan 

secara nyata tidak dengan diam-diam. Kemudian terakhir kontan artinya 

hubungan hukum dianggap hanya terjadi  suatu ikatan yang hanya dapat 

dilihat
25

, seperti  dalam jual beli langsung dibayar dan juga langsung terima 

barang, dalam bahasa jawa disebut dengan istilah dibayar “jreng‖.   

Muhammad Koesnoe  mengatakan bahwa sifat hukum Adat  itu ada 

3 macam yaitu adalah konkret, supel dan dinamis
26

. Arti dari pada konkret 

menurut M.Koesnoe tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, 

sedangkan pengertian supel ini sebenarnya sama dengan komunal, yaitu 

adanya rasa kebersamaan dengan istilah sering digunakan dalam 

kebersamaan ―senasib sepenanggungan‖  dalam kehidupan masyarakat. 
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1952).hlm  34 

24
  Bushar Muhammad, Asas-asas  Hukum Adat, (Suatu  Pengantar), 

(Jakarta, Pradnya  Paramita, 1978), hlm   52.  
25

  Ibid  
26

  H. Moh. Koesnoe, Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum Bagian 
1, (Bandung, Mandar Maju, 1992), hlm 10  



 

 

Sedangkan dinamis adalah hukum Adat sebagai hukum yang berlaku dalam 

masyarakat bersifat terbuka dan  tumbuh berkembang sesuai dengan tuntutan 

kehidupan masyarakat, seperti  dalam hukum kewarisan, bagian anak laki-

laki dengan perempuan yang semula, dengan istilah  ―belah ketupat‖, 

kemudian berubah dengan istilah ―sepikul segendongan‖. 

Beberapa ahli hukum Adat mengemukakan bahwa  sumber hukum 

Adat bervariasi. Van Vollenhoven mengatakan bahwa sumber hukum Adat 

adalah kebiasaan dan adat-istiadat yang  berhubungan dengan  tradisi  rakyat, 

dan  pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur  ―Kitab Hukum 

Ciwasana‖ oleh Raja Dharmawangsa, dan ― Kitab Hukum  Gajahmada‖ dan 

penggantinya Kanaka yang memberi perintah membuat ―Kitab Hukum 

Adigama‖, di Bali  “Kitab Hukum Kutaramanawa‖
27

. Menurut Djojodiguno 

suber hukum Adat termasuk ugeran-ugeran (kaidah atau norma) yang 

langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli,  

tegasnya  sebagai rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.
28
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 Van Vollenhoven, Ontdekking van het Adatrecht,  (Leiden, 
Boekkhandel en drukkerij v/h E.J. Brill, 1928,) terjemahan Penemuan Hukum 
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 Djojodiguno, Het Adat Privaatrecht van Middle Java, (Jogyakarta : 

Yayasan Gajah Mada, 1952) hlm 73,    

Kemudian menurut  Soepomo mengatakan bahwa perasaan keadilan 

yang timbul dalam hati nurani rakyat,  yang berupa  pepatah-pepatah adat, 

dalam pepatah Jawa seperti : ―Tetulung kok dikerto aji”
29

,  artinya  

pertolongan jangan dinilai dengan uang, ― Sing dawa ususe”,
30

 artinya 

manusia hendaknya bersabar, jangan mudah marah  oleh hasutan orang. 

Sedang dalam pepatah Bengkulu  seperti  ―Nasi  secupuk, ikan sejerek”,  

yang artinya  adalah  suatu  pemberian  yang dinilai cukup tidak lebih dan 

juga tidak  kurang, seperti  pemberian dari calon suami kepada calon istri 

waktu akan melangsungkan  perkawinan. Demikian dalam pepatah adat  

Minangkabau mengatakan Adat pinjam mengembalikan,Hutang bayar piutan 

diterima,Salah ditimbang kusut diselesaikan
31

. 

Selain yang telah dijelaskan di atas, sumber hukum Adat adalah 

berupa dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang 

hidup pada waktu itu, baik yang berupa piagam-piagam, seperti  ―papekan 

Cirebon”, di Cirebon, maupun peraturan-peraturan seperti  “awik-awik‖ di 

Bali, dan ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan pejabat adat seperti 

―rapang-rapang‖ di  Makasar.   
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  H.M. Muchlis, KS. Padaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral 
Budaya Jawa, (Jogyakarta : Global Pustaka Utama, 2007), hlm 202  

30
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31
  Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau, (Jakarta : Gunung agung, 1984, hlm. 159.  



 

 

Sumber hukum Adat  yang telah dijelaskan di atas, pada umumnya 

sumber hukum Adat yang asli sebelum adanya recepsi dari hukum agama, 

namun ada juga  dari ketentuan-ketentuan agama yang datang kemudian baik 

agama hindu, budha maupun agama  Islam.  

Hasil penelitian para ahli tentang bidang-bidang hukum Adat 

berbeda satu sama lainya. C. van Vollenhoven yang telah dikutip Soejono 

Soekamto berpendapat  bahwa pembidangan hukum Adat adalah : 

1.   Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat; 

2.   Tentang Pribadi; 

3.   Pemerintahan dan Peradilan; 

1. Hukum Keluarga; 

2. Hukum Perkawinan; 

3. Hukum Waris; 

4. Hukum Tanah; 

5. Hukum Utang-Piutang; 

6. Hukum Delik; 

7. Sistem Saksi.
32
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  Soerjono  Soekamto, Hukum Adat  Indonesia, (Jakarta, 
Rajawali,1986), hal  137  

Sedangkan Ter Haar, dalam bukunya Benginselen en Stelsel van het 

Adat-Recht mengemukakan bahwa bidang-bidang hukum adalah sebagai 

berikut: 

1. Tata  Masyarakat; 

2. Hak-hak atas Tanah; 

3. Transaksi; 

4. Transaksi-transaksi Di mana Tanah Tersangkut; 

5. Hukum Utang-Piutang; 

6. Lembaga/Yayasan; 

7. Hukum Pribadi; 

8. Hukum Keluarga; 

9. Hukum Perkawinan; 

10. Hukum Delik; 

11. Pengaruh Lampau Waktu
33

. 
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Demikian juga Soepomo dalam bukunya Het adatrecht van West 

Java (1933), yang diterjemahkan oleh Nani soewondo dengan diberi judul 

Hukum Perdata Adat Jawa Barat memberikan pembidangan hukum Adat 

adalah sebagai berikut: 

1.    Hukum Keluarga; 

2.    Hukum Perkawinan; 

3. Hukum Warisan; 

4. Hukum Tanah; 

5. Hukum Utang-Piutang; 

6.    Hukum Pelanggaran
34

. 

 

Diantara para ahli hukum Adat telah memberikan pengertian hukum 

kewarisan adat, antara lain Soepomo Bahwa Hukum Adat waris memuat 

peraturan-peraturan yang mengataur proses meneruskan serta mengoperkan 

barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda 

(imateriele) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang 

tua masih hidup. Proses tersebut tidak terjadi akut oleh sebab orang tua 

meninggal dunia.
35

. Sedangkan Ter Haar yang telah dikutip Soepomo dalam 
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  Soepomo op cit hlm 267 
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  Soepomo, op cit, hlm  37.  

bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat, ia mengatakan hukum warisan Adat 

adalah meliputi aturan-aturan hukum yang  bertalian dengan proses dari abat 

ke abat,  ialah proses penerusan dan peralihan harta kekayaan  materiil dan 

immaterial dari turunan keturunan. Rumusan kedua ahli hukum warisan itu 

satu sama lain berbeda. Menurut Soepomo peralihan harta itu selain setelah 

pewaris meninggal dunia, juga dapat sebelum meninggal dunia, namun Ter 

Haar tidak merumuskan secara jelas waktunya, kapan peralihan itu dapat 

dilangsungkan apakah pewaris setelah meninggal atau sebelum meninggal 

dunia. 

 R.van Dijk juga mengemukakan bahwa hukum warisan memuat 

seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-

barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) 

kepada generasi muda (para ahli waris)
36

. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro 

memberikan pengertian bahwa hukum warisan itu soal apakah dan 

bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 

seorang pada waktu ia meninggal dunia  akan beralih kepada orang lain  

yang masih hidup
37
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Mengacu kepada beberapa pengertian mengenai hukum warisan 

yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum warisan adat  

adalah peralihan harta kekayaan  dari  seseorang yang telah meninggal  dunia 

kepada seseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu seorang 

yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal 

dunia. 

Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip 

garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat   ada empat  prinsip pokok 

garis keturunann (princeple decent)  di  Indonesia, yaitu : 

1. Prinsip Patrilinel (Patrilineal Decent) yang menghitung hubungan  

kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa 

tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke 

dalam batas hubungan kekerabatannya,  sedang  kaun kerabat itu  jatuh  

di  luar  batas itu; 

 

2. Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan 

hubungan  kekerabatan melalui perempuan  saja, dan karena itu  

mengakibatkan  bahwa  tiap-tiap individu dalam masyarakat semua 

kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya,  sedang  kaum 

kerabat  ayah  jatuh  di luar batas  itu; 

3. Prinsip Bilineal (Bilineal Decent) prinsip ini juga sering disebut  doble 

decent,  yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria saja, 

untuk  sejumlah  hak dan kewajiban  tetentu, dan melalui wanita saja 

untuk sejumlah hak  dan kewajiban yang lain, dan karena 

mengakibatkan bahwa  bagi tiap-tiap individu  dalam masyarakat 

kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas 

hubungan  kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat  ibu jatuh di laur 

batas itu, dan kadang-kadang  sebaliknya ; 

 

4. Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitungkan hubungan  

keturunan melalui  ayah dan  ibu.
38

 

     

Sedangkan Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan 

atau keturunan, yaitu: 

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang 

besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu 

menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, 

termasuk ke dalam clan ayahnya,  yakni dalam sistem patrilineal murni  
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Rakyat, 1992), hal 135.  



 

 

seperti di tanah batak  atau dimana  setiap orang   itu menghubungkan 

dirinya  kepada ayahnya atau kepada maknya,  tegantung kepada bentuk  

perkawinan  orang tuannya  itu,  dan karena itu  termasuk  ke dalam clan 

ayahnya  ataupun  ke dalam clan ibunya  yakni dalam system  patrilineal  

yang beralih-alih,  seperti di Lampung  dan Rejang. 

 

2.    Matrilineal, yang juga  menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan 

yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu 

menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya,  dan karena 

itu termasuk ke  dalam clan,  suku,  maknya itu ; 

 

3.   Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan  

kekeluargaan yang  besar-besar,  seperti  tribe,  rumpun,  dimana setiap  

orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada 

maknya maupun  kepada ayahnya.
39

 

 

Perbedaan antara Kuntjaraningkrat dengan Hazairin hanya terdapat 

pada prinsip belenial (belenial decent),  menurut  Hazairin prinsip 

kekerabatan ini tidak dikenal, meskipun menurut  Kuntjaraningkrat ada, 
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  Hazairin, op  cit,  hal  11.  

tetapi belum dilukiskan secara  jelas, sehingga  dalam masyarakat Indonesia  

boleh dikata tidak ada.  

Bentuk masyarakat  dengan hubungan kekerabatan  patrilinel,  

matrilineal,  dan parental atau bilateral  tersebut  di atas, banyak dijumpai di  

dalam  masyarakat Indonesia,  seperti  dalam bentuk  masyarakat  

kekerabatan  patrilineal  dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, 

Ambon, dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat  dengan hubungan 

kekerabatan matrilineal  adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat 

kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, Riau, 

Lombok, dan lain sebagainya.    

Bentuk perkawinan sistem patrilineal disebut perkawinan jujur yaitu 

seorang perempuan sebagai calon istri diberi penggantian oleh keluarga 

suami dengan sejumlah benda atau uang tunai yang disebut tuhor, tukon atau 

tukor yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti, orang  Barat difahami 

sebagai pembelian. Dengan penggantian itu mengakibatkan perubahan status 

dari anggota klannya keluarga calon istri sewaktu masih gadis menjadi klan 

suaminya.  

  Kemudian dalam perkawinan sistem kekerabatan matrilineal ini 

disebut  pula ―perkawinan  bertandang‖. Selanjutnya Bushar Muhammad 

mengatakan bahwa  ciri  perkawinan  bertandang  ini adalah antara suami 



 

 

istri  tidak mempunyai  harta  bersama,  karena tidak ada ikatan hidup 

bersama, hidup rukun bersatu dalam satu  rumah tangga. Laki-laki sebagai 

suami adalah semata-mata orang yang datang  bertamu, datang malam, 

hilang pagi esoknya
40

. Sehingga dalam budaya  Minangkabau peranan laki-

laki dalam ekonomi  tidak dibebani   tanggung  jawab biaya  kehidupan  istri 

dan anak-anaknya, tanggung  jawab itu dibebankan  kepada keluarga 

perempuan
41

. Akibatnya, bentuk perkawinan pada budaya Minangkabau ini, 

bagi pihak suami (laki-laki)  tidak mempunyai hak harta, baik harta  bersama  

maupun  harta kewarisan.    

 Kemudian sistem prinsip kekerabatan yang ketiga yaitu  parental  

atau bilateral, masyarakat  dengan  garis  keturunan  ibu dan ayah, serta 

keluarga  ibu dan  keluarga  ayah  statusnya sama dan  sederajat  sistem 

perkawinannya disebut  perkawinan  bebas,  artinya setiap  orang boleh  

melakukan perkawinan kepada siapa saja   sepanjang tidak  bertentangan  

dengan  norma-norma  kesusilaan  dan norma-norma  agama. Kedudukan   

suami   di satu pihak   dan   istri   dilain pihak   tidak ada perbedaan, 

sebagaimana dalam rumah tangga sistem patrilineal dan matrilineal. 

Keluarga  semacam  ini,  pada hakekatnya  antara  suami dengan istri tiada 
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 Amir  Syarifuddin,  op cit,  hlm.   98 

perbedaan sebagai akibat dari perkawinan  suami menjadi  anggota  keluarga 

istri, begitu  pula sebaliknya  istri juga menjadi sebagai  keluarga  suaminya. 

Sehingga suami dan istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu  

masing-masing suami istri dengan sendirinya  menjadi anggota  keluarga  

kedua  orang tua  mereka.  

   Demikian pula seterusnya untuk anak-anak  tidak ada  perbedaan  

antara anak laki-laki  dengan anak perempuan  dan cucu laki-laki dan cucu  

perempuan  dari pihak orang tua laki-laki maupun dari pihak orang  tua  

perempuan. Sedangkan    untuk  kakak  suami dan istri  diklasifikasikan 

dalam bentuk  istilah  “siwa‖  atau  ―uwa”,  sedangkan  adik dari  masing-

masing ayah  dan ibu  beserta suami  ataupun  istrinya  dikalsifikasikan  

dalam golongan yang dibedakan menurut jenis  kelamin , menjadi  “paman‖  

bagi laki-laki dan  “ bibi”  bagi  perempuan. 

Bahkan  dalam kekerabatan  Jawa, khususnya  Jawa  Timur  dan  

Jawa  Tengah  bila  ditarik  garis kekerabatan didasarkan  pada 10  (sepuluh)  

keturunan ke  atas dan  keturunan  10 (sepuluh) ke bawah, baik  dari  pihak 

suami    maupun  dari pihak istri.   Sebutan  untuk 10  (sepuluh)  garis  

keturunan  ke  atas adalah  : 

1. Ego 

2. Ayah 



 

 

3. Simbah 

4. Simbah Buyut 

5. Simbah Canggah 

6. Simbah Wareng 

7. Simbah Udheg-udheg 

8. Simbah  Gantung Siwur 

9. Simbah Debok Bosok 

10. Simbah Gaprak sente, dan 

11. Simbah galih asem
42

 

 

Sedangkan sebutan  untuk (10) sepuluh  garis  keturunan ke  bawah 

adalah  sebagai  berikut : 

1.    Ego 

2. Anak 

3. Cucu 

4. Buyut 

5. Canggah 

6. Wareng 

7. Udheg-udheg 
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8. Gantung Siwur 

9. Geptak sente 

10. Debok Bosok, dan 

11. Galih Asem
43

.    

 

Kelompok  keluarga  yang telah disebutkan  di atas,  antara  laki 

dengan  perempuan secara intereaksi  hubungan antara sesama keluarga erat  

sekali dan   mereka   bersikab  ramah  dan baik.  Meskipun  ada batasan-

batasan tertentu, seperti  mengenai  faham  agama   yang cukup   

mempengaruhi  pandangan hidup  mereka.  Pada umumnya mereka  tidak 

membedakan kedudukan salah satu pihak  baik  dari pihak  laki-laki  maupun 

pihak perempuan. Kedua belah pihak diakui  sebagai  kerabat  yang sama. 

Bahkan  dalam sistem  ini  tidak mempunyai  akibat yang selektif, karena  

bagi tiap-tiap  individu   seperti  kerabat  istri  masuk  ke  dalam kerabat  

suami, demikian sebaliknya  kerabat  suami  masuk ke  dalam  kerabat  istri. 

Dalam  bentuk  kekerabatan yang terdiri  dari keturunan kakek  dan 

nenek  sampai derajat   ketiga disebut  sanak sedulur, kelompok  kekerabatan  

ini juga baik rukun  saling bantu-membantu  kalau  ada  kesibukan  atau 

hajadan  yang diadakan  dari  salah satu keluarga, misalnya  upacara  
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perkawinan, kelahiran, kematian sampai  hari  ketujuh, seratus dan seribu,  

dan lain  sebagainya. 

Bentuk  sistem kekerabatan  bilateral  atau parental  yang dianut di 

Jawa, inilah  dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia,  akan 

menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal
44

. 

Sistem  kekerabatan maupun prinsip  sistem  garis  keturunan  sangat  besar  

pengaruhnya  terhadap  bidang-bidang  hukum  adat, seperti  hukum 

perkawinan  dan hukum  warisan
45

.   

 Sistem  hukum warisan  adat  di Indonesia  tidak terlepas  dari pada  

sistem keluarga  atau  sistem  kekerabatan yang  telah penulis  jelaskan di 

atas,  hal ini  telah dikemukakan Hazairin, yaitu  ― Hukum warisan  adat  

mempunyai  corak  tersendiri  dari alam pikiran masyarakat  yang tradisional   

dengan  bentuk kekerabatan  yang sistem keturunan  patrilineal,  matrilineal,   

parental atau  bilateral
46

. Dengan  demikian, hukum warisan adat  di  

Indonesia  terdapat  tiga   sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem 

hukum  warisan  patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan 

yang ketiga sistem  hukum  warisan parental  atau bilateral.  
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  Hazairin, Hukum Kewarisan  Bilateral menurut  Qur’an dan Hadist,  
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1.  Sistem Hukum Adat Kewarisan Patrilineal 

Sistem  hukum warisan patrilineal juga berpokok  pangkal dari 

sistem kekerabatan  sebagaimana yang telah penulis  jelas di muka, 

berarti sistem  hukum warisan  patrilineal  adat  bertitik  tolak  dari  

bentuk  masyarakat  dan sifat kekeluargaan patrilineal.      

Dalam  masyarakat patrilinel  seperti  halnya  pada masyarakat 

Batak Karo, hanya  anak  laki-laki  yang menjadi ahli waris,  karena  

anak perempuan  di luar  golongan patrilineal
47

.  Keadaan seperti  ini 

dikarenakan  adanya  beberapa  alasan  yang melandasi sistem hukum 

warisan  patrilineal  sehingga  keturunan  laki-laki  saja  yang  berhak  

mewarisi  harta  peninggalan  pewaris  yang telah meninggal  dunia, 

sedangkan  anak  perempuan  tidak mendapatkan harta warisan  sama 

sekali. Adapun  alasan   yang memandang  rendah  kedudukan  

perempuan  khususnya  dalam masyarakat Batak  adalah : 

a.  Emas kawin yang disebut ―tukor‖ membuktikan perempuan 

dijual ; 
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b. Adat lakonan (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan 

diwarisi oleh   saudara dari suaminya yang telah meninggal 

dunia; 

c.  Perempuan tidak mendapatkan warisan ; 

d.  Perkataan naki-naki menunjukan perempuan ,makhluk tipuan 

dan lain-lain
48

 

 

Pandangan  seperti  ini sebenarnya merupakan anggapan  

ketidak tahuan  dan  tidak  terbukti, tetapi  bahkan  dalam cerita-cerita 

kesusastraan klasik  Batak  Karo  kaum  perempuan tidak  kalah 

pentingnya  dengan kaun laki-laki
49

. Seperti  dalam lapangan-lapangan  

keagamaan, ekonomi,  pertanian  perdagangan dan lain-lain, demikian 

juga dalam  perundingan-perundingan  adat, meskipun kadang-kadang 

menentukan  paling tidak juga mempengaruinya.  Namun  dalam  

kenyataan  di masyarakat patrilineal seperti  di Batak  Karo  laki-lakilah  

yang mempunyai  hak  warisan  dari  kedua  orang tuanya, hal ini 

dipengaruhi  oleh factor-faktor : 
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a. Silsilah kekeluargaan  di dasarkan  kepada laki-laki, anak  

perempuan  tidak  dianggap dapat  melanjutkan  silsilah,  

(keturunan keluarga). 

b.  Dalam  rumah  tangga  istri  bukan  kepala  keluarga,  dan  

anak-anak  menggunakan  nama keluarga  atau marga ayah, 

dan istri digolongkan  ke  dalam keluarga atau marga suami. 

c.  Dalam  adat  perempuan  tidak  dapat  mewakili   orang tua atau 

ayahnya,  sebab ia masuk  anggota keluarga  suaminya. 

d. Dalam  adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota  keluarga   

sebagai  orang  tua atau  ibu.
50

     

 

Dalam perkawinan adat  patrilineal, apabila  perempuan sudah  

kawin, ia  dianggap  keluar  dari keluarganya  dan menjadi  keluarga 

suaminya, seperti  seorang  perempuan  Nasution  kemudian  ia  kawin 

dengan seorang  laki-laki dari marga Siregar, dengan  adanya  

pemberian  yang disebut  tukor itu, maka  perempuan  Nasution itu  

bukan tetap  disebut  Nasution, tetapi  berubah menjadi Siregar. Dengan  

demikian  hanya  laki-laki  yang mendapat  harta warisan, sebab  anak 
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perempuan  sudah keluarga  dari marganya, sehingga  ia  tidak  

mendapat  harta warisan.  

Di atas  telah dikemukakan bahwa  unsur-unsur  hukum  

warisan adalah  pewaris, pengertian ahli  waris  dalam hukum warisan  

adat patrilineal  sama dengan pengertian yang sebagaimana  yang telah 

dijelaskan  dimuka. Akan  tetapi harta warisan dalam hukum warisan  

patrilineal  harta  yang dapat menjadi  harta warisan bukan harta yang 

didapat  selama  perkawinan  saja, tapi juga termasuk  harta pusaka, 

karena  dalam  hukum Adat perkawinan  patrilineal   marga  itu  berlalu  

keturunan  patrilineal, sehingga  hanya  anak  laki-laki  yang 

merupakan ahli waris waris  dari  orang  tuanya. 

Ahli waris  dan  para ahli waris   dalam sistem hukum  adat  

warisan  patrilineal  terdiri  dari : 

(1). Anak  laki-laki ; 

(2). Anak  angkat ; 

(3). Ayah dan Ibu ; 

(4). Keluarga terdekat ; 

(5). Persekutuan adat
51
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Semua  anak laki-laki menjadi  ahli waris  tentunya anak yang 

sah  yang berhak menjadi ahli waris  dari  orang tuanya,  baik harta  

dari hasil  perkawinan maupun  harta pusaka. Jumlah  harta yang akan 

menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-laki pewaris,  

misalnya apabila  pewaris mempunyai  tiga orang  anak-laki-laki, maka   

bagian harta warisannya masing-masing  mendapat sepertiga   bagian. 

Namun  bila  pewaris  tidak  mempunyai  anak-laki-laki, tetapi  ahli 

warisnya  hanya istri  dan anak perempuan,  maka  harta  pusaka itu  

bisa  dipergunakan  baik  oleh istri  dan  anak perempuan  selama 

hidupnya, setelah  meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada  

asalnya  atau kembali kepada ―pengulihen‖. 

Anak angkat  dalam  masyarakat patrilineal Batak Karo  

merupakan  ahli  waris  yang berkedudukannya  seperti  halnya  anak 

sah, akan  tetapi  anak  angkat  ini  hanya menjadi ahli  waris  terhadap  

harta warisan  atas  harta perkawinan  artinya hanya  harta yang  di 

dapat  dalam pekawinan atau  harta  bersama dari  orang tua angkatnya, 

sedangkan  untuk harta pusaka  anak angkat  tidak mempunyai  hak 

harta  warisan. 

Untuk  ayah  dan ibu serta saudara-saudara kandung  pewaris, 

ini muncul  sebagai ahli waris  apabila tidak  ada anak kandung   dan 



 

 

anak angkat pewaris,  maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung  

pewaris menjadi  ahli waris  secara  bersama-sama.  Kemudian  yang 

dimaksud  keluarga  terdekat ini  muncul  sebagai  ahli  waris  apabila 

tidak  ada  ahli waris anak kandung, anak angkat,  ayah, ibu dan 

saudara-saudara pewaris. Selanjutnya yang terakhir adalah persekutuan  

adat  ini sebagai  ahli  waris apablia  tidak  ada sama sekali disebutkan 

di atas,  maka harta  warisan jatuh kepada persekutuan  adat.    

Dalam  perkembangannya hukum Adat partrilineal seperti  

hukum Adat warisan Batak Karo, juga  mengalami  perkembangan 

pertama  adalah  seperti apabila seorang  suami mempunyai  dua orang 

istri  dan msing-masing  istri  yang  pertama mempunyai dua anak laki-

laki, sedangkan  istri kedua  mempunyai  tiga  orang anak laki-laki. 

Pada  dahulu  awalnya  cara  pembagian dalam keadaan seperti  

berdasarkan istri, sehingga masing-masing  dari istri setengah  bagian. 

Akibatnya antara anak laki-laki dari  istri pertama dengan  anak laki-

laki  dari istri  kedua berbeda, kalau anak laki-laki dari istri  pertama  

masing-masing mendapat  bagian ½ : 2 =  ¼  bagian.  Sedangkan  anak 

laki-laki  dari istri  ketiga  karena  anaknya  tiga, maka bagiannya  

masing-masing adalah ½  :  3  =  1/6  bagian    

Kemudian setelah  adanya  musyawarah  kepala-kepala adat 

Tanah Karo cara pembagian seperti di atas, dirubah  tidak berdasarkan 

istri, tetapi bedasarkan jumlah anak-anak, sehingga  bila  seperti   

contoh tersebut  di atas, masing-masing anak laki-laki  akan mendapat  

bagian  sama  yaitu  1/5 bagian 

Selanjutnya  perkembangan ini  melalui  putusan Mahkmahah 

Agung  RI, tanggal 1  Nopember  1961, Nomor  179.K/Sip/1961,  

dalam putusan itu  terjadi  upaya  persamaan hak antara  laki-laki 

dengan  perempuan, meskipun  putusan  Mahkmah Agung  tersebut 

ternyata disana-sini juga mendapat  perdebatan diantara  para ahli  

hukum Adat.  

 

2. Sistem Hukum Kewarisan Adat Matrilineal 

Sistem  hukum  warisan  atas  dasar  kekerabatan  ini, sudah  

berlaku sejak  dahulu kala,  sebelum  masuknya ajaran-ajaran agama di 

Indonesia,  seperti agama Hindu, Islam  dan Kristen
52

, sistem ini 

berlaku pada hukum Adat Minangkabau, Enggano dan Timor. 

Meskipun  dalam perkembangannya sekarang nampak  berubah karena 
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pengaruh sistem hukum warisan  parental, disebabkan oleh surutnya  

kekuasan  kerabat  dalam  hal yang menyangkut  kebendaan  dan  

pewarisan
53

. Selain  itu  karena pengaruh  hukum warisan Islam 

melaksanakan  hukum warisan itu,  merupakan bagian  dari  ibadah. 

Sistem hukum kewarisan matrilineal  selain berhubungan 

dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-

bentuk hukum perkawinannya. Dalam adat  matrilineal Minangkabau 

bentuk  perkawinannya  menurut  Hazairin  bertahab  yaitu: pertama   

―perkawinan bertandang‖, kemudian kedua “perkawinan manetap‖, 

dan selanjutnya ketiga  ―perkawinan bebas‖
54

. 

 

2.1.  Perkawinan  Bertandang 

Perkawinan  bertandang, juga disebut  perkawinan 

semendo, yaitu perkawinan didasarkan kepada  prinsip 

eksogami, yaitu suatu  perkawinan dimana seorang harus  kawin  

dengan anggota klan  yang lain, atau seseorang  dilarang kawin  
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  Hazairin, Pergolakan, Penyesuaian  Adat kepada Hukum Islam.,  
(Jakarta, Bulan Bintang, 1952), hlm  15   

dengan  anggota klan
55

. Dan perkawinan mempunyai  hubungan  

yang  erat dengan  sistem  garis keturunan  ibu.  Sedangkan  

semenda  berarti  laki-laki dari luar yang didatangkan ketempat  

perempuan. Dengan  demikian suami  adalah  semata-mata 

orang  yang datang  bertamu ―datang malam  hilang pagi  

esoknya‖ ia berhak atas  anak, tetapi tidak  berhak yang 

berhubungan  harta dan dalam rumah  tangganya
56

. Sehingga 

dalam  bentuk  perkawinan  seperti  tidak  ada harta  bersama  

antara  suami  dan istri, demikian pula juga tidak ada  hak 

warisan suami dari harta di dalam suami istri  tersebut.     

 Dalam hukum kewarisan Aadat Minangkabau tidak 

terlepas dari sistem perkawinannya, hasil penelitian  Amir 

Syarifuddin menerangkan bahwa ―Adat Minangkabau 

mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara 

perkawinan, kemudian menimbulkan bentuk atau asas  tersendiri 

dalam  hukum  warisan‖
57

.  Dalam bentuk  perkawinan semendo,  

terdapat tiga macam asas  atau prinsip  pokok  dalam  hukum 
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kewarisan Minangkabau
58

, pertama ―asas” atau ―prinsip 

unilateral”,  maksud dari  pada asas  atau  prinsip ini  adalah hak  

warisan  hanya  berlaku  dalam satu  garis  kekerabatan ; dan  

satu  garis  kekerabatan  disini ialah garis  kekerabatan  melalui  

ibu. Harta pusaka  dari atas, diterima dari nenek moyang  hanya  

melalui  garis  ibu dan  ke  bawah diteruskan  kepada anak cucu  

melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada  yang melalui  

garis  laki-laki,  baik  ke  atas, maupun ke  bawah. 

Sehingga  dalam bentuk  perkawinan  semendo ini,  

pihak  suami (pihak laki-laki)  akibat  dari bentuk  perkawinan 

ini  tidak mempunyai hak kebendaan,  karena  keluarga dari laki-

laki baik dari bawah  dan ke  atas, dianggap di luar lingkungan  

keluarga,  keluarga ke  atas, seperti ayah dari ibu, dan ayah  dari 

nenek baik ayah   dan seterusnya, dan  keluarga ke bawah  

seperti anak dari anak dari  anak laki-laki, anak dari saudara  

yang laki-laki  dan anak dari saudara laki-laki ibunya, semuanya 

itu di luar  lingkungan keluarga. 
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2.2.  Perkawinan Menetap 

 Perkawinan  menetap  merupakan  bentuk perkawinan  

tahab  kedua  yang  merupakan  perkembangan dari bentuk  

perkawinan bertandang. Hal ini  biasanya  dikarenakan  kalau  

rumah-rumah  gadang  sudah  menjadi  sempit, sedangkan 

keluarga bertambang  tumbuh  berkembang, maka  atas  inisiatif  

dari pihak  istri membuat  rumah lain  yang  terpisah, (biasanya  

tidak  jauh  dari rumah  gadang yang dihuni beberapa suami-

istri). Meskipun belum hilang sifat  eksogami semendonya, akan  

tetapi secara  pisik mereka  berdua  sudah pisah  dengan   

kerabat  jalur  istri, dengan  suasana  baru,  lebih  bebas, lebih 

intim apalagi  mereka    mepunyai  pekerjaan dan penghasilan 

sendiri. Dan suami lebih  banyak tinggal bersama keluarganya 

maka menetaplah mereka di  luar rumah gadang. 

Meskipun  pada  awalnya harta sebagai  modal  dari 

pihak istri, baik berupa hibah atau bentuk  yang lain, kemudian 

suami istri ini  membentuk dan membina rumah  tangga dengan  

baik,  lambat laum  harta  dari hasil suami-istri  dan dari pihak 

kerabat istri tidak  menuntut, harta itu kemudian  menjadi  

―harta suarang‖ atau ―harta bersama” antara suami istri 



 

 

tersebut. Karena  harta  rumah  tangga itu sudah  menjadi harta 

bersama  (harta suarang)  selanjutnya  suami, dan kemungkinan 

kemenakan tidak menuntut, maka  lambat laum  harta suarang  

dipandang sebagian hak  suami. 

 

2.3.  Perkawinan Bebas 

Tahab berikutnya  sebagai kelanjutan  dari  perkawinan  

menatap ialah  berkawinan  bebas, ini berarti  perpindahan  

secara pisik, meninggalkan  rumah  gadang,  meninggalkan desa 

dan  pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan  kampung 

halaman. 

Secara  sosiologis   dengan  berpindahnya  suami-istri 

ke tempat lain secara merantau atau  migration     itu merupakan 

suatu  faktor yang  kuat dalam  perubahan social  atau  

pergeseran  social, baik secara individu  maupun secara  

kelompok.,  kemudioan  Bushar  Muhammad mengatakan bahwa  

akibatnya  dari pada pergeseran atau perubahan social itu  dapat  

menimbulkan  pelepasan  adat atau ikatan kelompok  bahkan 

ikatan klan dan juga pelepasan  harta  pusaka
59

. 

Setelah terlepas  dari  ikatan-ikatan klan  dan tunduk 

pada peraturan-peraturan  adat  Minangkabau, baik  tertulis 

maupun tidak, suami istri yang demikian atau suasana demikian  

apalagi di tempat perantauan  berpenghasilan  sendiri, tanpa 

adanya bantuan dari kampung asalnya. Sehingga bertambah 

jauhlah dan bertambah  bebas  mereka  terhadap harta pusaka  

yang berupa  sawah, kebun  rumah di kampung halamannya. 

Selanjutnya  suami istri yang telah  membentuk  rumah  

tangga ini  lambat  laum menjurus  membentuk  kehidupan  

keluarga keibu-bapakan  atau sstem parental  atau bilateral. 

Bentuk  ini  menunjukan  pula  adanya suatu  pergeseran  pola  

yang evolonistis dari sistem matrilinel  kepada sistem parental  

atau bilateral  yang juga   merupakan suatu   kehidupan 

modern
60

. Disamping  tersebut  di  atas,  akibat  dari pergeseran  

ini, hukum warisan  tentunya  juga  mulai bergeser  yang tadinya  

seorang suami  dari Minangkabau  tidak  mempunyai  hak  atas  
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harta, kemudian  dengan bentuk perkawinan  bebas  menjadi  

mempunyai  hak  harta dalam  dalam rumah  tangga.  

 Selain itu  pengertian tentang  harta  dan kegunaannya,  

menurut  adat Minangkabau  pertama harta  pusaka  adalah  

milik  kaum  dan dipergunakan hanya untuk kepentingan  kaum  

secara kolektif
61

. Sehingga  pembagian harta warisan kepada 

garis  laki-laki berarti   mengalihkan  harta  keluar  kaum.  

Kedua  adalah ―asas kolektif”,   asas  ini dimaksudkan bahwa  

dalam penerimaan  harta  pusaka  bekanlah orang-perorang,  

tetapi satu kelompok  secara bersama-sama atas dasar  asas  ini, 

maka  harta tidak dibagi-bagi  dan harus disampaikan kepada 

kelompok dalam bentuk  kesatuan  yang tak terbagi
62

.  

Sedangkan yang  ketiga  ―asas keutamaan‖, asas ini ialah bahwa 

penerimaan harta  pusaka,  atau seorang yang mempunyai 

peranan penerimaan  harta pusaka. Dalam adat Minangkabau  

ada tingkatan-tingkatan  hak yang menyebabkan  satu pihak 

lebih berhak  dibandingkan  dengan pihak  yang lain,  dan 
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selama  yang lebih berhak  masih ada, maka yang lain belum 

mempunyai  hak. 

Sistem keutamaan ini, sebenarnya tidak dalam sistem 

penerimaan harta pusaka adat Minangkabau, tetapi  hampir 

setiap social kemasyarakatn ada sistem  keutamaan,   seperti 

seorang  yang berhak  wali  dalam perkawinan, penerima zakat 

dan  lain sebagainya. Namun  dalam  adat  Minangkabau  

mempunyai  bentuk tersendiri  yang disebabkan  karena bentuk-

bentuk  lapisan-lapisan  kekerabatan. 

Lapisan pertama disebut ―bertali darah, artinya 

hubungan pewaris dengan ahli waris adanya kesamaan 

keturunan melalui garis perempuan, lapisan kedua  disebut  “ 

bertali  adat” adalah secara  adat hubungan pewaris dengan ahli 

waris tidak diketahui  bertali adat, tetapi secara adat diketahui  

keduanya dinyatakan mempunyai  hubungan  kerabat  karena  

sukunya  sama, hanya  berbeda negeri, sedangkan lapisan   

ketiga  ketiga disebut” bertali  budi‖ artinya   hubungan antara 

pewaris  dengan ahli waris  tidak diikat dengan hubungan  darah 

dan hubungan kesamaan suku, tetapi kelompok di luar  suku 

menempatkan dirinya di satu  suku atau kerabat, dan berbuat  



 

 

jasa  pada suku tersebut. Selanjutnya lapisan keempat disebut 

“bertali  emas‖  ini  terjadi  yang tidak sedarah dan  tidak 

sesuku,  tetapi  datang menyandar  kepada suatu suku atau  kaum  

untuk  ikut  mengusahakan  tanah ulayat  itu, Selanjutnya 

mereka  untuk dapat  diterima sebagai kerabat  ia diwajibkan  

mengisi/menyerahkan sesuatu  adat  dalam bentuk  emas.       

Dasar  pewarisan  dalam adat matrilineal  Minangkabau  

dalam hal ahli  waris  dinyatakan dalam pepatah adat  yang 

mengatakan : 

Birik-birik turun ke semah 

tibah disemah berilah   makan 

Harta ninik turun ke mamak 

dari  mamak turun  ke kemenakan. 

Berdasarkan pepatah adat, yang merupakan hukum adat 

tersebut, menunjukan bahwa harta ninik turun ke mamak dan 

mamak turun ke kemenakan, berarti harta  warisan yang 

merupakan  harta pusaka turun  golongan perempuan  (ninik, 

mamak  dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan 

kemenakan itu tidak  boleh dipahami orang-perorang, tetapi  

harus  dipahami  sebagai  kelompok atau  generasi
63

.  

Sedangkan  harta warisan  yang bukan  harta pusaka, 

tetapi   harta  suarang  tidaklah  demikian. Karena  harta suarang  

adalah  harta bersama  antara suami istri, di mana  harta tersebut  

didapat  oleh suami  dan istri selama  perkawinan, sehingga  

apabila salah satu  meninggal dunia  baik suami  maupun istri,  

maka suami  atau istri akan mendapat  ½  (setengah) dari  harta 

suarang tersebut. Dengan demikian anak-anak dari suami istri 

ini, baik laki-laki maupun  perempuan  juga  akan mendapat  

bagian harta  warisan dari harta suarang karena  mereka sebagai  

ahli waris.        

 

3. Sistem Hukum Kewarisan Adat Parental  atau Bilateral 

Hukum warisan parental  atau bilateral adalah  memberikan  

hak yag sama antara  pihak laki-laki  dan pihak perempuan,  baik  

kepada suami dan istri, serta anak laki-laki  dan anak perempuan  

termasuk keluarga  dari pihak laki-laki dan keluarga  pihak  

perempuan. Ini  berarti  bahwa  anak  laki-laki  dan anak perempuan  
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adalah sama-sama  mendapatkan hak warisan  dari kedua  orang 

tuanya, bahkan duda  dan janda dalam perkembangannya  juga 

termasuk  saling mewarisi. 

Bahkan  proses  pemberian  harta  kepada  ahli waris  

khususnya  kepada  anak, baik  kepada  anak laki-laki  maupun anak 

perempuan   umumnya  telah dimulai  sebelum orang tua atau pewaris  

masih  hidup. Dan  sistem  pembagian  harta warisan  dalam  

masyarakat  ini  adalah individual   artinya  bahwa  harta  peninggalan  

dapat dibagi-bagikan  dari  pemiliknya  atau  pewaris kepada   para  

ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi. 

Sifat  sistem  hukum kewarisan adat  parental  atau bilateral  

yang pada umumnya di  pulau  Jawa,  termasuk   Jawa Timur,  Jawa  

Tengah,  Jawa  Barat dan Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,   

sebenarnya  dapat dilihat  dari  beberapa  segi pertama segi  jenis  

kelamin, ini  dapat  dibagi  dua kelompok, pertama  kelompok   laki-

laki  dan kelompok   perempuan. Kedua segi  hubungan  antara  

pewaris  dengan  ahli  waris. Dari segi ini juga ada dua  kelompok 

pertama  yaitu  kelompok  ahli  waris  karena terjadinya  ikatan  

perkawinan suami  dan istri. Kelompok kedua  adalah  kelompok  

hubungan kekerabatan,  karena  adanya  hubungan  darah  ini ada  tiga 

yaitu  kelompok  keturunan  pewaris,  seperti anak pewaris, cucu  

pewaris,  buyut pewaris, canggah pewaris dan seterusnya  ke bawah 

sampai galih asem. Kelompok  asal dari pada  pewaris, yaitu  orang 

tua  dari pewaris,  seperti ayah dan ibu dari pewaris,  kakek  dan nenek  

pewaris, buyut  laki-laki dan  buyut perempuan  pewaris,  dan 

seterusnya  ke  atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan 

perempuan.  Dan kelompok  ketiga adalah  hubungan  kesamping  dari 

pewaris,  seperti  saudara-saudara  pewaris,  baik  laki-laki  maupun  

perempuan  seterusnya sampai  anak cucunya serta  paman dan bibi  

seterusnya  sampai anak cucunya,  dan siwo  atau uwa  laki-laki  dan 

perempuan sampai  anak cucunya. 

  Dalam  sistem hukum warisan  parental  atau bilateral  juga 

menganut  keutamaan  sebagai mana sistem hukum  warisan 

matrilineal.  Menurut  Hazairin  ada  tujuh kelompok  keutamaan ahli  

waris  parental  atau  bilateral,  artinya  ada kelompok  ahli pertama,  

kelompok  ahli  waris  kedua, kelompok ahli waris ketiga dan  

seterusnya sampai  kelompok  ahli  waris  ketujuh.   

 Dimaksud  kelompok  keutamaan  disini,  ialah suatu  garis  

hukum  yang menentukan  di antara  kelompok  keluarga  pewaris,  

yang paling  berhak atas  harta  warisan dari  pewaris, artinya 



 

 

kelompok pertama diutamakan dari kelompok  kedua dan kelompok 

kedua diutamakan dari kelompok  ketiga  dan seterusnya
64

. Sehingga 

kelompok-kelompok ini  mempunyai  akibat  hukum,  bahwa  

kelompok pertama  menutup kelompok kedua, dan kelompok  kedua 

menutup  kelompok  ketiga seterusnya sampai kelompok  ketujuh, 

kelompok keutamaan  ahli waris  itu  adalah sebagai  berikut: 

a. Anak beserta keturunnya  atau garis  bawah ; 

b. Orang tua (ayah dan ibu)  atau garis  atas  tahab  pertama ; 

c. Saudara beserta  keturunannya atau  garis  sisi  pertama ; 

d. Orang  tua dari  orang  tua (simbah jumlahnya  4 orang) 

atau  garis  atas tarap  kedua ; 

e. Saudara  dari  orang tua  beserta keturunan  dari saudara  

orang tua  atau garis  sisi  kedua ; 

f. Orang  tua  dari orang tua dari orang tua (buyut  jumlahnya 

8 orang)  atau  garus  atas tarap  ketiga ; 

g. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) 

beserta keturunannya dari saudara tersebut.
65

. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum 

warisan parental  itu  tidak terlepas  dari sistem kekerbatan yang  

berlaku,  karena  kelompok  ahli  waris  itu  menghitungkan  hubungan  

kekerabatan  malalui  jalur laki-laki   dan jalur  perempuan.  Sehingga 

kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris  

Atas dasar  kesamaan  hak  antara  laki-laki  dengan 

perempuan, sehingga perolehan  harta   warisannya  tidak  ada 

perbedaan, yaitu  satu  berbanding satu,  maksudnya  bagian warisan 

laki-laki  sama  dengan bagian perolehan  perempuan. Namun dalam  

perkembangannya   hukum warisan adat parental  khususnya di  Jawa  

kelompok  laki-laki  dengan   kelompok  perempuan  bervariasi ada  

dua  berbanding  satu, artinya  laki-laki  mendapat  bagian  dua  bagian  

dan perempuan  mendapat  satu  bagian. 

Adanya  variasi   itu  karena terpengaruh ajaran agama  

Islam,  karena  hukum  warisan  Islam  perolehan  harta warisan antara  

laki-laki  dengan  perempuan  dua berbanding  satu, artinya  laki-laki  

mendapat  dua bagian, sedangkan perempuan  mendapat  satu bagian, 

(lihat Qur‘an Surat An-Nisa‘  ayat   11  dan 12).     

Dengan  adanya  perubahan  perolehan  harta  warisan  antara  

laki-laki  dengan   perempuan, ini  membuktikan  bahwa  hukum 



 

 

warisan adat  parental  khususnya di  Jawa  telah  mendapat  resepsi  

dari  hukum Islam,  meskipun  dalam  praktek  belum  seluruhnya 

mayarakat    merecepsi  hukum warisan Islam. Hal  ini dikarenakan 

umat  Islam di Jawa  khususnya di pedalaman Islam  dikembangkan 

dengan tafsir sifustik yang  mementingkan hakekat  dari  pada syari‘at  

yang kemudian  membentuk budaya  kebatinan atau sering disebut ― 

kejawen‖
66

.  Dengan demikian  menurut  H. Simuh  bahwa umat Islam 

di pedalaman  Jawa  meskipun sejak  abat ke 13  telah beragama 

Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya  lama (animisme 

dan Hinduisme)
67

. 

Disamping  itu  tentunya  dakwah  Islam  berhubungan 

dengan  hukum-hukum keluarga, khususnya  hukum warisan  belum 

optimal  dilakukan  oleh  para  jura  dakwah, sehingga  pengetahuann  

hukum warisan  belum dipahami  betul  oleh  umat  Islam di daerah  

pedalaman. Hal  ini  juga   dapat  diperhatikan  bahwa  penyampain  
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. Simuh, Loc  cit, hal.  13   

ajaran Islam lebih  banyak  mengenai  ibadah mafdhoh, kebanyakan 

yang berkaitan  shalat, puasa, haji  dan  lain  sebagainya. 

 

B. Sistem Hukum Kewarisan Barat 

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih 

memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH 

Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga 

pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda. 

1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata 

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum 

memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan 

KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum 

kewarisan Perdata sebagai berikut : 

a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah : 

Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai kekayaan 

karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan 

yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara 



 

 

mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga.
68

 

b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, mengemukakan: 

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak 

dan kewajiban tentng kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal 

dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
69

 

c.   Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hokum 

waris menurut dari ahli hukum yaitu ; 

1)  Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa : 

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal 

kepada seorang ahli waris atau lebih. 

2) A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa : 

Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, 

menetukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-
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hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia 

pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat 

diteruskan oleh keturunannya.
70

 

3)  Vollmar berpendapat bahwa : 

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan 

seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajibankewajiban, 

dari orang yang mewariskan kepada warisnya.
71

 

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : ―Pewarisan hanya berlangsung 

karena kematian.― Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka 

kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih 

hidup saat warisan terbuka. 

 

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut 

KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu : 
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a. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya 

meninggalkan kekayaan. 

Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai 

dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan 

kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, 

dimana peninggal warisan berada. 

b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak 

menerima kekayaan yang ditinggalkan itu .  

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus 

ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar 

kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. 

c. Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang 

ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. 

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud 

kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan 

kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama 

berada.
72
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3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk memperoleh warisan, 

haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu : 

a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris 

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal  

dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH 

Perdata. 

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi : 

1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati 

hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia 

benar-benar telah mati. 

2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak 

diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang 

dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. 

 

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris 

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus 

sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. 

Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan : 

1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang 

benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca 



 

 

indra. 

2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara 

kenyataan masih hidup. 

Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 

ayat 2 KUH Perdata). 

 

4. Tidak Patut Menerima Warisan (Onwaardig). 

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut 

atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris.( 

Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk 

ahli waris karena adanya wasiat ).
73

 

a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk 

menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah: 

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 

membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. 

2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan 

karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap 

si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan 
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kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima 

tahun lamanya atau lebih berat. 

3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah 

mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat 

wasiat. 

4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau 

memalsukan surat wasiat si pewaris. 

 

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk 

menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah : 

1)   Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris. 

2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau 

memalsukan surat wasiat si pewaris. 

3)  Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah 

mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat 

wasiatnya.
74

 

 

5.  Cara mendapat warisan 
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Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan 

yaitu: 

a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam 

Pasal 832 KUH Perdata. 

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima 

bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di 

luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. 

b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat 

= testamen ), dalam Pasal 899 KUH Perdata. 

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli 

warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.
75

 

 

6. Asas-asas Hukum Waris Perdata 

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu : 

a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan 

harta benda saja yang dapat diwariskan. 

b. Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan 

sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik 
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atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari 

seorang yang meninggal dunia. 

c. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian. 

d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) 

bukan kelompok ahli waris. 

e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga 

dari pihak ibu. 

f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan 

pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
76

 

 

7.  Ahli Waris Pengganti 

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah 

Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. 

Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 

dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa 

KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya Plaatsvervulling atau 

penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang 

menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan 

dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan 

orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari 

pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke 

bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). 

Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, 

baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama 

satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya 

(Pasal 842 ayat 2). 

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan 

anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah 

meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan 

paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan 

paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama 

(Pasal 844). 

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang 

saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½ lagi untuk saudara 

atau keturunannya.
77
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Jadi dengan penggantian tempat (plaatvervulling), maka keturunan 

dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang 

yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu 

undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat 

akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang 

digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris 

meninggal dunia.
78

 

 

 

C. Sistem Hukum Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang 

telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk 

mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem 

hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama  yang dianut 

oleh warga negara  Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi 

salah satu sistem hukum yang berlaku di  Indonesia. 

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syari‘at 

merupakan dalam aspek sistem hukum mu‘amalah atau juga dalam 

lingkungan  hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak 
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dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah Karenanya dalam 

penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber  

hukum Islam  seperti hukum-hukum Islam yang lainnya.  

 

1.  Sumber Hukum Warisan Islam 

Sumber-sumber hukum warisan Islam  adalah  pertama Al-

Qur‘an, kedua  Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad 

para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum 

warisan Islam itu pertama dalam Al-Qur‘an:[4]  surat An-Nisa‘  ayat 

59: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
79

 

 

Dalam ayat tersebut mewajibkan bahwa setiap manusia dalam 

menetapkan hukum harus berdasarkan ketetapan-ketetapan  Allah SWT 
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dan Sunnah Rasulullah SAW,
80

 serta Uil Amri. Ulil Amri dapat 

dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.
81

 

Berdasarkan ayat Al-Qur‘an tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur‘an, As-sunah 

dan Ijtihad. 

    

1.1.  Al-Qur’an 

Al-Qur‘an adalah Kalam Allah  yang diturunkan  

yang dturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. 

sebagai kitab suci bagi umat yang beragama Islam, Al-Qur‘an 

tertulis dalam mushaf  berbahasa Arab, disampaikan kepada 

umat manusia dengan jalan mutawatir. Bagi yang 

membacanya mempunyai nilai ibadah, dimulai dengan surat 

Al-Fatikah dan diakhiri surat An-nas.
82
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Menurut Abdul Wahab Khallaf  ayat-ayat Al-Qur‘an 

yang berhubungan dengan hukum keluarga 70 ayat, hukum-

hukum perdata lainnya juga 70 ayat, sedang yang mengenai 

hukum pidana  30 ayat, Peradilan dan Hukum Acara 30 ayat, 

Hukum Tata Negara 10 ayat, Hubungan Internasional 25 ayat 

dan Hukum Dagang serta Hukum Keuangan 10 ayat.
83

 

 Said Ramadhan berpendapat bahwa Al-Qur‘an 

bukanlah satu referensi yang mudah bagi suatu studi hukum. 

Ia pada dasarnya  adalah petunjuk agama, oleh sebab itu lebih 

merupakan ajakan kepada kepercayaan dan jiwa kemanusiaan 

dari pada petunjuk hukum
84

. Anwar Hardjono menyetujui 

pendapat Said Ramadhan dengan pengertian bahwa Al-Qur‘an 

adalah sumber hukum, tetapi  ia bukan kitab hukum  atau lebih 

tepatnya bukan kitab undang-undang dalam pengertian biasa.
85

 

Al-Qur‘an sebagai sumber hukum dalam bidang 

hukum muamalah tidak sebagaimana dalam hukum ibadah, 
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tetapi umumnya hanya memberikan dasar  umum, dengan 

adanya pengaturan yang bersifat  umum. Dengan harapkan  

hukum Al-Qur‘an dapat diterapkan dalam berbagai  macam 

masyarakat, dan bermacam-macam kasus sepanjang masa, 

sehingga ia bersifat fleksibel  dalam menghadapi perubahan 

masyarakat. Demikian pula seperti  hukum kewarisan, ayat-

ayat Al-Qur‘an hanya menentukan ahli waris enam orang, 

yaitu   suami,  istri,  anak (laki-laki dan perempuan),  ayah, ibu 

dan saudara, sedangkan ahli waris lain  tidak diatur 

didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya. 

Dalam hukum muamalahpun ada  ayat-ayat  yang 

sudah jelas dan pasti,  artinya bukan bersifat  dasar umum, 

tetapi ada juga  yang belum jelas. Contoh ayat Al-Qur‘an yang 

sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa‘ (4) ayat 12 yaitu 

terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah  ―Dan bagimu  para 

suami  ―seperdua” dari harta yang ditinggalkan  oleh istri-

istrimu, jika mereka tidak mempunyai  anak‖. 

Kata nisfu dalam ayat Al-Qur‘an yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia seperdua, kata ini  sudah jelas, 

sehingga tidak diperlukan  penafsirkan. Dengan demikian 



 

 

dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua  (1/2)  

dari harta warisan yang ditinggalkan oleh iterinya.    

Kemudian contoh ayat Al-Qur‘an yang artinya belum 

jelas, atau mempunyai arti ganda, akibatnya menimbulkan 

penafsiran dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli 

hukum Islam. Ayat Al-Qur‘an tersebut adalah dalam surat Al-

Baqarah  (1) ayat  228  yaitu yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia:  ― Dan wanita-wanita  yang dicerai 

hendaklah menahan diri tiga kali ―quru‟”.  

Kata quru‟ dalam ayat Al-Qur‘an mempunyai arti 

ganda, pertama dapat diartikan ―haid”, dan kedua dapat 

diartikan ―suci”. Sehinggan kata quru‘ kalau diartikan haid,  

waktu tunggu  wanita  apabila diceraikan oleh suaminya tiga 

kali (3X) berarti 3 kali  masa berjumlah 90 hari. Kemudian 

kata quru‘ apabila ditafsirkan suci berarti tiga kali  (3x)  masa 

suci berjumlah 120 hari.  

Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur‘an yang 

telah rinci hanya terbatas kepada ahli waris yang hubungan 

dengan pewaris sangat dekat, senagaimana telah disebut di 

atas. Sedangkan untuk  kerabat-kerabat  yang lain  belum 

diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur‘an hanya menerangkan 

―kerabat dekat”, lebih berhak dari yang lainnya.  Sehingga 

ahli waris ini dalam penafsiran kerabat dekat para ahli hukum 

warisan Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu 

secara garis besar ada tiga golongan, golongan pertama 

pendapat ahli sunni, golongan kedua pendapat  syiah 

imamiyah dan ketiga pendapat Hazairin.  

Dengan adanya kekurangjelasan ayat-ayat Al-Qur‘an 

tersebut memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia 

untuk memggali hukum berdasarkan kepada  ayat-ayat Al-

Qur‘an dan Hadist Rasulullah SAW. Selain itu kemungkinan 

munculnya faktor lain, seperti pengetahuan masyarakat dalam 

hal hukum kewarisan, meskipun masyarakat telah memeluk 

agama Islam. Demikian juga adanya faktor Adat-istiadat 

dalam masyarakat, sebagaimana dalam Adat-istiadat 

masyarakat Indonesia, seperti hibah pada waktu pewaris masih 

hidup merupakan pembagian harta warisan. 

Selain kedua faktor tersebut dimungkinkan masih 

banyak faktor lain, yang memerlukan ijtihad para ahli hukum 

Islam, sehingga dalam pelaksanakan hukum warisan Islam 



 

 

betul-betul akan menjadikan rasa keadilan kedamaian 

masyarakat. Kemudian dalam hubungannya dengan pendapat-

pendapat para ahli hukum warisan  Islam  tentang 

pengembangan penafsiran ahli waris dalam ayat-ayat Al-

Qur‘an tersebut,  akan dijelaskan dalan sub bab selanjutnya.   

 

1.2. Sunnah 

Yang dimaksud dengan Sunnah disini  adalah  berupa 

perbuatan, (Sunnah fi‟liyah),  perkataan, (Sunnah qauliyah) 

dan diamnya Nabi  Muhammad SAW (Sunnah Taqririyah), 

yang bisa jadi dasar hukum
86

. Sunnah Taqririyah terjadi 

apabila sahabat berbuat atau berkata, dan Nabi membiarkan 

hal tersebut atau diam tidak memberikan komentar apa-apa.
87

 

Sunnah dan Hadits sering digunakan untuk maksud 

yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu  berbeda. 

Sunnah adalah sesuatu  yang diucapkan atau dilakukan oleh 

Nabi  Muhammad SAW, secara terus-menerus, dinukilkan 

dari  masa ke masa secara mutawatir, Nabi dan sahabatnya 
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melaksanakannya. demikian juga tabi‘in dan seterusnya dari 

generasi ke generasi berikutnya  sehingga menjadi pranata 

dalam kehidupan Muslim.
88

 Sedangkan hadits berkonotasi 

segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkan atau 

mengerjakannya, meskipun diriwayatkan hanya satu orang
89

.     

Ketentuan hukum dalam As-Sunnah, dalam 

hubungannya dengan A-Qur‘an  ada  tiga macam. Pertama  

As-Sunnah membuat hukum  yang sesuai dengan hukum yang 

ada  dalam Al-Qur‘an  artinya As-Sunnah  memperkuat  

hukum yang ada  dalam Al-Qur‘an. Kedua  As-Sunnah 

mempunyai fungsi  menjelaskan atau merinci  hukum dalam 

Al-Qur‘an. Penjelasan ini dapat berupa  (1) merinci yang 

umum dalam Al-Qur‘an, seperti perincian tata cara shalat, (2) 

Mengkhususkan yang umum, seperti  Sunnah yang 

menyatakan peninggalan Nabi tidak dapat diwarisi, dan (3) 

Membatasi yang mutlak, seperti batasan hukum wasiat.  

Ketiga  As-Sunnah membuat hukum  baru  yang belum ada 

                                                           
88

 Endang Sutari, Ilmu Hadits, (Bandung, : Amal Bakti Press,1994), hlm.  
5 . 

89
 Ibid. 



 

 

dalam Al-Qur‘an, seperti larangan memakan  binatang yang 

mempunyai taring, binatang  yang menjijikan dan lain 

sebagainya.  

Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi dasar 

hukum Islam kedua setelah Al-Qur‘an, dalam hukum warisan 

sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-

Qur‘an, adalah pertama Sunnah sebagai penguat hukum dalam 

Al-Qur‘an  ini seperti Sunnah Nabi Muhammad SAW dari 

Ibnu  ‗Abas  yang diriwayatkan  Buchori dan Muslim  yang 

maksudnya ialah  ―Berikan faraa‘id  bagian yang telah 

ditentukan dalam Al-Qur‘an kepada yang berhak 

menerimanya  dan selebihnya berikanlah  kepada keluarga 

laki-laki yang terdekat‖.
90

  Kedua sebagai penjelasan Al-

Qur‘an, yaitu Sunnah Rasulullah SAW tentang batasan wasiat 

hanya sepertiga dari harta warisan, Sunnah Rasulullah SAW, 

merupakan penjelasan ayat 180  dan 240 Surat Al-Baqarah. 

Dimana dalam kedua ayat tersebut tidak dijelaskan berapa 

harta warisan diberikan  dalam wasiat tersebut  Dan ketiga 
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sebagai membentuk hukum baru, artinya  belum ada hukum 

warisan di dalam Al-Qur‘an, misalnya  ketentuan hukum 

antara orang yang berlainan agama, salah satunya beragama 

Islam, tidak saling  mewarisi.
91

 

 

1.3. Ijtihad 

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh 

kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan 

hukum syara‘. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.
92

 

Ijtihad dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardi, dan 

bila  dilakukan secara kolektif disebut  Ijtihad jama‘i.
93

 

Dimuka telah disebutkan bahwa ijtihad merupakan 

sumber hukum setelah Al-Qur‘an dan As-Sunnah,  dasar 

hukum  ijtihad sebagai sumber hukum adalah hadist Mu‘adz 

ibnu Jabal ketikan Rasulullah SAW, mengutus ke Yaman  

untuk menjadi hakim di Yaman. 

                                                           
91

  Ali Hasabullah, Ushul At tasrii’il Islami, (Mesir : Dar El Ma’arif, 
19964), hlm . 35-58.   

92
. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Jogyakarta : 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm 14.  
93

 Ibid. 



 

 

Raulullah SAW bertanya: ―Dengan apa kamu menghukum? Ia 

menjawab, Dengan apa yang ada dalam Kitab Allah, Bertanya 

Rasulullah: Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab 

Allah, Dia menjawab: Aku memutuskan dengan apa yang 

diputuskan Rasulullah, Rasul bertanya lagi. Jika tidak 

mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu‘adz, 

Aku berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, aku 

bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari 

Rasul-Nya.
94

 

  Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dulu telah 

dilakukan  oleh  umat Islam, kemudian yang menonjol adalah 

golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi‘ah. Kemudian di 

Indonesia ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazairin. 

Dan hasil dari ijtihad akan dijelaskan dalam sub bab kemudian 

seperti yang telah disebutkan di muka.   

Perbedaan pokok diantara mereka ialah pada 

pemhaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem 

hukum warisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis 
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pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur‘an  

berbeda. Menurut Ahlu sunnah berdasarkan sistem patrilinel 

yang menjadi budaya Arab sebelum Islam, sedangkan Syi‘ah 

selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan 

perempuan,
95

 sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan 

saderajat. Sedangkan  Hazairin atas dasar sistem bilateral atau 

parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan 

perempuan sama, sehingga pandangan Syi‘ah dan Hazairin 

hampir tidak jauh berbeda. 

Di samping adanya perbedaan pandangan para ahli 

hukum Islam, terdapat pula kesamaan dalam usaha menggali 

dan merumuskan pengembangan hukum warisan Islam, yang  

disebut ijmak, baik berlaku secara formal atau ijmak sarih 

maupun secara tidak formal atau ijmak sukuti
96

. Ijmak sarih 

menurut pandangan ahlu sunah ditempatkan kedudukan yang 

berssifat mengikat,
97

  sebagaimana Kompilasi Hukum Islam 

yang merupakan ijmak sarih yang berupa hasil Loka Karya 

                                                           
95

  Ahmad Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia 
Islam, (Jakarta : Wijaya, 1980), hlm.7.   

96
 Amir Syarifuddin, op cit, hlm. 17. 

97
  Ibit. 



 

 

para Ulama seta Cendikiawan Muslam seluruh Indonesia pada 

tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988,  sebelum 

dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. 

 

2. Asas-asas hukum warisan Islam. 

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur‘an dan As-

Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para 

mujtahid.atau ahli hukum Islam.  Dengan demikian  kemungkinan asas 

hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas 

hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1)  asas ijbari, (2) asas 

bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas 

warisan semata akibat kematian. 
98

  

 

2.1. Asas Ijbari 

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, 

artinya melakukan  sesuatu diluar kehendaknya sendiri.
99

 Karena 

hukum warisan Islam  berasaskan ijbari, maka pelaksanaan 
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pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak 

kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat. 

Kemudian Amir Syarifuddin
100

 pengertian asas ijbari itu 

mengandung beberpa segi; 

Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal 

dunianya seseorang dengan sedirinya harta warisannya  beralih 

kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, 

pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan 

peralihan harta warisan  pewaris; 

Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli 

waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia 

(pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah 

SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris dan ahli 

waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagin-bagiannya.   

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-

orang (ahli waris)  yang menerima peralihan harta peninggalan 

pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur‘an dan As-Sunnah 

Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak 

diperbolehkan merubahnya. Kecuali ketentuan-ketentuan Al-
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Qur‘an dan As-Sunah Nabi Muhammad  SAW  yang bersifat 

dhonni, artinya nash-nash Al-Qur‘an dan As-Sunah yang belum 

jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke 

cucu terus ke bawah. 

 

2.2. Asas Induvidual 

Maksud dari pada asas ini  adalah harta warisan dari 

pewaris  yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki 

secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris 

tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum 

Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara 

perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok. 

 

2.3. Asas Bilateral 

Asas bilateral artinya ahli waris menerima  harta warisan 

dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak 

perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari 

pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.      

2.4. Asas Keadilan Berimbang 

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima 

harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak 

laki-laki dan darl garis keturunan pihak perempuan menerima 

harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam 

kehidupan rumah tangga.  

Antara laki-laki dengan perempuan keduanya 

mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun 

tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-

laki (public family) sebagai kepala rumah tangga  bertanggung 

jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu 

rumah tangga (domistic family), yang mengatur rumah tangga. 

Dengan demikian  sangat wajar kalau Al-Qur‘an menetapkan  

laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan  satu bagian.   

  

2.5. Asas Warisan Semata Kematian 

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk  

warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan 

perdata barat (BW), dengan istilah ―ab intestato”, namun dalam 

hukum warisan BW, selain ab intestato juga karena adanya” 

wasiat‖ yang disebut ―testament ‖ termasuk sebagai bagian dari 



 

 

hukum warisan. Lain halnya dangan hukum Islam wasiat suatu 

lembaga hukum tersendiri, bukan  sebagai bagian hukum warisan. 

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya 

sangat erat dengan asas ijbari,
101

 disebabkan meskipun seorang 

ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia 

kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta 

dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia 

berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak 

mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-

Nya.  

Selain kelima asas tersebut “asas ta‟awun‖ atau ‖tolong-

menolong‖ juga merupakan asas hukum warisan Islam.
102

 Dasar 

hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab as-shulh. Ta‘awun 

atau  tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan 

kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris  yang mampu     

berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris 

yang tidak mampu, dengan  menyerahkan atau menggugurkan 
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hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang 

tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan 

demikian  salah satu ahli waris, dapat  meringankan beban 

penderitaan, kesukaran  ahli waris yang lain, apalagi para ahli 

waris itu  dalam satu kekerabatan (hubungan darah).  

 

 

3. Unsur-unsur Hukum Warisan Islam 

Hukum  warisan Islam sama dengan hukum warisan Adat  

terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut rukun. Adapun 

unsur-unsur hukum  warisan Islam, antara lain:  Pertama, pewaris 

(muwaris),  yaitu  orang yang telah  meninggal  dunia  dan meninggalkan 

harta  warisan; dan kedua, harta warisan  adalah harta, baik  berupa  harta  

bergerak, tidak  bergerak,  dan harta  yang tidak maujud, seperti  hak 

intelektual, hak cipta dan lain-lain. Harta tersebut dapat dibagikan kepada  

ahli waris, setelah  dikurangi  biaya-biaya  perawatan/pengobatan  

pewaris, pemakaman,  pembayaran hutang, dan  wasiat. Sedangkan  unsur 

yang  terakhir  adalah  ahli  waris  yaitu  orang  yang berhak  menerima  

harta  warisan. Pendek kata, harta warisan dapat dibagikan jika semua 

kewajiban muwaris telah selesai ditunaikan. 



 

 

 

3.1. Pewaris 

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan 

meninggalkan sesuatu yang  dapat beralih kepada keluarganya  yang 

masih hidup
103

. Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia 

itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada 

keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum 

warisan Islam, yang menjadi factor-faktor warisan adalah karena 

hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dank arena 

hubungan wala‘ atau budak.  

Kemudian dalam hukum Islam Amir Syarifuddin 

mengatakan bahwa pewaris dalam kelompok pengertian  ―walidani‖  

sebagaimana ketentuan Surat An-Nisa‘ ayat  7 dan 33  adalah  ayah,  

ibu,  kakek nenek, anak dan cucu. Sedangkan pewaris dalam 

kelompok pengertian  ―aqrabuna‖ , sebagaimana  ditemukan dalam 

Surat An-Nisa‘ ayat 12 dan 176  adalah suami dan istri dan 

saudara.
104

. Kemudian  pengertian menurut Al-Qur‘an diperluas 

dengan Hadits Nabi SAW,  dengan memasukan keturunan ayah dan 
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keturunan kakek, sehingga  termasuk anak saudara dan paman serta 

bibi,
105

  kemudian pewaris karena telah memerdekakan budak 

(wala‘) yang tidak meninggalkan ahli waris.   

Pada uraian sebelumnya, penulis telah dijelaskan bahwa 

atas dasar prinsip meninggalnya seseorang itu, berlakunya 

pembagian harta warisan, sehingga pewaris itu harus nyata 

meninggal dunia.  Kemudian  ada  dua  bentuk  meninggal dunia: 

pertama, seseorang meninggal dunia, artinya seseorang telah nyata  

putusnya nyawa dari jasad  yang dibuktikan dengan pancaidera  atau  

melalui  medis atau tidak hidup lagi.
106

 Kedua, dianggap  meninggal 

dunia  secara hukum,  artinya meninggal dunia  karena putusan 

pengadilan, artinya seseorang dianggap atau dinyatakan meninggal 

dunia dengan putusan hakim,  kemungkinkan  orang tersebut  masih 

hidup  tetapi disebabkan oleh  sesuatu hal  tertentu orang itu  

dianggap meninggal dunia, seperti  dalam kasus  seorang pewaris 

telah hilang bertahun-tahun tidak diketahui tempat tinggalnya.  

Hilangnya orang ini disebabkan adanya sesuatu peristiwa, seperti 

adanya perang, tsunami dan lain-lain. Kemudian para ahli warisnya 
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mengajukan ke pengadilan agar pewaris yang hilang itu diputus  

telah meninggal dunia, sehingga  dengan putusan Pengadilan itu  

harta warisan pewaris dapat dibagi kepada para ahli warisnya, 

meskipun  dimungkinkan sebenarnya seorang yang diputus sebagai 

pewaris itu masih hidup, dan  berlakunya pelaksanaan  pembagian  

harta warisan itu sejak hari dan tanggal putusan pengadilan tersebut. 

Putusan Pengadilan tentang meninggal dunianya seseorang 

itu penting, bagi  kepastian  hukum warisan,  karena  salah satu 

tujuan dari pada hukum adalah untuk mencari kepastian hukum. 

Sedangkan apabila tidak ada putusan hakim akan   menjadikan  

ketidak pastian  kedudukan dari pada  harta warisan dari pewaris itu.  

Apalagi dalam hukum Islam salah satu azas hukum warisan adalah 

asas ijbari  artinya dengan kematian seseorang dengan  sendirinya 

harta warisan itu berpindah kepada para ahli warisnya. 

Kemudian perincian pewaris dalam hukum warisan Islam 

dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah 

SAW, serta dikembangkan dengan ijtihad, maka dalam hal ini Amir 

Syarifuddin memberikan perincian pewaris  menjadi  4 kelompok,  

yaitu : 

(1).  Kelompok  ayah dan ibu dan dikembangkan kakek dan 

nenek terus ke atas; 

(2).  Kelompok anak baik anak laki-laki dan anak 

perempuan  dan dikembangkan kepada cucu terus ke 

bawah ; 

(3).    Kelompok suami  dan istri ; 

(4).  Kelompok saudara dan paman. Kelompok ini 

merupakan perluasan pengertian pewaris menurut 

Al-Qur‘an yang diperluas oleh hadist Nabi 

Muhammad SAW, dengan memasukan keturunan 

ayah dan keturunan  kakek, sehingga dapat difahami 

bahwa seseorang dapat  menjadi pewaris itu 

termasuk anak saudara, dan pewaris  bagi 

pamannya.
107

. 
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3.2. Harta Warisan  

Harta  adalah barang  (uang dsb) yang menjadi 

kekayaan.
108

 sedangkan harta warisan adalah  barang atau benda 

yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia  yang 

menjadi hak  ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan  

biaya perawatan jenasah, hutang-hutang dan wasiat
109

.  Dalam 

pengertian ini  antara harta peninggalan  dengan harta warisan  

dapat dibedakan. Harta peninggalan  seluruh  barang atau benda  

yang ditinggalkan  oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam 

arti  barang tersebut milik  orang pada saat meninggal dunia, 

sedangkan  harta warisan  ialah harta yang berupa barang atau 

benda  yang berhak diterima oleh ahli waris. 

Jenis harta kewarisan ada yang berwujud dan ada yang 

tak berwujud, yang berwujud dalam istilah  ekonomi disebut  

―harta aktiva‖, harta ini  dalam istilah hukum ada dua macam 

sifat,  pertama  adalah harta disebut ―barang  tak begerak‖  

artinya  barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan ― harta 

yang berupa ―barang begerak‖ artinya harta itu dapat 
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dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga 

dan lain sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat 

barang yang sefatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi 

dikelompokan dalam barang tak bergerak, umpamanya  kereta 

api,  pesawat terbang dan kapal laut.  

Harta yang berupa barang  bergerak  tersebut di atas, 

terdapat  beberapa hak atas barang bergerak seperti: (a) Hak 

memetik hasil atau hak memakai; (b) Hak atas uang bunga yang 

harus dibayar selama hidup seseorang; (c) Saham-saham dari 

perseroan; (d) Tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara 

sendiri maupun negara asing; dan (e) Hak menuntut ke 

Pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau 

pembayaran uang terhadap barang bergerak
110

   

Dalam hukum Islam  hak kebendaan yang berbentuk 

hutang tidak menjadi harta  warisan.
111

 Akan tetapi, harta yang 

menjadi hak ahli waris itu hanya harta  peninggalan dalam 

keadaan bersih, artinya harta peninggalan itu setelah dikurangi 

hak-hak lain, seperti  biaya-biaya penguburan, pajak, zakat 
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termasuh hutang kepada orang lain. Hutang  dalam hukum Islam 

hutang, selain terhadap orang dan badan hukum juga hutang 

kepada Allah SWT. Hutang kepada Allah yaitu kewajiban materi 

kepada Allah yang harus ditunaikan, seperti  membayar zakat, 

nadhar dan lain sebagainya.   

Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa 

harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, harta 

peninggalan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, 

sedangkan harta warisan hanya harta yang berhak diterima oleh 

ahli waris, dimana harta  harta peninggalan itu setelah dikurangi 

atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak oramg  

lain di dalamnya.   

Dengan demikian, harta peninggalan itu  sebelum 

menjadi harta warisan dan dibagi  kepada ahli warisnya  harus 

dilakukan pelbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang 

menjadi hak orang lain  tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum 

dilakukan pemurnian harus  dilihat dahulu harta peninggalan 

tersebut, apakah  harta peninggalan itu  harta bersama atau harta 

bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya. 

Selanjutnya, jika harta bersama dan harta bawaan 

terpisah cara membaginya mudah, masing-masing harta itu 

dikuranmgi hak orang lain yang melekat di dalamnya setelah itu, 

dapat dibagi kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila antara  

harta  bersama dan harta bawaan itu menyatu, pertama  harus 

dipisah dahulu antara harta bersama dengan harta bawaan, 

kemudian harta bersama dibagi dua, satu bagian untuk pewaris 

dan satu bagian untuk istri atau suaminya, lalu satu bagian dari 

harta bersama  itu dijadikan satu atau ditambah dengan harta 

bawaan. Kemudian setelah dijadikan satu antara harta bawaan 

dengan bagian dari harta  bersama tersebut, kemudian dikurangi 

hak-hak orang lain melekat  di dalamnya, setelah itu baru bagi 

kepada ahli warisnya.   

 

3.3. Ahli Waris 

Ahli waris adalah oarng yang mempunyai hak harta 

warisan yang dtinggalkan oleh seorang yang telah meninggal 



 

 

dunia.  Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris 

dalam hukum Islam ada empat faktor utama,
112

  yaitu : 

(1).   Adanya perkawinan, suami ahli waris istri sebaliknya 

istri ahli waris suami; 

(2).   Adanya nasab atau hubungan darah; 

(3).  Wala‘ orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak 

meninggalkan ahli warisnya; 

(4).   Hubungan secara Islam, orang Islam yang meninggal 

dunia tidak meninggalkan ahli waris, dan harta 

warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk 

kepentingan umat Islam. 

 

Di Indonesia umumnya hanya dua faktor, yaitu faktor 

pertama dan kedua,. untuk faktor yang ketiga  di Indonesia tidak 

terdapat perbudakan, akibatnya ahli waris ini tidak dikenal, 

sedangkan faktor keempat bukan sistem hukum warisan. Selain 

adanya kedua bentuk hubungan dalam kedua foktor tersebut, 

mereka baru  mempunyai hak warisan, apabila pertama dalam 

keadaan masih hidup pada saat pewaris menimngal dunia. Dan 

                                                           
112

  Abdullah Siddik,  op. cit, hlm. 48. 

kedua mereka tidak ada halangan menjadi ahli waris, 

umpamanya tidak tertutup (terhijab) oleh ahli waris lannya, 

perbedaan agama dan lain-lain.  Dengan demikian dalam 

pembahasan selanjutnya hanya faktor perkawinan dan faktor 

nasab atau hubungan darah. 

Kemudian ahli waris yang disebabkan adanya  nasab 

atau hubungam darah ialah seorang yang mendapatkan hak harta 

warisan karena adanya hubungan darah dengan pewaris. 

Kemudian bila diperhatikan ahli waris ini, dapat dibedakan tiga 

macam, pertama ahli waris karena hubungan garis keturunan ke 

bawah, kedua karena hubungan garis keturunan ke atas, dan  

yang ketiga hubungan garis keturunan kesamping.    

(1)    Hubungan garis keturunan ke bawah  

Yang dimaksud ahli waris dari garis keturunan 

ke bawah disini ialah  keturunan pewaris yang terdiri dari 

anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki 

maupun perempuan.    

Ahli waris dalam garis keturunan ke bawah, 

setelah anak yang terdiri dari cucu dan cicit dari anak 

perempuan dikalangan para ahli hukum Islam terjadi 



 

 

perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan ini disebabkan 

tidak diaturnya dalam ketentuan-ketentuan dalam Al-

Qur‘an dan As-Sunah secara jelas, sehingga masing-

masing para ahli hukum warisan Islam  berijtihad dengan 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‘an dan As-Sunah atas dasar 

pola prinsip pikiran yang berbeda  dan budaya serta 

sistem kekerabatan yang berlaku pada saat itu. Sehingga 

terjadilah perbedaan pendapat perkembangan ahli waris 

dala garis keturunan ke bawah. Perbedaan pandangan ini 

sebagaimana telah dijelaskan dalam su bab sumber 

hukum warisan dalam bab ijtihad di atas.    

Perbedaan pandangan dalam pengembangan ahli 

waris garis keturunan ke bawah antara Ahlu Sunah 

dengan Syi‘ah dan Hazairin, bila ahlu sunah atas dasar 

pendekatan patrilineal sebagaimana budaya arab sebelum 

agama Islam, sedangkan Syi‘ah pada prinsip  atas dasar 

emosional kepentingan perempuan, sedangkan Hazairin 

atas dasar pendekatan bilateral atau parental yang dianut 

mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga pandangan 

golongan Syi‘ah dan Hazairin hampir sama. Selanjutnya 

perbedaan pandangan tersebut dapat diperhatikan  dalam 

gambar 2.1 di bawah ini : 

Gambar  2 :1 

Perbedaan ahli waris garis keturunan ke bawah antara 

Ahlu Sunah dengan Syi‘ah dan Hazairin 

           Ahlu Sunah                                       Syi‘ah dan Hazairin 

 

 

 

Dalam pandangan  ahlu sunnah  garis keturunan 

ke bawah dari pewaris (A) harus laki-laki tidak boleh  

perempuan, sehingga cicit (D) dari pewaris (A)  seperti 

dalam gambar  Syi‘ah dan Hazairin kedudukannya 

menurut pandangan Ahlu sunah disebut  dzawil arham 

tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya (C), 

sedangkan pandangan Syi‘ah dan Hazairin cicit (D) dapat 

A 

B 
B 

C 

D D 

C 
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menngganti kedudukan orang tuanya, meskipun orang 

tuanya perempuan, tetap berkedudukan sebagai dzul 

qarabat.  

 

(2). Hubungan garis keturunan ke atas. 

Hubungan garis keturunan ke atas, ialah seorang 

yang menyebabkan adanya atau melahirkan pewaris atau 

orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang tersebut 

adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, buyut laki-laki dan 

perempuan sampai kesepulah dalam budaya Jawa disebut 

‖simbah galih asem‖ sebagaiman yang telah, dijelaskan 

tersebut di atas. Kemudian untuk lebih jelasnya ahli waris 

dalam garis keturunan ka atas ini dapat diperhatikan dalam 

gambar 2.2 di bawa ini :    

 

Gambar 2. 2 

Ahli Waris dalam Garis Keturunan ke Atas 

 

 

 

 

 

 

(3). Hubungan garis keturunan kesamping 

Garis keturunan kesamping ini ialah anak-anak 

berserta keturunan dari saudara  pewaris baik laki-laki 

maupun saudara perempuan pewaris berserta keturunannya 

yang disebut keponakan pewaris, dan saudara ibu beserta 

keturunannya juga disebut keponakan pewaris. Di samping 

tersebut termasuk juga saudara lak-laki maupun perempuan 

ayah pewaris yang disebut paman dan bibi beserta 

keturunannya dan saudara ibu, baik laki-laki maupun 

perempuan beserta keturunannya, juga  yang disebut bibi 

beserta keturunannya.   

Dalam pengembangan sistem patrilineal 

kedudukan garis keturunan kesamping  ini, menurut 

pandangan Ahlu Sunnah dan Syi‘ah serta Hazairin berbeda 

satu sama  lainya, seperti anak perempuan saudara dan 

paman serta anak saudara perempuan dan bibi Ahlu Sunah 

dikelompokkan dalam  dzawil arham dan untuk Syi‘ah  

dikelompokkan dalam dzul qarabat. Untuk lebih jelasnya 

akan dibahas dalam pengelompokan ahli waris dalam 

bahasan selanjutnya. Dan untuk melihat gambaran ahli 

B 

F D 

C 

G E 



 

 

waris dalam garis kuturunan ke samping ini dapat dilihat 

dalam gambar 2. 3, di bawah ini :  

Gambar  2.  3 

Ahli Waris dalam Garis Keturunan ke Samping 

 

 

Selanjutnya ahli waris  dapat dikelompokkan 

dalam jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan  adalah 

sebagai berikut : 

 

Kelompok ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut : 

(1).  Suami 

(2). Anak laki-laki, (kandung dan dari suami 

dan istri); 

 (3). Cucu laki-laki, baik dari anak laki-laki 

maupun anak perempuan terus ke bawah 

(4).  Ayah 

(5).  Kakek,    

(6).  Saudara laki-laki (kandung, seayah dan 

seibu) 

(7). Paman  sekandung dan paman seayah serta 

paman seibu. 

Kelompok ahli warisa  perempuan, terdiri dari  

(1). Istri 

(2). Anak perempuan 

(3). Cucu perempuan, baik dari anak laki-laki 

maupun dari anak perempuan terus ke 

bawah 

(4).  Ibu 

(5).  Nenek 

(6).  Saudara perempuan kandang, seayah dan 

seibu; 
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(7).  Bibi dari sekandunf, seayah dan seibu. 

 

Dalam Al-Qur‘an Surat An-Nisa‘ ayat 11 dan 

ayat 12 hanya  dijelaskan secara rinci bagian-bagian ahli 

waris pada tingkatan pertama atas hubungan perkawinan 

maupun hubungan nasab atau hubungan darah juga dapat 

disebut ”al-furudhul muqaddarah”, sedangkan dalam 

pengembangannya tidak dijelaskan, akbatnya terjadilah 

perbedaan pandangan diantara para ahli hukum Islam. 

Adapun ahli waris yang telah jelas di sebutkan dalam 

ayat-ayat Surat  An-Nisa‘ tersebut  terdapat enam macam, 

yaitu :  

(1). Setengan (1/2),  tedirii dari anak perempuan tunggal 

dan suami apabila pewaris tidak mempunyai anak 

; 

(2). Seperempat  (1/4), terdiri dari suami apabila pewaris 

mempunyai anak, dan istri apabila pewaris tidak 

mempunyai anak; 

(3).   Seperdelapan  (1/8), terdiri dan istri apabila pewaris 

tidak mempunyai anak; 

(4).  Sepertiga  (1/3), terdiri dari ayah, ibu dan saudara 

apabila pewaris tidak mempunyai anak ; 

(5). Seperenam  (1/6), terdiri dari ayah, ibu dan saudara 

apabila pewaris  mempuyai anak ;  

(6). Dua pertiga  (2/3), terdiri dari dua atau lebih anak 

perempuan. 

 

   Sedangkan untuk anak laki-ki-laki, meskipun tidak 

diatur secara rinci dalam surat An-Nisa‘tersebut, namun 

dalam ayat-ayat Ak-Qur‘an tersebut  mengatur bahwa 

bagian anak-laki-laki juga telah jelas, yaitu bagian anak 

laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak 

perempuan, setelah harta warisan dikurangan bagian-

bagian al- furudhul muqaddarah tersebut.    

Pengembangan dan pengelompokan ahli waris 

tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur‘an dan As-Sunah, 

kemudian para ahli hukum Islam terdapat  perbedaan  

paham dalam pengembangan dan pengelompokkan ahli 

waris,  pertama pengelompokkan ahli waris  menurut  

paham  ―ahli  Sunnah wal jamaah‖  yang biasanya disebut 



 

 

―Ahli Sunni‖, atau ―ahlu Sunnah‖ paham  ini, 

mendasarkan  pemikiran  budaya Arab menganut 

masyarakat patrilineal.
113

  Kedua menurut paham  

―syi‟ah”, paham  ini tidak mendasarkan  pemikiran 

budaya  Arab, tetapi kehendak  memberikan  penghargaan 

kepada Fatimah  binti Muhammad  dan Ali bin Abu 

Thalib sebagai anak dan menantu yang akan melahirkan 

keturunan Nabi Muhammad SAW,  sehingga  hukum 

warisnnya  bercorak bilateral  atau  parental.
114

 

Kemudian dalam perkembangan hukum warisan 

Islam di Indonesia muncul  suatu pandangan  dari 

Hazairin  dengan  ijtihadnya  berdasarkan  kepada latar 

belakang  keanekaragaman  budaya  kekerabatan   bangsa 

Indonesia  (patrilineal,  matrilineal  dan bilateral atau 

parental),  menurut  beliau  hukum  warisan yang 

dikehendaki  Al-Qur‘an dan as-Sunnah adalah sistem 
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hukum warisan bilateral individual atau parental  

individual.
115

 

Untuk melihat sejauhmana teori hukum warisan 

ketiga pendapat para  ahli hukum warisan  dari kalangan 

Ahli Sunnah,  Syi‘ah dan Hazairin khususnya yang 

berhubungan dengan pengembangan  ahli waris  yang 

tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur‘an  akan dijelaskan 

lebih lanjut dalam pembahasan ini. Pertama pandangan 

Ahli Sunnah ahli waris dikelompokkan ke dalam tiga 

macam, yaitu : 

a. Ashhabul furudh; 

b. Ashabah; 

c. Dzawil arham.  

Keterangan dari ke tiga macam ahli waris tersebut adalah 

sbb: 

a. Ahli waris Ashhabul furudh ialah ahli waris yang 

mendapat bagian tetentu, bagian secara jelas telah 

disebutkan dalam Al-Qur‘an   surat An-Nisa‘ ayat-ayat  

                                                           
115
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7, 11,  12, 33  dan 176. Bagian-bagian itu  adalah, ½ 

(setengah), ¼ (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 1/3  

(sepertiga), 2/3  (dua pertiga)  dan  1/6 (seperenam). 

Adapun  mereka yang mendapat  yang mendapat  

bagian ini  adalah :(a) Anak perempuan, (b)  Ayah, (c)  

Ibu, (d)  Saudara  laki-laki dan saudara perempuan, 

baik saudara bandung, seayah maupun seibu, (e)  

Duda, dan (f)  janda.  

Diantara ahli waris ini  pada kesempatan 

tertentu tetap sebagai ahli  waris ashhabul furudh, 

tetapi pada kesempatan lain bukan berkedudukan 

sebagai ahli waris ashhabul furudh, ahli waris yang 

tetap berkedudukan sebagai ashhabul furudh, 

diantaranya ialah  ibu, duda, dan janda. Sedangkan 

ahli  waris pada  kesempatan lain dapat berkedudukan  

bukan ashhabul furudh, ialah, anak perempuan, ayah, 

saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

 

b. Ashabah, adalah  ahli  waris  yang bagiannya  tidak 

ditentukan, kelompok  ahli  waris  dalam paham ahli  

sunnah,  dikelompokkan  tiga macam,   yaitu: 

Pertama  ahli waris  ashabah bin nafsi, yaitu  ahli  

waris ashabah  ahli waris yang tidak  bersama-sama  

dengan  ahli  waris  yang lain,  kelompok ahli waris ini 

adalah :  (1). Anak laki-laki,  (2) Cucu,  (3) Saudara 

kandung,   (4) Saudara seayah,  dan   (5) Paman.  

Kedua, Ahli waris ashabah bil-ghairi,  yaitu ahli waris  

menjadi ahli waris ashabah disebabkan karena  ditarik  

oleh ahli waris ashabah yang lain, yaitu: 

   Anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki  dan Cucu 

perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara 

seayah.  

Ketiga adalah ahli waris ashabah ma‟al  gharii, ialah  

ahli  waris menjadi ashabah  karena bersama-sama 

dengan  ahli waris  yang lain, seperti saudara bersama-

sama  anak perempuan.     



 

 

c. Dzawil Arham,
116

 menurut Sajuti Thalib
117

 adalah 

warisan patrilineal diartikan sebagai  orang  yang 

mempunyai hubungan  darah dengan pewaris  melalui 

seorang  anggota  keluarga  perempuan
118

, ahli waris  

ini adalah:  

      (1)  Anak dari anak  perempuan; 

      (2)  Anak  saudara perempuan; 

      (3)  Anak perempuan  dari saudara laki-laki; 

      (4)  Anak perempuan  dari paman; 

      (5)  Paman seibu;  

      (6)  Saudara  laki-laki dari ibu; 

      (7) Bibi atau saudara perempuan  dari ibu; 

      (8)  Saudara bapak  yang perempuan; 

     (9)  Bapak  dari ibu; 

     (10)  Ibu dari bapak dari ibu; dan ; 

     (11) Anak saudara seibu. 
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Kemudian pandangan  pengelompokkan 

Syi‘ah  menurut pandangan ini  ahli waris hanya 

dikelompokkan dua  kelompok keutamaan saja, yaitu 

kelompok  dzul farai‟dh adalah kelompok yang utama, 

jika kelompok ini tidak ada barulah tampil kelompok 

yang kedua  yaitu ‖dzul qarabat”. Kelompok dzul 

qarabat diperinci menjadi 3 kelompok, dengan 

mendapat bagian bersama-sama, sehingga tidak 

tersingkir.
119

  Adapun kelompok kecil tersebut adalah:  

(1). Kelompok pertama terdiri dari : ayah, ibu  

anak terus  ke bawah; 

(2). Kelompok  kedua terdiri  dari : datuk dan 

nenek saudara terus  ke  bawah; 

(3). Kelompok ketiga, terdiri dari  paman, bibi 

dari jurusan  ayah  dan ibu terus      ke 

bawah.
120
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120
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Golongan  Syi‘ah juga hanya 

mengelompokkan dua kelompok dan tidak  

menggunakan istilah  ahli waris  ashabah, adapun 

kelompok ahli waris golongan Syi‘ah tersebut adalah : 

a. Dzul fara‘idh 

b. Dzul qarabat atau ahli  waris  kerabat.
121

 

Ahli waris Dzul  faraidh  menurut golongan 

dari golongan Syi‘ah ini tidak jauh berbeda dengan 

Ahlu Sunnah, tetapi hanya didadsarkan ketentuan-

ketentuan Al-Qur‘an saja, sehinggan berbedaannya, 

junlah ahli waris dzul fara‘idh menurut golongan ini 

hanya terbatas dengan 9 ahli waris  sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Al-Qur‘an, paman nenek, dan cucu 

perempuan, tidak dianggap sebagai dzul fara‘idh, 

tetapi sebagai mewakili  anak laki-laki dan ibu bapak 

masing-masing
122
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Kemudian untuk ahli waris  dzul qarabat atau 

ahli waris kerabat, merupakan ahli waris  yang berhak 

mendapat bagian harta warisan  terbuka  atau  sisa,  

bukan  kelompok  ahli waris laki-laki saja, akan tetapi 

termasuk kerabat perempuan
123

. Kelompok  ahli waris 

kerabat  menurut  golongan syi‘ah  adalah  :  

(1). Anak  kandung, laki-laki dan perempuan  atau  

anak laki-laki bersama anak perempuan; 

(2). Cucu laki-laki dan perempuan, baik dari 

anaklaki-laki dan anak perempuan; 

(3). Ayah dan ibu; 

(4). Kerabat  ayah atau kerabat ibu; 

(5). Kerabat kakek dan  kerabat nenek, dan : 

(6). Anak paman atau anak bibi.
124

 

 

   Selanjutnya pandangan Hazairin, beliau  

mengelompokan  ahli waris juga tiga kelompok, tetapi 

kelompok ahli waris yang ketiga berbeda dengan 
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pandangan Ahlu Sunnah, adapun pengelompokkan 

Hazairin tersebut adalah sebagai berikut :    

a. Dzawu-l fara‘idh,   

b. Dzawul-l  qarabadh 

c. Mawali.
125

 

Kelompok ahli waris pertama menurut 

Hazairin dan murid-muridnya diantaranya Sajuti 

Thalib menggunakan istilah ahli waris ―dzawu-l 

fara‟idh‖, yang  tidak ada perbedaan istilah  ashhabul 

furudh dengan  paham Ahli Sunni.  Dzuwul artinya 

―mempunyai”,
126

 sedangkan al-fara‘idh  artinya  

―bagian”,
127

 sehingga  dzawu-lfara‟idh diartikan  

bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Di 

antara ketiga paham hukum warisan Islam, baik Ahli 

Sunniah Syi‘ah dan Hazairin mengenal dan mengakui 

kelompok ahli  waris  ini.
128
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Sedangkan untuk kelompok kedua, Hazairin 

menggunakan istilah  dzawu-l qarabat, sedangkan  

ahli sunni  menggunakan istilah ashabah. Pengertian  

dzul qarabath  ialah ahli waris yang mendapat bagian  

harta warisan yang tidak tertentu  jumlah perolehannya  

atau   bagian sisa,  kalau dilihat  siapa  yang menjadi  

ahli  waris, dan berapa perolehan masing-masing  ahli  

waris  itu yang telah disebutkan dalam Al-Qur‘an 

sama dengan ashabah menurut golongan Ahli Sunni. 

Akan  tetapi bila dikembangkan  kepada  para ahli 

waris  yang tidak dijelaskan dalam  Al-Qur‘an akan 

berbeda. Hal ini dikarenakan apabila dilihat  dari pada  

pengertian  ashabah dalam penggunaan bahasa Arab 

mempunyai  pengertian ―kelompok  laki-laki” 
129

. 

Sedangkan pengertian ashabah menurut Sajuti Thalib 

bermula  dari kata ―usbah”  yaitu suatu pengertian  

dalam sistem  hubungan  darah, kemudian ditarik 

menjadi pengertian  perolehan harta  warisan, 
130
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sehingga  sistem kewarisan  ahli sunni disebut juga 

sistem hukum warisan  Islam patrilineal.  

Dalam Al-Qur‘an dijelaskan bahwa ahli waris 

yang mendapat  bagian yang tidak ditentukan  atau 

terbuka  yang disebut dzuwa-l qarabat, ialah : 

 (1). Anak  laki-laki; 

 (2). Anak perempuan  didampingi anak  laki-

laki; 

 (3). Saudara  laki-laki dalam hal kalalah; 

 (4). Saudara perempuam yang didampingi 

saudara laki-laki dalam hal kalalah.
131

 

  

Kemudian kelompok ketiga adalah ahli waris 

yang disebut ”mawali”, artinya  ―ahli waris 

pengganti”. Yang dimaksudkan disini adalah ahli 

waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang 

disebabkan ahli waris yang digantikannya telah 

meninggal dunia, baik setelah meninggal dunianya 

pewaris maupun sebelum atau bersamaan. Dan orang 
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yang menjadi  ahli waris mawali itu adalah keturunan  

dari pada ahli waris yang telah meninggal dunia 

tersebut. Seperti anak yang menggantikan ayah,  anak 

saudara  menggantikan  saudara, dan  lain  sebagainya.  

Istilah mawali dalam hukum warisan Islam 

bilateral individual merupakan  reinterprestasi 

Hazairin terhadap Al-Qur‘an [4] surat An-Nisa‘ ayat  

33  yang  berbunyi: 

    

  

   

   

      

   . 

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan 

pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang 

yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, 

Maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
132
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Kata  ‖mawali”  dalam ayat 33,  surat  An-

Nisa‘ tersebut  di atas oleh para ahli  hukum warisan  

Islam diartikan  ―harta”, akibatnya  dalam sistem  

hukum  warisan  Islam tidak  ada  ahli  waris 

pengganti, meskipun ada  pengantian  tetapi  

kedudukannya tidak  menempati  ahli  waris  yang 

diganti, tetapi menempati  dirinya  sendiri  sebagai  

ahli  waris
133

.     

Dengan  hasil  reinterprestasi Hazairin 

terhadap  surat A-Nisa‘ ayat  33, sehingga sistem 

penggantian dalam hukum warisan Islam berlaku 

seperti hukum-hukum warisan pada umumnya. Hasil  

reinterprestasi ini  menurut  Sajuti Thalib,
134

  yang 

menimbulkan  ahli  waris  pengganti,  tidak seperti 

pandangan ahli hukum warisan golongan patrilineal. 

Menurut penulis  kedua-duanya benar,  karena kedua 

ahli hukum tersebut berbeda pendekatan dalam 

menginterprestasikan ayat-ayat Al-Qur‘an tentang 
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hukum warisan, Untuk golongan ahli  sunni 

pendekatan interprestasi dengan menggunakan 

interprestasi sistem kekerabatan patrilinel. Sedangkan 

Hazairin menggunakan pendekatan interprestasi  

sistem kekerabatan bilateral  atau parental.   

 

4.  Penyelesaian Pembagian Harta Warisan  

Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli 

warisnya terlebih dahulu harus dibersihkan  dari hak-hak pihak ketiga 

dan hak-hak Allah SWT. Adapun hak-hak itu menurut Muhammad bin 

Shalih al-Utsaimin
135

 terdapat perbedaan tingkatan menurut  urgensi 

(kepentingannya) hak-hak tersebut ada 4 macam, pertama biaya untuk 

megurus jenasah pewaris,biaya ini termasuk perawatan selama pewaris 

sakit sampai meninggal dunia, meskipun dalam Al-qur‘an dan As 

Sunah tidak ada petunjukyang pasti tetapi harus berprinsip sederhana 

dan tidak berkelebihan. Kedua hak-hak yang berkaitan dengan harta 

warisan itu sendiri; seperti zakat, pajak dan lain sebagainya, Ketiha 

hutang pewaris, dalam KHI hutang ininterbatas pada nilai harta yang 
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ditinggalkan pewaris (lihat pasal 175 (2) KHI) dan yang terakhir adalah 

melaksanakan wasiat pewaris. Tetapi wasiat ini tidak boleh melebihi 

1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. 

 

5. Pembagian Harta Kewarisan  

Dalam sistem pembagian harta kewarisan berbeda dengan hukum 

Adat dan hukum Barat (BW) sebab bagian masingmasing ahli waris 

tidak sama, sehingga pada pembaagian harta kewarisan bisa terjadi tiga 

kemungkiinan kemungkinan pertama harta kewarisan tidak terjadi lebih 

atau kurang, kemungkinan kedua harta kewearisaan bisa terjadi lebih 

dan kemungkinan ketiga harta kewarisan bisa kurang. 

Dalam pembagian harta kewarisan bila terjadi kurang atau 

lebih digunakan teori ‗aul dan rad. ―Aul adalah apabila terjadi harta 

kewarisan kurang, karena bagian-bagian ahli waris melebihi dari 

jumlah kesatuan harta kewarisan yang akan dibagi. Sedangkan rad 

kebalikan dari ‗aul yaitu harta kewarisan melebihi jumlah dari bagian-

bagian ahli waris. 

Bentuk pembagian secara ‗aul ialah apabila terjadi pewaris 

meninggalkan ahli yang terdiri dari : 

1. suami mendapat  ¼ bagian 

2. Ayah  mendapat 1/6 bagian 

3. Ibu, dan  1/6 bagia, 

4. 2 (dua) orang anak perempuan mendapat 2/3 bagian 

Bagian ahli waris tersebut bila dijadikan perduabelas bagian 

suami menjadi 3/12, bagian ayah menjadi 2/12, bagian ibu menjadi 

2/12 dan bagian dua anak perempuan menjadi 8/12. Bila dijumlah 

menjadi 15/12, sedangkan harta warisan hanya 1 (satu) atau 112/12, 

sehingga kuran 3/12. Penyelesaiannya adalah masing-masing bagian 

ahli. Waris dikurangi dengan perbandingan yang telah ditentukan 

menurut Al-Qur‘an. Yaitu angka pembilang di‘aulkan atau diganti 

angka penyebut yaitu angka 12 diganti angka 15, sehingga menjadi 

15/15.       

Kemudian bentuk pembagian secara rad seperti apabila 

pewaris meninggalkan ahli waris dengan bagian menurut Al-Qur‘an 

adalah : 

1.Istri mendapat bagian 1/8 

2. Ibu mendapat bagian  1/6 

3. Seorang anak perempuan mendapat ½ bagian 

Bagian-bagian ahli waris tersebut  biloa dijadikan perduapuluh 

empat  bagian istri menjadi 3/24, bagian ibu menjadi 4/24 dan baian 



 

 

seorang anak perempuan menjadi 12/24. bila dijumlah menjadi 19/24. 

Sedangkan harta warisannya nilainya 1 (satu) atau 24/24, sehingga 

harta warisannya kelebihan 5/25. Maka cara penyelesainnya dengan 

teori rad yaitu anagka pembilan (24) disamakan dengan penyebut (19), 

sehingga menjadi 19/19.   

Sedangkan bagian-bagian ahli waris yang tidak perlu dengan 

teori ‗aul dan rad seperti ahli waris yang terdiri dari : 

1. Suami mendapat bagian ½ 

2. Ibu mendapat bagian 1/6 

3. Tiga saudara seibu mendapat bagian 1/3 

Bagian-bagian harta warisan tersebut di atas, bila dijadikan 

seperenam suami mendapat 3/6, ibu mendapat 1/6 dan tiga saudara 

seibu mendapat 2/6, dan bila dijumlah akan menjadi 6/6, jumlah ini 

sesuai dengan harta warisan yang jumlahnya 1(satu) atau 6/6. .  

 

 

D.  Dinamika Sistem Kewarisan di Indonesia. 

      Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem 

hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum waris, ada tiga sistem 

hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum kewarisan Adat, 

sistem hukum kewarisan Islam, dan sistem hukum kewarisan Barat yang 

dimuat dalam KUH-Perdata sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda. 

Dalam perkembangannya, khusus pada pemberlakuan kedua sistem hukum 

kewarisan yaitu hukum adat dan hukum Islam mengalami dinamika 

(perubahan). 

Di bidang Hukum Adat menunjukkan adanya pelbagai macam 

hukum kewarisan berdasarkan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku di 

masing-masing daerah Hukum Adat yang terkait erat dengan sistem hukum 

kewarisan masyarakat Adat setempat.
136

 Sedangkan sistem Hukum Kewarisan 

Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu Hukum Kewarisan Islam menurut 

ajaran ahlus-sunnah wal-jama‘ah pada umumnya, Hukum Kewarisan Islam 

Bilateral menurut Hazairin, dan Hukum Kewarisan Islam menurut Kompilasi 

Hukum Islam. 

Berikut ini akan dibahas dinamika hukum kewarisan kedua sistem 

hukum tersebut. 

1.  Dinamika Sistem Hukum Waris Adat Indonesia.
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 Sebagai sistem hukum yang khas Indonesia, tumbuh dan 

berkembang dalam pola-pola kehidupan masyarakat, hukum adat sedikit 

demi sedikit bergeser ke arah yang unikatif, terutama setelah terjadinya 

kontak dengan sistem hukum yang lain; antara hukum adat  dengan 

hukum Islam, antara hukum adat dengan hukum barat (terutama dengan 

sistem hukum Belanda), antara hukum adat dengan peraturan 

perundang-undangan, dan antara hukum adat yang satu dengan hukum 

adat lainnya. 

 Bukti-bukti empiris yang menunjukkan telah bergesernya 

praktik hukum adat terlihat dari putusan-putusan badan peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara adat. Banyak putusan yang tidak lagi 

berdasarkan pada keaslian hukum adat, tetapi pada hukum adat yang 

telah dimodifikasi, sesuai dengan perkembangan masyarakat dimana 

hukum adat yang bersangkutan hidup. Beberapa peraturan perundangan-

undangan juga sedikit banyak mengambil alih peranan dalam bidang-

bidang tertentu yang diatur hukum adat
137

 serta faktor-faktor internal 
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masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan hukum 

adat itu sendiri.
138

  

Secara umum dapat diketahui bahwa pada awalnya berlakunya 

hukum waris adat bergantung pada corak kekerabatan dari masing-

masing masyarakat. Hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan 

diterapkan atau diturunkan hanya kepada mereka yang termasuk 

golongan kekerabatan. Sementara mereka yang berada di luar garis 

kekerabatan (misalnya status anak perempuan pada masyarakat 

patrilineal atau status anak laki-laki pada masyarakat matrilineal) tidak 

terlalu diperhitungkan dalam pembagian waris. Ternyata dalam 

perkembangan di masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan 

baru maupun  karena intensifikasi komunikasi, inkultural dan akulturasi, 

hukum waris adat tidak lagi terpaku pada pluralitas dan faktor-faktor 

genealogis yang membentuknya lagi, terutama pada masyarakat 

matrilineal dan patrilineal. Beberapa putusan badan peradilan 

menunjukkan terjadinya perubahan pola pembagian waris yang 

seimbang antara bagian perempuan dengan bagian laki-laki. 
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1.1. Hukum waris pada masyarakat patrilineal. 

Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal 

lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan 

anggota keluarga lainnya berasal dari pihak laki-laki. Pada 

masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki 

(Lampung) menempatkan anak laki-laki tertua (sulung) atau 

anak laki-laki lainnya, jika sulung bukan laki-laki sebagai ahli 

waris tunggal pada saat pewaris meninggal dunia. Anak 

perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak 

dianggap sebagai ahli waris. Sistem tersebut, terutama pasca 

kemerdekaan RI berubah, sehingga anak perempuan atau pihak 

perempuan lainnya yang semula tidak dianggap sebagai ahli 

waris, mendapatkan hak atau bagian dari harta peninggalan 

orang tuanya. Pergeseran sistem hukum tersebut dapat dilihat 

dari contoh putusan berikut ini: 

1). Putusan MA No. 179/K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 

yang menyelesaikan perkara waris di Tanah Karo 

berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, 

atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan, serta memandang sebagai hukum yang hidup 

di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan disamping 

anak laki-laki harus dianggap sebagai ahli waris sehingga 

memiliki hak mewaris dari orang tuanya. 

2).  Putusan MA No. 136/K/Sip/1967, tanggal 31 Januari 1968 

yang memutuskan perkawa waris pada masyarakat Batak. 

Dalam putusan disebutkan bahwa seorang anak perempuan 

patut mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan 

ayahnya berdasarkan hukum adat Batak Holeng Ate. 

Pertimbangan lain berdasarkan pada adanya kemajuan 

kedudukan dan hak-hak perempuan di daerah Batak. 

3). Putusan MA No. 100/K/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, 

menyatakan bahwa mengingat telah terjadinya 

perkembangan masyarakat yang cenderung mengakui 

adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan, janda ditetapkan sebagai ahli waris. 

4). Putusan MA No. 186/K/Sip/1973, tanggal 6 Februari 1975 

menentukan bahwa saudara perempuan almarhum (yang 

tidak mempunyai keponakan laki-laki) lebih berhak 

mendapatkan warisan dari almarhum daripada keponakan 

yang hubungan darahnya sudah agak jauh. 



 

 

 

1.2.  Hukum waris pada masyarakat matrilineal. 

Sistem pembagian waris pada masyarakat matrilineal lebih 

menekankan pada anak perempuan dan anggota keluarga 

perempuan lainnya. Seperti sistem pembagian waris di Tanah 

Semendo yang menganut mayorat perempuan, anak perempuan 

sulung dianggap sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang 

bersangkutan. Sementara anak laki-laki dan keturunan laki-laki 

berada di luar subjek yang mendapatkan hak waris. Sistem 

pembagian waris tersebut semakin bergeser ke arah sistem 

keseimbangan yang memperlihatkan bagian waris laki-laki. 

Pergeseran tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan berikut 

ini: 

1). Putusan PN Pariaman No. 10/1968, tanggal 15 November 

1967 yang menyebutkan bahwa harta suarang suami yang 

diperoleh tanpa mengikut-sertakan pihak istri dalam upaya 

mendapatkannya, pada dasarnya hak waris jatuh kepada 

keluarga dan kerabat suaminya tersebut. 

2). Putusan PN Solok No. 13/1968 PN.Slk, tanggal 29 April 

1969 memutuskan bahwa harta warisan pencarian suami 

(harta suarang) yang tidak mempunyai keturunan jatuh 

kepada janda. 

3). Putusan PN Bukittinggi No. 12/1972, tanggal 2 Maret 1972 

menentukan bahwa hukum adat Minangkabau sekarang, 

duda mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari 

almarhumah atas harta-harta yang bukan merupakan pusaka 

tinggi. 

 

1.3. Hukum waris pada masyarakat Parental 

Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan antara 

perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian waris. Sistem 

parental inilah yang dituju pada sistem matrilineal dan sistem 

patrilineal. Sistem parental ini masih memungkinkan adanya 

perubahan pada luas-sempitnya ruang lingkup ahli waris. 

Sementara pengakuan persamaan kedudukan laki-laki dan 

perempuan secara prinsip sudah diakui. 

Di daerah Jawa Barat menurut kebiasaan anak tiri dan 

anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung, berdasarkan 

kebiasaan tersebut maka anak angkat dan anak tiri termasuk ahli 

waris yang berhak atas warisan orang tua tiri atau orang tua 



 

 

angkatnya. Dalam perkembangannya ternyata kedudukan anak tiri 

atau anak angkat menjadi sangat variatif. Hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa putusan berikut ini: 

1). Putusan MA No. 82/K/Sip 1957, tanggal 24 Mei 1958 

menentukan bahwa anak angkat (kukut) tidak berhak 

mewarisi barang-barang pusaka. Barang-barang pusaka 

tersebut harus kembali kepada ahli waris keturunan darah. 

2). Putusan MA No. 681/K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979 

yang memutuskan mengenai hukum waris di Aceh Besar 

yang menyebutkan bahwa mewaris untuk harta sarekat 

jatuh kepada istri sebanyak setengah bagian, ditambah 

seperempat bagian anak, jika mempunyai anak. Jadi 

perhitungan warisnya adalah ½ + ¼ = ¾ bagian dari 

seluruh harta sarekat. 

3) Putusan PN Cirebon No. 6/Pdt.G/1979 Pn.Cn yang 

menyatakan bahwa ponakan dari pihak suami sebagai ahli 

waris untuk harta asal suami, keponakan dari pihak istri 

sebagai ahli waris untuk harta asal istri, dan anak angkat 

sebagai ahli waris untuk harta sekaya (harta bersama). 

Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa faktor-

faktor genealogis (sistem kekeluargaan berdasarkan garis 

keturunan) yang dianut suatu masyarakat semakin berubah, 

tidak lagi menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam 

pembagian harta warisan. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

perubahan status seseorang dalam suatu keluarga untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan pembagian waris. Apabila dilakukan 

generalisasi berarti telah terjadi pembalikan asumsi-asumsi 

yang dianut suatu masyarakat, dalam arti terjadi perubahan 

struktur orang-orang yang berstatus ahli waris dan bukan ahli 

waris. Akibatnya hak waris diberikan kepada mereka yang pada 

awalnya dianggap bukan ahli waris. Sebaliknya, orang yang 

pada awalnya dianggap sebagai ahli waris, justru kemudian 

dianggap bukan sebagai ahli waris.
139
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2.  Dinamika Hukum Waris Islam. 

 Hukum kewarisan Islam dalam beberapa literatur disebut juga 

dengan faraid atau mawaris, adalah hukum tentang peralihan harta atau 

pembagian harta peninggalan dari keluarga muslim yang meninggal 

dunia.  

Menurut Amir Syarifuddin, penggunaan kata ―hukum‖ dalam 

hukum kewarisan Islam mengandung arti seperangkat aturan yang 

mengikat, dan penggunaan kata ―Islam‖ mengadung arti dasar yang 

menjadi rujukan. Sehingga hukum kewarisan Islam adalah seperangkat 

peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal 

ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari orang mati kepada orang 

yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 

semua yang beragama Islam.
140

 

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum kewarisan tersebut 

mencakup hal-hal berikut: dasar hukum Islam itu digali dari al-Qur‘an 

dan Sunnah Nabi, peralihan kepemilikan harta kepada yang berhak 

mendapatkannya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dilakukan 

setelah pemilik harta itu meninggal dunia, ketentuan ini diyakini dan 
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diakui serta bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Adapun dasar 

hukum kewarisan dalam al-Qur‘an adalah QS. An-Nisa‘ ayat 7 – 14, 33, 

176, dan QS. Al-Anfal ayat 75.  

 

2.1. Formulasi kewarisan 2: 1 bagi anak laki-laki dan anak 

perempuan. 

Terkait dengan kewarisan anak laki-laki dan anak 

perempuan, diatur dalam QS. An-Nisa‘ ayat 11 sebagai berikut: 

 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 

perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 

ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

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

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 



 

 

saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” 

 

Kata-kata اوالد dalam ayat tersebut baik dari arti 

harfiyah maupun istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan 

anak perempuan yang dalam keadaan apapun tidak dapat terhijab 

oleh ahli waris manapun. 

   Menurut Nazaruddin Umar, kata الذكز dan االنثى dalam 

ayat diatas menegaskan bahwa jenis kelamin apapun berhak 

mendapatkan berbagai hak asasinya, termasuk warisan dan hak-

hak kebendaan lainnya. Substansi ayat ini terletak pada kata  اوالد 

yang menyatukan tentang sesuatu baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan sehingga diperlukan penegasan (muqayyad) 

dengan kata  الذكز dan االنثى, yaitu untuk menyatakan porsi 

pembagian berdasarkan fungsi gender yang tetap mengacu pada 

faktor biologis.
141

 

Adapun M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa firman 

Allah               للذكز مثل حظ األنثيين  mengandung penekanan pada 

anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak 

perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki berarti 

sejak semula sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki, hak anak 

perempuan itu sudah ada. Adapun penggunaan kata  ذكز yang 

diterjemahkan dengan anak laki-laki, bukan menggunakan kata 

 yang berarti lelaki, menegaskan bahwa usia tidak menjadi رجل 

faktor penghalang bagi penerimaan warisan. Karena kata  ذكز dari 

segi bahasa adalah jantan atau lelaki baik kecil maupun dewasa, 

sedangkan رجل secara bahasa adalah laki-laki dewasa. Demikian 

juga kata  االنثيين terjemahkan dengan dua anak perempuan, yang 

bentuk tunggalnya انثى artinya betina atau perempuan baik dewasa 

maupun kecil.
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Dalam ayat tersebut Allah menetapkan pembagian harta 

pusaka untuk anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan atau 2:1. Ketentuan formula 2:1 yang disebutkan 

dalam ayat ini dalam kitab-kitab fiqh disepakati sebagai ketentuan 

yang qat‟i. Apabila berkumpul anak laki-laki dan anak 

perempuan, maka bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian 

dua orang anak perempuan. Bila anak hanya terdiri dari laki-laki 

saja, tanpa anak perempuan maka anak laki-laki tersebut berhak 

atas semua harta. Bila anak itu hanya terdiri dari anak perempuan 

saja satu orang, maka ia berhak ½ bagian harta. Sementara bila 

anak perempuan itu berjumlah lebih dari seorang, maka 

bagiannya 2/3.
143

 

Menurut Yahya Harahap, rumusan ayat tersebut tidak 

mutlak bersifat qath‟i. Karena ayat tersebut dapat dibedah dengan 

dua jalan, yaitu antara kaidah normative dengan unsur hudud. 

Kaidah normative terkait dengan hak dan kedudukan yang sama 

antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewarisi harta 

peninggalan kedua orang tuanya. Kaidah normative ini bersifat 
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abadi dan universal. Siapapun dan kapanpun tidak dapat merubah 

hak dan kedudukan anak sebagai ahli waris dari orang tuanya, 

baik ia laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan terhadap 

ketentuan ini berarti telah melanggar nilai keabadian dan 

keuniversalan Syari‘at Islam yang transendental, yang datang dan 

bersumber dari Allah. Sementara mengenai jumlah besarnya 

bagian masing-masing yang ditentukan dalam ayat tersebut 

berkaitan dengan unsur hudud atau had. Had yang berarti batasan 

anak perempuan separuh dari had anak laki-laki adalah batas 

minimal yang tidak boleh dilanggar. Ayat ini tidak menjelaskan 

batas maksimal, maka hak minimal yang tertulis itu dapat digeser 

ke batas maksimal, yaitu jumlah yang sama dengan anak laki-laki 

sehingga dapat ditetapkan batas bagian anak perempuan sama 

dengan bagian anak laki-laki.
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Senada dengan apa yang diungkapkan Yahya Harahap, 

mantan Menteri agama Munawir Sjadzali memaparkan 

pemikirannya dalam ―Reaktualisasi Ajaran Islam‖ terkait dengan 

adanya sikap ambivalen umat Islam antara teks dan fakta. Beliau 
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mengungkapkan bahwa praktek pembagian waris yang secara 

tekstual bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan ternyata sudah 

mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia.
145

 

Hal ini berdasarkan laporan praktek-praktek kewarisan yang 

terjadi di masyarakat. Setelah mereka datang ke Pengadilan 

Agama untuk meminta fatwa waris yang menetapkan bagian 

masing-masing ahli waris tersebut mereka merasa tidak puas. 

Kemudian mereka datang ke Pengadilan Negeri untuk 

mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun 

perempuan. Selain itu banyak kasus di masyarakat yang 

melakukan upaya preventive (mendahului) dengan membagi sama 

rata harta sebelum orang tuanya meninggal adau dikenal dengan 

hibah.
146

 Dengan melihat kenyataan itu, kemudian beliau 

kemudian melontarkan gagasan untuk menyamakan bagian laki-

laki dan perempuan dengan formula 1:1. 

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 176 menetapkan 

bagian warisan laki-laki dan perempuan 2:1 mengambil pendapat 
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para fuqaha‘ yang diadopsi dari QS. An-Nisa ayat 11 

sebagaimana tersebut diatas. Walaupun pasal 176 menyebutkan 

bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, 

tetapi faktanya hakim di Pengadilan Agama dapat 

mempertimbangkan untuk mengubah ketentuan dengan 

menyamakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 

atau dengan cara lain yang menurut hakim dapat mewujudkan 

rasa keadilan terhadap kasus yang ditanganinya.
147

 Kewenangan 

ini diberikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan sebagai berikut: 

‖hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat‖.
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2.2. Kewarisan saudara bersama anak perempuan 

Terkait dengan kewarisan saudara, diatur dalam QS. An-

Nisa‘ ayat 12 sebagai berikut: 

 

.....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. 

 

Ayat tersebut kemudian diadopsi dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 181 yang mengatur bagian saudara laki-

laki dan saudara perempuan seibu, selengkapnya berbunyi : 

"Bila seorang meninggal dunia 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 1/3 bagian". 

 

Selanjutnya surat An-Nisa ayat 176 sebagai berikut: 

 

 “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka 

bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta 

yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 

dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli 

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 

Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak 

bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 

sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Ayat tersebut juga diadopsi dalam KHI pasal 182 

yang mengatur bagian untuk saudara laki-laki dan saudara 

perempuan baik sekandung maupun seayah, yang selengkapnya 

berbunyi : 



 

 

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan 

ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara 

perempuan kandung atau seayah, maka la mendapat 

separoh bagian. Bila 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 

adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan". 

 

Dalam pandangan para ‗ulama ahlusunnah wal jama‘ah 

pada umumnya, anak yang dimaksud dalam al-Quran adalah anak 

laki-laki. Efek dari pandangan ini adalah bahwa saudara dapat 

memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak, 

yaitu anak laki-laki. Pemahaman lainnya adalah bahwa jika 

pewaris meninggalkan anak atau hanya anak perempuan, saudara 

dapat memperoleh kewarisan. Jika pewaris meninggalkan anak 

laki-laki, saudara terhalang dan tidak berhak atas harta waris. 

Kesimpulannya adalah jika anak laki-laki mempunyai kedudukan 

menghijab saudara, anak perempuan tidak, dan anak perempuan 

akibatnya harus berbagi harta warisan dengan saudara, jika mereka 

bertemu dalam sebuah kondisi waris mewaris.  

Para ‗ulama Indonesia rupanya melihat aturan dalam fiqh 

ini agak bias jender. Lewat sebuah pasalnya, para penyusun 

kompilasi mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh 

keberadaan anak. Seperti dalam al-Quran, kompilasi menyatakan 

bahwa saudara hanya akan memperoleh harta waris jika pewaris 

tidak meninggalkan anak. Bedanya, jika anak yang disebutkan 

dalam al-Quran dijelaskan lagi oleh pandangan para ‗ulama 

terutama sunni, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

walad adalah anak laki-laki, kompilasi tidak menjelaskan siapa 

anak yang dimaksud. Apakah anak laki-laki saja atau anak laki-laki 

dan juga anak perempuan.  

Beberapa kalangan penyusun menjelaskan bahwa anak 

yang dimaksud adalah anak baik laki-laki mapun perempuan. 

Artinya adalah bahwa kompilasi melakukan terobosan dan 

perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ‗ulama klasik. 

Dikehendaki bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan 

yang sama dengan anak laki-laki dalam hal hijab menghijab 

terutama ketika mereka berada bersama dengan saudara. 

Penyetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan ini memang 

selalu diupayakan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia 



 

 

memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum perempuan di 

Indonesia. 

Berkenaan dengan kedudukan saudara apabila bersama 

anak, dalam perjalanan pelaksanaan KHI, pernah terjadi 

pemahaman yang berbeda antara Pengadilan Tinggi Agama 

Mataram dengan Mahkamah Agung, dalam memahami kata 

'walad' sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa : 176 . 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengartikan kata "Walad" 

dengan arti anak laki-laki, sebagaimana permahaman jumhur 

ulama. Sedang Mahkamah Agung mengartikan walad dengan arti 

umum, mencakup anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana 

pernahaman Ibnu Abbas
149

. 

Konsekuensi dari pemahaman itu, dalam kasus ahli 

waris terdiri dari anak perempuan (bint) bersama saudara laki-laki 

(akh syaqiq), menurut putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram 

No. 19/Pdt. G/1993/PTA. MTR tanggal 15 September 1993 bahwa 

anak perempuan mendapat setengah sebagai dzawi al furudh dan 
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saudara laki-laki mendapat setengah sebagai 'ashabah. Sedang 

menurut Mahkamah Agung dalam putusannya No. 86 K/AG/1994 

tanggal 27 Juli 1994, saudara tersebut tidak mendapat bagian, 

karena terhalang oleh anak perempuan.
150

 

2.3. Ahli waris beda agama 

                                                           
150

 Kasus pewarisan yang diselesaikan adalah, ahli waris terdiri dari 

: seorang anak perempuan, bersama seorang saudara laki-laki kandung. 
Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama Mataram. PA Mataram 
menolak gugatan tersebut dengan putusan No. 85/Pdt. G/1992/V/PA. 
MTR, tanggal 5 November 1992. Penolakan PA Mataram tersebut 
disebabkan karena objek gugatan tidak jelas begitu pula identitas para 
penggugat tidak jelas, tanpa menyinggung siapa yang berhak menjadi 
ahli waris. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam 
putusannya No. 191Pdt. G/1993/PTA. MTR tanggal 15 September 1993 
menetapkan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah : anak 
perempuan mendapat setengah dan saudara laki-laki kandung menjadi 
ashabah menerima setengah (sisanya). Dengan demikian berarti PTA 
Mataram mengartikan anak dalam pasal 182 adalah terbatas kepada 
pengertian anak laki-laki sebagaimana pemahaman jumhur ulama. Di tingkat 
kasasi, Mahkamah Agung dengan putusannya No. 86/AG/1994 tanggal 27 Juli 
1994, membatalkan putusan PTA Mataram. Menurut MA, yang berhak 
menerima warisan hanya anak perempuan, saudara kandung terhijab tidak 
mendapat bagian. Dalam pertimbangannya MA mengartikan walad dengan 
arti umum. _yang meliputi anak laki-laki dan perempuan. Pendapat MA ini 
didasarkan pada pendapat lbnu Abbas. MA berpendapat selama masih ada 
anak. baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris orang-
orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang 
tua, suami dan istri tertutup (terhijab). Lihat Departement Agama RI, 
Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Putusan Badan Peradilan Agama Dalam 
Perkara Kewarisan (Jakarta: Depag. RL. 1999/2000) h. 238-253 

 



 

 

Waris beda agama adalah praktek waris yang amat 

pelik, di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak 

menerima warisan adalah Muslim dari orang tua atau kerabat 

yang masih kafir, seperti banyak kasus di beberapa tempat di 

dunia, termasuk di Indonesia. Sabda Nabi yang berkaitan dengan 

menafikan waris mewarisi antar agama ialah: 

 (1). Hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw. 

.اليزث المسلم الكافز وال الكافز المسلم  

 ―Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian 

orang Muslim kepada kafir (Hr. Bukhari dan Muslim).  

(2). Hadis lain dari Amr bin Syaib dari kakeknya Abdullah 

bin Amr dari Nabi saw:  

 اليتوارث اهل ملّتين شتّى

“Tidak waris mewarisi penganut dua agama yang 

berbeda”, (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah).  

Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di 

kalangan umat Islam yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, 

ulama salaf dan khalaf. Namun demikian, tidak menjadi ijma, 

karena ada beberapa sahabat tidak menyepakatinya kafir di 

dalam hadis itu masih umum dan memerlukan khas 

(pengkhususnya) atau mungkin taqyid-nya, bila dianggap 

mutlaq. Maka kafir di situ kafir harbi, bukan kafir dzimmi. Umar 

dari kalangan al-Khulafa al-Rasyidin, Muadz, Muawiyah, tidak 

menerapkan praktek hadis yang diriwayatkan di atas, bahkan 

sebaliknya dalam kasus tertentu, sebagaimana diriwayatkan, 

―Mereka mengambil waris dari orang kafir, tetapi tidak 

sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam.
151

  

Dari kalangan ulama muta‟akhirin ternyata sepakat 

dengan pendapat ulama di atas, tersebut, seperti dilkutip Ibn 

Qayyim dari Ibn Taimiyah dan dikutip lagi oleh al-Qardhawi 

(2003, III: 676), sebagai berikut: ―Adapun kewarisan Muslim 

dari kafir berbeda pendapat di kalangan salaf. Kebanyakan dari 

kalangan mereka mengambil pendapat yang menyatakan bahwa 

ia tidak memperoleh waris, sebagaimana orang kafir tidak 

memperoleh waris dari Muslim. Pendapat ini dikenal di 

kalangan ulama yang empat dan para pengikutnya. Sebagian 

kelompok mengatakan, ‗Bahkan orang Muslim menerima waris 

dari kafir, tidak sebaliknya. Ini adalah pendapat Muadz bin 

Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad bin al-Hanafiyah 

(putra Ali ra dari istri selain Fatimah), dan Muhammad bin Ali 
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bin al-Husein (Abu Ja‘far al-Baqir), Said bin al-Musayyab, 

Masruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, al-Syu‘bi, al-

Nakha‘i, Yahya bin Ya‘mur, dan Ishaq ibn Rahawaih. Mereka 

katakan, ‗Kita memperoleh warisan dari mereka dan mereka 

tidak memperolehnya dari kita, sebagaimana kita bisa menikahi 

perempuan-perempuan mereka, tetapi tidak sebaliknya‖. Namun, 

kesahihan riwayat ini diragukan keabsahannya oleh Ibn 

Qudamah (VI: 294). Artinya, di kalangan ulama hanbaliyah pun 

ada perbedaan tetang ketentuan waris ini. 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menyebut 

secara tegas tentang halangan mewarisi karena perbedaan agama 

ini. Namun ketentuan tersebut dapat terlihat dari pasal 171 dan 

172 berikut ini: 

Pasal 171 item b dan c: 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 

yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan 

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris 

dan harta peninggalan. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

 

Pasal 172: 

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila 

diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau 

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang 

belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya 

Dari dua pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang 

ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan 

perkawinan dengan pewaris dengan syarat beragama Islam. 

Ketentuan dalam KHI tersebut kemudian di kuatkan dengan 

adanya fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang 

Kewarisan Beda Agama yang memutuskan : 

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling 

mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara 

muslim dengan nonmuslim); 

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya 

dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.  



 

 

Mahkamah Agung (MA), dalam putusannya yakni 

Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 

K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, adalah yang paling 

banyak disorot oleh publik. Penyebabnya adalah karena melalui 

dua putusan tersebut, MA memutuskan memberikan bagian 

warisan, tepatnya dengan wasiat wajibah, kepada ahli waris non 

muslim. Bedanya, jika, pada putusan pertama, ahli waris non 

muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, maka, pada putusan 

kedua, ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris serta 

mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim.
152

 

Di satu sisi, dua putusan tersebut memang bisa 

dijadikan sebagai contoh upaya inovasi yurisprudensial yang 

dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan. Selain karena 

hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang 

menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang 

dianggap kontradiktif dengan cita rasa—disebut dengan ―contra 

legem‖, putusan MA di atas tentu didasari oleh banyak 

pertimbangan lain, semisal menjaga keutuhan keluarga, 
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Moh. Muhibuddin, “Pembaharuan Hukum Waris Islam oleh Hakim di 
Indonesia”, http://www.pa-natuna.net (Akses tanggal 09 Juli 2011). 

mengakomodir realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural 

dan memenuhi rasa keadilan. Putusan tersebut tentu memberikan 

warna baru dalam wacana hukum waris Islam.
153

 

Namun, di sisi lain, putusan MA tersebut masih 

menyisakan beragam persoalan, baik yang terkait dengan 

pijakan metodologis (ushul fiqih) maupun pijakan yuridis. 

Secara metodologis, masih terjadi kesimpang-siuran di kalangan 

pemerhati hukum Islam tentang ijtihad, fatwa ataupun putusan 

pengadilan yang berlawanan dengan teks al-Qur‘an dan hadits. 

Sementara secara yuridis, putusan tersebut tidak memiliki acuan 

yang baku, karena berlawanan dengan ketentuan dalam KHI 

yang tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan 

tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari 

pewaris muslim. Pengambilan putusan seperti itu kurang sejalan 

dengan prinsip kepastian hukum, terutama yang terkait dengan 

sumber hukum. 
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2.4. Ahli waris pengganti 

Sebagian fuqaha‘ terutama dari kalangan Malikiyah, 

Syafi‘iyah dan Hanabilah memahami hukum kewarisan Islam 

sebagai hukum yang sudah final, rigid dan pasti, sehingga tidak 

mungkin diberikan tafsiran atau makna lain, selain yang tersebut 

secara eksplisit dalam teks al-Qur‘an dan al-Hadis.
154

  

Pandangan para fuqaha‘ ini telah melahirkan postulat bahwa 

hukum kewarisan Islam bersifat qathi‟iy. Pandangan ini telah 

mewarnai sebagian besar pemikiran masyarakat muslim, 

sehingga tidak menerima adanya lembaga pergantian tempat ahli 

waris dalam hukum kewarisan Islam. Buku-buku fiqh klasik, 

tidak memberikan ruang  untuk konsep ini, sehingga tidak 

pernah ditemukan adanya pengakuan terhadap lembaga 

pergantian tempat ahli waris, dengan alasan tidak ada teks al-

Qur‘an dan al-Hadis mengenai hal ini. Ketentuan mengenai 

siapa ahli waris dan bagian dari masing-masing dari harta 

warisan telah ditetapkan secara pasti oleh al-Qur‘an dan al-

Hadis. Ketentuan siapa-siapa ahli waris dan furudh al-

                                                           
154

 Muhammad Ali as-Shabuni, hlm. 15.  

muqaddarah ini, tidak mungkin dilakukan perubahan dan 

interpretasi lain, karena ketentuan ini bersifat qathi‘iy.  

Konstruksi fiqh waris yang tekstual ini ternyata 

berbanding terbalik  dengan realitas hukum sehari-hari yang 

dipraktikan oleh masyarakat muslim, terutama masyarakat yang 

sangat kental dengan hukum adat. Bila diteliti lebih jauh, banyak 

masalah kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat yang memerlukan tafsiran baru dan ijtihad, sehingga 

hukum kewarisan Islam mampu memenuhi kebutuhan hukum 

masyarakat. Kehadiran para pemikir muslim seperti Ibn Katsir, 

Imam Thabary,  Imam Qurtuby, Abduh, Imam Maraghi, Ali As-

Shabuni, Sayyid Sabiq, Yusuf Musa, Fazlurrahma, Yusuf  

Qaradhawy dan berbagai pemikir lain telah memberikan nuansa 

baru terhadap pemikiran hukum kewarisan Islam. 
155

 

Para pemikir ini memberikan tafsiran baru terhadap 

beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan termasuk di 

antaranya mengenai ‗pergantian tempat ahli waris‘. Para 

pemikiran kontemporer cenderung memberikan hak waris 

kepada cucu walaupun ayahnya telah terlebih dahulu meninggal 
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dunia.  Persoalan pergantian tempat ahli waris adalah persoalan 

ijtihadiyah, dan ternyata dalam fiqh kewarisan yang dibangun 

oleh ulama klasik menyimpan problema yang harus diselesaikan 

dalam konteks kekinian. Landasan utama hukum kewarisan 

adalah ayat al-Qur‘an terutama surah an-Nisa‘ ayat 11 

(yushikumullahu fi awladikum lizzakari mitslu hadzi al-

unsayaini).  Imam al-Qurtuby menjadikan ayat ini sebagai salah 

satu ayat al-Qur‘an yang memberikan indikasi bahwa cucu 

mendapatkan harta warisan dari kakek, walaupun ayahnya telah 

meninggal dunia terlebih dahulu. Imam Qurtuby memaknai kata 

―awlad” yang terdapat dalam surah an-Nisa‘ ayat 11 bukan 

hanya untuk anak laki-laki (awladun adalah jamak dari kata 

waladun), akan tetapi   juga kepada makna keturunan ke bawah. 

156
  Lebih jauh Imam al-Qurtuby memaknai kata ―awlad‖ bukan 

hanya anak laki-laki, tetapi juga termasuk anak perempuan. 

Makna ini tersurat dari kandungan surah an-Nisa‘ ayat 11 yang 

artinya ; “Allah mewajibkan kamu tentang “awlad” (anak-anak 

kamu), buat seorang aak laki-laki (adalah) seperti bahagian dua 
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 Imam Qurtuby, Tafsir al-Qurtuby, Beirut : Dar al-Fikr al-‘Araby, 2006, 
hlm. 412.  

anak perempua”.
157

  Pandangan Imam Qurtuby ini 

bersumber/berasal dari tafsir Ibn Abbas terhadap makna awlad 

di dalam surah an-Nisa‘ ayat 11.
158

  

Al-Maraghi, Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawy juga 

tidak menolak lembaga pergantian tempat ahli waris,  karena 

mereka juga cenderung memberikan tafsir terhadap makna 

“awlad” dengan makna keturunan sampai ke bawah, yang 

mencakup tidak hanya keturunan dari garis laki-laki, tetapi juga 

keturunan dari garis  anak perempuan.
159

 Para ahli fiqh ini 

memandang persoalan pergantian tempat ahli waris sebagai 

suatu ijtihad, yang menempatkan  cucu pada  posisi ayahnya 

yang meninggal dunia terlebih dahulu dari kakeknya, dan ia 

berhak mendapatkan harta warisan dari kakeknya dan bagian 

harta warisan untuknya sesuai dengan hak pada posisi ayahnya. 

Riset  para ulama Azhar ini,  menemukan bahwa  cucu  

walaupun  orang  tuanya terlebih dahulu meninggal dunia, 

namun peluang cucu untuk mendapatkan harta warisaan dari 
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kakeknya tetap terbuka, apalagi cucunya tersebut  berada dalam 

keadaan miskin, sehingga ia mesti mendapatkan bagian harta 

warisan dari kakeknya pada porsi dan posisi ayahnya yang 

terlebih dahulu meninggal dunia. Ini adalah salah satu bentuk 

keadilan dalam hukum kewarisan Islam. 
160

 

Di Indonesia, pemikiran  tentang adanya  lembaga 

pergantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam  

diperbincangkan oleh  Hazairin.  Hazairin menyatakan bahwa 

dalam hukum kewarisan Islam sebenarnya ada ruang bagi 

lembaga pergantian tempat ahli waris. Hazairin merujuk Surah 

an-Nisa‘ ayat 33 sebagai landasan adanya institusi pergantian 

tempat ahli waris  dalam hukum Islam. Dalam Surah an-Nisa‘ 

ayat 33 disebutkan: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari 

harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami 

jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan (jika ada) orang-

orang yang kamu sumpah setia denga mereka, maka berilah 

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan 

segala sesuatu”.  
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Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks  ayat 

33 surah an-Nisa‘ mengandung makna bahwa Allah mengadakan 

mawali untuk si fulan dari harta peninggalan  orang tua dan 

keluarga dekat serta  pihak allazina „aqadat aymanukum, dan 

berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.  

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan 

kata walidain dan aqrabun yang menjadi pewaris.  Apabila yang 

menjadi pewaris adalah orang tua (ayah-ibu), maka ahli waris 

adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak itu masih hidup, 

tentu merekalah yang secara serta merta  mengambil warisan 

berdasarkan ayat 11 surah an-Nisa‘.  Sebaliknya jika anaknya 

tidak ada lagi maka cucu merupakan mawali dari kakek, 

sehingga ia dapat menempatkan posisi ayah untuk menerima 

harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia.
161

 

Pandangan Hazairin ini ditolak sebagian besar 

masyarakat muslim di Indonesia, karena ayat 33 surah an-Nisa‘ 

bukan memberikan jalan untuk pergantian tempat ahli waris. 

Sebagian Ulama di Aceh misalnya, masih tetap memahami 

bahwa surah an-Nisa‘ ayat 11 adalah pintu yang menutup adanya 
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pergantian tempat ahli waris. Kata awlad  dipahami dengan 

makna hanya anak laki-laki dan keturunannya yang masih hidup, 

sehingga  harta itu hanya diberikan kepada ahli waris  yang  

secara fisik masih  hidup dan ada pada saat pewaris meninggal 

dunia.
162

  Pemahaman ini yang melahirkan konsekuensi bahwa  

tidak ada pergantian tempat ahli waris. Ayat-al-Quran dan al-

Hadis tidak satu pun yang memberikan penjelasan  kongkrit 

tentang  ada tidaknya konsep pergantian tempat ahli waris dalam 

hukum kewarisan Islam.  

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia 

melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berupa 

pemberian hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia 

kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum 

dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang lengkapnya 

adalah :  

1).  Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada 

si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan  oleh 

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.  
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 Muhammad Amin al Asyi, Khulashah Ilmu Faraidh, (Naskah Klasik), 
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2)  Bagian ahli waris tidak boleh melebihi  dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti.
163

  

Ketentuan Pasal 185 KHI, dipertegas lagi  dalam Buku 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 

tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti 

adalah :  

1. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris 

yang disebut dalam Pasal 174 KHI. 

2. Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris 

yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris 

pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan 

dalam Pasal 147 KHI. Di antara keturunan dari anak 

laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan 

dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya. 

(Paman walaupun keturunan dari kakek dan nenek bukan 

ahli waris pengganti, karena paman sebagai ahli waris 

langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).  
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 Kompilasi Hukum Islam, Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1998, 
hlm. 65.  



 

 

Dengan demikian, Pasal 185 KHI menegaskan adanya 

pergantian tempat ahli waris, dalam makna keturunan yang dapat 

menggantikan posisi yang meninggal terlebih dahulu adalah 

anaknya. Pasal 185 juga menegaskan bahwa ahli waris yang 

dapat menduduki  posisi pengganti adalah ahli waris yang 

berdasarkan hukum atau putusan hakim yang berkekuatan 

hukum tetap tidak dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat para pewaris; tidak 

dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjaran atau hukuman yang lebih berat.  

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami 

bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah 

keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. 

Hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 

cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris 

pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempua dan 

cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris 

pengganti. 

 

2.5. Wasiat wajibah untuk anak angkat 

Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-

kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikan 

dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Suparman 

dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), 

mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang 

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada 

kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.
164

  

Wasit Aulawi menjelaskan bahwa salah satu wujud 

pelaksanaan tersebut ialah berupa cucu yang kedua orang tuanya 

telah meninggal dunia. Dalam hal ini wasiat adalah pemberian 

sejumlah harta sebesar yang diterima oleh ayah atau ibunya jika 

mereka masih hidup dengan jumlah maksimal 1/3 harta warisan, 

sedangkan pelaksanaan tersebut harus di penuhi beberapa 

persyaratan yaitu, cucu tersebut belum pernah menerima wasiat 

atau hibah dan wasiat wajibah ini dilaksanakan sebelum 
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pelaksanaan wasiat ikhtiyariah, mendahului pembagian harta 

warisan kepada ahli waris lain.
165

 

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, 

adalah Al Qur‘an surat Al Baqarah ayat 180 sebagai berikut: 

Artinya; ―Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 

antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia 

meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) 

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 

Pada ulama‘ berbeda pendapat dalam menentukan 

apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. 

Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan 

pendapat pula, yakni apakah ayat Al Qur‘an tersebut  dimansukh 

oleh ayat-ayat Al Qur‘an dalam bidang kewarisan atau tidak. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk 

ibu, bapak, dan keluarga dekat sudah mansukh, baik yang 

menerima warisan maupun yang tidak. Mereka juga berpendapat 

bahwa Hadits Rasulullah yang artinya ―Tidak ada wasiat untuk 
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 A, Wasit Alawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam 

Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 
Gema Insani Press, 1996, hal.  65 

para ahli waris‖ merupakan peneguhan dari pemikiran 

mereka.
166

 

Karena tak ada pertentangan antara ayat-ayat yang 

mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, 

maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak mansukh oleh 

ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap 

mewajibkan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan 

warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa 

―apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak 

mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai 

pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat 

yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk 

mereka‖. 

Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tidak 

mendapatkan warisan baik ia merupakan anak dari anak 

perempuan, atau anak dari anak laki-laki, karena ada anak laki-

laki  yang masih hidup, maka wajiblah dibuatkan wasiat. 

Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 
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 ImamTaqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al Husaini, tth, 

Kifayatul Ahyar,Bandung, Syirkatul Ma’arif. 35,   



 

 

seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-

laki, bapak  cucu tersebut telah meninggal dunia lebih dulu 

daripada kakeknya. Dalam keadaan  seperti ini, cucu laki-laki 

tersebut tidak memperoleh  warisan karena terhijab oleh anak 

laki-laki. Untuk menguasai keadaan seperti ini diberilah cucu 

tersebut berdasarkan wasiat wajib. Besarnya bagian cucu 

maksimal hanya sepertiga warisan, sebab besarnya wasiat 

wajibah tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Jadi, bagian 

cucu tidak sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang 

tuanya andaikata ia masih hidup. Ini merupakan  perbedaan yang 

cukup prinsip antara wasiat wajibah dengan penggantian tempat. 

Akan tetapi, ―wasiat wajibah tetapi merupakan obat kekecewaan 

karena keadaan yang tak adil tersebut‖. 
167

 

Berbeda dengan apa yang dikemukakan para ulama 

diatas, KHI menetapkan dalam pasal 209 pemberian wasiat 

wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini 

merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak di 

temukan dalam kitab-kitab klasik bahkan Undang- undang 
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 Rahmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 

Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 26  

Mesir, Syiria, Maroko dan Tunisiapun tidak menyatakan wasiat 

wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 

KHI tersebut menyebutkan: 

(1)  Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan pasal 

176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan 

terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat 

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

wasiat anak angkatnya. 

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

warisan orang tua angkatnya. 

Pada prateknya di pengadilan, wasiat wajibah tidak hanya 

diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga 

diberikan kepada ahli waris non muslim. 

 

2.6. Kewarisan anak luar nikah. 

Anak di luar nikah, di dalam fiqh disebut sebagai walad az-

zina. Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminologi anak 

zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan 

suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak 



 

 

sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan 

(senggama/wathi‟) antara dua orang yang tidak terikat tali 

pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang 

telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah 

tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena 

perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah 

ataupun belum menikah.
168

 

Wahbah az-Zuhaili mencatat, bahwa menurut ulama 

Malikiyah, zina adalah salah satu penghalang kewarisan di 

dalam ketentuan Fiqh Islam. Oleh karenanya, seorang walad az-

zina tidak bisa saling waris mewarisi dengan ayahnya, meskipun 

ayah tersebut mengakuinya sebagai anak biologisnya.
169

 Anak 

zina memiliki posisi yang sama dengan anak mula‟anah,
170
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 Hasanayn Muhammad Makluf, Al-Mawarits fi asy-Syari’at al-
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“Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam”, makalah 
Diskusi/Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tanggal 27 
Agustus 2005 M/1426 H dan diperbaiki di Yogyakarta, 2 Maret 2009, dalam situs 
http://belibis-a17.com/2009/03/29/1012/ diakses pada  1 Juni 2011, pkl 15.35, 
hlm. 4. 

169
 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (free program 

Mahtabah Syamilah 15 gb), juz X, hlm. 383. 
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 Anak mula’anah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang 
diingkari oleh suaminya dengan dikuatkan dengan sumpah li’an, maka nasab 
dengan ayahnya terputus, dan semua konsekuensi perdatanya hanya 

hanya bisa menerima dan memberi warisan dari garis ibunya 

saja, karena hubungan nasabnya hanya tersambung dengan garis 

ibunya.
171

 

Anak zina bisa menerima dan meninggalkan warisan dari 

ibunya, dan tidak bisa menerima dari jalur ayahnya, karena dia 

dianggap tidak memiliki ayah dan keluarga/kerabat dari jalur 

ayah
172

. Dalam ketentuan Umar bin Khattab, ashabah anak zina 

(sama dengan anak mula‟anah) hanya bisa didapatkan dari jalur 

ibunya. Apabila anak zina berada dalam posisi ahli waris yang 

memiliki bagian (dzu fardl), maka bagian hartanya dikembalikan 

kepada ahli waris lainnya (radd). Namun apabila anak zina, 

tidak dalam posisi menerima bagian warisan tertentu (ashabah), 

maka bagian ashabahnya dikaitkan dengan ashabah ibunya.
173

 

Dengan demikian menjadi sebuah ijma‘ dan kesepakatan di 

kalangan ulama fiqh Islam bahwa posisi kewarisan anak di luar 
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nikah (anak zina dan anak mula‟anah) hanya bisa dihubungkan 

kepada ibunya dan keluarga ibunya.
174

 

Seiring dengan ketentuan Fiqh dan sebagai konsekuensi 

lanjutan dari pasal 100 KHI tentang anak di luar perkawinan 

hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya, yang sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang lahir di luar nikah hanya 

bisa memiliki hubungan dan posisi kewarisan dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. Dalam pasal 186 KHI ditentukan, Anak yang 

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling 

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
175

 

Chatib Rasyid menegaskan bahwa yang termasuk anak yang 

lahir di luar pernikahan adalah
176

: 

a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai 

ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang 

menghamilinya. 
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 Pasal 186 KHI, lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…, hlm. 77. 
176

 Chatib Rasyid, “Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara 
Hukum Islam… dalam situs http://belibis-a17.com/2009/03/29/1012/ diakses 
pada  1 Juni 2011, pkl 15.35, hlm. 5. 

b. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan 

oleh satu orang pria atau lebih. 

c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili‘an (diingkari) 

oleh suaminya. 

d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat 

salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan. 

e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat 

pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan 

saudara kandung atau saudara sepersusuan. 

Anak yang lahir di luar nikah tersebut secara hukum tidak 

mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan 

ayah/bapak alami (genetiknya), ataupun suami ibunya. Dengan 

demikian, secara tegas, KHI mengatur bahwa anak di luar 

pernikahan yang sah dengan bukti-bukti perkawinan yang sah 

secara hukum, hanya bisa memperoleh bagian warisan dari 

ibunya dan keluarga ibunya dan hanya bisa meninggalkan 

warisan kepada ibunya atau keluarganya dalam jalur ibu. 

Putusan pengadilan oleh majelis hakim tentang sengketa 

atau penetapan waris selalu didasarkan kepada peraturan 

perundangan yang berlaku. Pengadilan Agama, dengan landasan 



 

 

hukum Islam, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, 

tidak bisa memutuskan kewarisan anak di luar nikah dari jalur 

ayahnya, baik ayah biologis maupun suami ibunya. Namun 

demikian, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait 

dengan perkara-perkara sengketa waris dengan pertimbangan 

hukum tertentu, tidak memberikan warisan kepada anak di luar 

nikah dan dengan pertimbangan tertentu pula, ada yang 

memberikan warisan kepada anak di luar nikah.  

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) tanggal 

18  Maret 1976 No. 889 K/SIP/1974 menegaskan bahwa adanya  

perkawinan dibuktikan dengan adanya akte perkawinan. Maka 

bahwa anak-anak yang lahir dalam hidup bersama yang bukan 

dianggap sebagai ikatan perkawinan secara hukum, adalah anak 

alam (natuurlijk kind) dan bukan anak yang sah.
177

 

Berdasarkan pertimbangan hukum adat, Putusan Mahkamah 

Agung RI tanggal 24 Mei 1958 No. 82/K/SIP/1957 menyatakan 

                                                           
177
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bahwa anak luar kawin tidak berhak mewarisi barang-barang 

pusaka, barang ini kembali kepada waris keturunan darah yang 

sah.
178

 Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 

Maret 1959 menyatakan bahwa, “menurut hukum adat yang 

berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan 

mewaris harta gono-gini dari keluarga bapak biologisnya, 

sedangkan harta pusaka (barang asal), anak luar kawin tidak 

berhak mewarisinya‖.
179

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1960 

tanggal 23 Oktober 1961 menyatakan: 

―Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, 

atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar 

kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan 

menganggap sebagi hukum yang hidup di Indonesia, bahwa 
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anak-anak luar kawin adan anak-anak sah dari seorang 

peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta 

warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah 

adalah sama dengan bagian seorang anak-anak luar 

kawin‖.
180

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415/K/SIP/1970 

tanggal 30 Juni 1971 menyatakan: 

―Hukum adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 

tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) 

terhadap warisan orang tua. DI daerah Tapanuli pemberian 

dan penyerahan kepada seorang anak luar kawin merupakan 

―serah lepas‖ dengan maksud memperlunak hukum adat 

setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris 

bagi anak luar kawin. Jadi saat ini, hokum adat di Tapanuli 

telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada 

anak anak sah dan anak anak luar kawin.‖
181
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Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 

1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menyatakan: 

―Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang 

kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orang 

tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan 

meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak 

anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli 

warisnya dan yang berhak atas harta yang 

ditinggalkannya.‖
182

 

Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

tersebut, anak luar nikah, dengan beberapa pertimbangan hukum 

tertentu, memiliki peluang untuk memperoleh harta warisan dari 

ayah dan ibu biologisnya dalam Praktik di Pengadilan, terutama 

Pengadilan Negeri. 

 

 

                                                           
182

 Ibid., hlm. 63. 



 

 

BAB IV 

PROSPEKTIF HUKUM KEWARISAN NASIONAL 

 

 

Bangsa Indonesia adalah negara yang menjemuk yang terdiri dari 

beberapa suku, serta beberapa penganut agama. Dalam kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat Pancasila sebagai perekat kemajemukan. Menurut 

Yunan Nasution Pancasila yang mempertemukan agama dan kepercayaan yang 

berbeda, perbedaan suku dan bahasa, merupakan hidayah Tuhan kepada bangsa 

Indonesia.
183

 Bahkan menurut Muhammad Nasir Pancasila sebagai titik temu 

semua golongan yang berfilsafat hidupnya, termasuk yang ateis.
184

  

Pancasila bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama, 

serta nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan 

ajaran Islam, sila pertama adalah tauhit yang menjadi landasan sila-sila lainnya. 

Bahkan Nahdlatul Ulama‘ (NU) dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) di 

Situbondo telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam deklarasinya 

dinyatakan : 
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 . Yunan Nasution, Islam dan Problematika-prpblematika 
Kemasyarakatan, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, hlm. 193.  

 
184

 . Mohammad Nasir, Islam sebagai Dasar Nedara,, Jakarta : Dewan 
Dakwah Islamiyah, Universitas Mohammad Nasir dan Media Dakwah, 2000, hlm 
58  

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia 

bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat 

ddipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama 

 

2. Sila Ketuhanan Yang Maha esa sebagai Dasar Negara republik 

Indonesia  menurut pasal 29 ayat (1)  Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauchid menurut pengertian 

keimanan dalam Islam.  

 

3. Bagi Nahdlatul Ulama‘ Islam adalah aqidah dan syari‘ah, meliputi aspek 

hubungan manusia dengan Allah dan hubungan aantar manusia 

 

4. Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan upaya 

umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari‘ah agamanya. 

 

5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama‘ berkewajiban 

mengamankan pengertian yaang benar tentang Pancasila dan 

pengamalannya yang murni dan konsisten oleh semua pihak.
185
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Pancasila sebagai sumber hukum dan recht side hukum nasional yang 

terdiri dari nilai-nilai kemajemukan budaya dan agama bangsa Indonesia dapat 

digali dan atau untuk menyaring hukum asing. Selanjutnya dari nilai-nilai dan 

atau penyaringan hukum asing itu kemudian dapat digunakan untuk membentuk 

hukum yang bersifat nasional. 

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia selama ini adalah hukum 

Islam, hukum Adat dan hukum Barat atau Burgelike Wetboek (BW), masing-

masing merupakan hukum positif yang berlaku bagi sekelompok warga negara 

tertentu.  

Bagi negara kesatuan Republik Indonesia kehadiran hukum kewarisan 

nasional yang unifikatif adalah suatu keharusan cepat atau lambat. Kedatangan 

hukum perkawinan nasional pada tahun 1974 memberi inspirasi akan hadirnya 

hukum kewarisan nasional krena keduanya salin berkaitan, namun untuk 

mewujudkan hukum kewarisan nasional bukanlah suatua usaha yang mudah. Hal 

ini disebabkan di Indonesia terdiri dari suku bangsa dan agama yang beranega 

ragam, kesemuannya itu diakui ole negara dan membentuk kesadaran hukum 

yang majemuk, di lain pihak masyarakat selalu menghendaki suatu perumusan 

hukum kewarisan nasional. 

                                                                                                                                    
 

Sehubungan dengan harapan dan cita-cita hukum kewarisan nasional, 

kiranya perlu menganalisa prospektif perkembangan ketiga sistem hukum 

tersebut, dengan harapan mengarah kepada unifikasi  hukum kewarisan atau 

setidak-tidaknya unifikasi terbatas seperti layaknya hukum perkawinan dalam 

Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974. 

 

1.  Prospektif Hukum kewarisan Islam 

 Hukum Islam sebagai salah salah sumber  hukum nasional, dalam 

perkembangannya terdapat dua sifat, yaitu pertama yang bersifat tetap, kedua 

bersifat mengalami perubahan. Sifat pertama dikarenakan dalilnya qot‘i atau 

sudah jelas, tidak ada interprestasi dan tidak akan ada perubahan, hukum-

hukum ini yang berhubungan dengan ibadah, sedangkan yang bersifat 

berubah hal ini disebabkan dalilnya dhonni atau tidak/kurang jelas, umumnya 

hukum Islam ini berkaitan dengan muamalah. Perubahan dilakukan dengan 

jalan ijtihad oleh para ahli hukum Islam, berdasarkan analisis injtelektualitas 

dan kondisi lingkungan serta adat-istiadat masyarakat dimana  hukum  

diperlakukan. 

Pada awalnya Ijtihad hukum Islam  yang dalilnya dhonny tersebut, 

telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama  dengan proses   dan 

kondisi serta sesuai tuntutan zaman pada waktu itu, dengan dilatar belakang 



 

 

peristiwa-peristiwa budaya, social dan politik pada masa itu telah dibukukan 

dalam kitab-kitab fikih lama. Hasil ijtihad tersebut tentunya ada yang sudah 

tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan timbulnya masalah-masalah baru 

dalam masyarakat, sebagai contoh  antara lain ijab qobul perkawinan melalui 

tilpun.  

Perubahan dan perkembangan hukum Islam merupakan 

jawaban fenomena social budaya dan politik yang senantiasa bergerak  dan 

berubah  dengan cepat, sementara nash telah berhenti dengan wafatnya 

Rasulullah SAW, serta hukum Islam dalam kitab-kiitab fikih yang tidak 

sesuai lagi dan  timbulnya hukum-hukum baru dalam masyarakat, maka 

diperlukan perubahan hukum serta pembentukan hukum Islam baru.      

Teori perubahan hukum Islam adalah ― teori qoul qodim dan  qoul 

jadid‖ dari Imam Syafi‘i. Qoul qodim dan qoul jadid  dibedakan berdasarkan 

waktu dan tempat. Hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi‘i  pada 

umumnya pada waktu  Imam Syafi‘i  di Bagdad  disebut qoul qodim dan 

banyak tertulis dalam kitab beliau Ar-Risalah al-Qodimah. Sedang hukum-

hukum yang dikeluarkan Imam Syafi‘i pada waktu di Mesir disebut qoul 

jadid yang tertulis dalam kitab Risalah Jadilah. 
186
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Imam Syafi‘i sebagai seorang mujtahid  selalu mencari 

kebenaran yang terus-menerus, wajar kalau pembentukan hukum yang 

dibuatnya selalu berubah,  karena perbedaan  waktu, tempat dan  

lingkungan
187

, selain itu hasil ijtihat selalu relatif. Menurut Abdul Manan 

pandangan Imam Syafi‘i  bahwa hukum-hukum dari hasil ijtihad  tetap 

terbuka pada setiap perubahan karena  tempat, waktu, situasi  dan kondisi, 

sebab kegiatan ijtihad   sebagai proses pencarian  kebenaran  tidak pernah 

berhenti.
188

  Selanjutnya  Abdul Manan mengatakan bahwa Imam Syafi‘i  

kepada pengikut-pengikutnya  yang telah memiliki kemampuan  ijtihad, dan 

beliau melarang taklid tanpa memeriksa dalilnya. 

Demikian juga hukum Islam yang berlaku di Indonesia  tentu pada 

perkembangannya selalu mengalami perubahan, yang mulanya mengikuti 

hukum yang dibawakan oleh para Da‘i atau Ulama‘ yang mengajarkan dan 

mengamalkan hukum Islam pada waktu itu, dan kemudian setelah terjadi 

kemajuan intelektualitas umat Islam Indonesia tentu menginginkan adanya 

perubahan apabila hukum Islam belum sesuai dengan budaya dan adat-

istiadat Indonesia, selanjutnya para ahli hukum Islam Indonesia mengadakan 

ijtihad dengan kajian ulang terhadap hukum Islam yang tidak sesuai lagi 
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dengan perkembangan masyarakat saat ini, dan tentunya berdasarkan analisis 

lingkungan dan budaya adat-istiadat bangsa Indonesia.  

Di Indonesia pada awalnya ide perubahan hukum Islam dipelopori 

oleh Hasbi Ash Shiddieqy tentang ―hukum Islam disesuaikaan dengan 

budaya lokal bangsa Indonesia”. Kemudian Hazairin  tetang “mazhab 

nasional”  yang garis besar pandangan Hazairin tersebut mirip dengan ide 

hasbi Ash Shiddieqy, tetapi keduanya bebeda metodenya. Hasbi Ash 

Shiddieqy  cenderung memperlakukan semua mazhab sebagai bahan dasar 

sumber hukum Islam Indonesia,
189

  sedangkan Hazairin justru menghendaaki 

mazhaab nasional harus dibangun semata-mata lewat pembaruan mazhab 

Imam Syafi‘i, sesuai dengan masyarakat Indonesia.
190

  

Pandangan Hasbi Ash Shiddieqy  tersebut pada awalnya kurang 

mendapat respon para ahli hukum Islam Indonesia, kemudian setelah beliau 

menjelaskan secara rinci pemikirannya, dan bahwa fikih yang berlaku di 

Indonesia selama ini adalah fikih Hijaziyang yang dibangun berdasarkan 
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adat-istiadat masyarakat Hijaz.
191

 Demikian juga fikih Hindi sebagaimana 

yang dibangun berdasarkan adat-istiadat Hindia, 

Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian dan dalam 

perkembangannya para ahli hukum Islam mengapresiasi, seperti Ahmad 

Syadali, dalam tulisannya sebuah monograf T.M. Hasbi Ash Shiddieqi 

tentang Ijtihad Kesatuan Mazhab dan Penyusunan Fiqh Baru. Kemudian 

muncul tokoh-tokoh baru umpamanya Ibrahim Husen, dengan tulisannya 

“Pemerintah Sebagai mazhab‖ Alie Yfie dengan tulisannya “Mata Rantai 

yang Hilang‘ Bahkan bila diperhatikaan banyak sekali para pemikir-pemikir 

belakannya mengaprisiasi padangan kedua tokoh hukum Islam tersebut, 

diantaranya : Arief Subkan judul tulisannya “ Hasbi Ash Shiddieqy Perintis 

Fiqih Indonesia, Dodi S. Truna dan Ismatu Ropi dalam tulisannya ― 

Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia‖ , Iskandar Ritonga 

―Hasbi Ash Shiddieqy Tokoh Penggagas Fiqh Indonesia‖, dan lain lainnya.  

Di Indonesia tentang pendapat-pendapat perubahan hukum Islam, 

dengan konstek ke-Indonesia-an terus berkembang, khususnya untuk hukum 

kewarisan Islam, adalah pandangan Hazairin dengan sistem hukum 

                                                           
191

 . Ash Shiddieqy, op cit hlm. 41-42. 
 



 

 

kewarisan bilateral.
192

  Dalam pendapatnya diantaraanya bahwa keturunan 

laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak warisan, meskipun 

bagian-bagiannya mereka tidak sama. Kemudiaan pandangan Munawir 

Sjadzali mantan Menteri Agama Republik Indonesia melotarkan bahwa 

baagian laki-laki dan bagian perempuan harus sama, dengan alasan kesamaan 

peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
193

.  

Pandangan Munawir Sjadzali meskipun pada waktu itu kurang 

mendapat respon oleh para ahli hukum Islam Indonesia, tetapi perlu 

diperhatikan lontaran ide tersebut.  Karena bila diperhatikana secara kasuistik 

kadang-kadang ada benarnya, seperti dalam suatu kasus peranan anak 

pertempuan sangat besar dibandingkan dengan anak laki-laki, bahkan anak 

laki-laki tidak mempunyai peranan sama sekali, seperti harta kewarisan dari 

hasil perdagangan atau pertanian, anak perempuanlah yang banyak berperan 

dan membantu usaha kedua orang tua tersebut, bahkan dalam praktik kedua 

orang tua tidak berperan sama sekali usaha perdagangan atau pertaniannya 

tersebut. Maka sangat wajar bila harta warisan itu dibagi harus sama antara 
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anak laki-laki dengan anak perempuan, meskipun status hak bagian 

kewarisannya tetap, sebagaimana dalam Al-Qur‘an, tetapi dalam waktu 

praktik pembagian harta kewarisan harus diperhatikaan rasa keadilan bagian 

anak perempuan dalam kasus tersebut. Hal ini bila diperhatikan sebagaimana 

pendapat Muhammad Abu Zahrah dan Sidi Gazalba bahwa prinsip ijtihad 

dalam pembaharuan hukum islam yaitu bukan normanya, tetapi pelaksanaan 

norma, norma ditetapkan naqal, sedangkan pelaksanaan ditetapkan oleh 

akal.
194

   

Selanjutnya pandangan Sajuti Thalib bahwa hampir seluruh 

Indonesia telah berkembang garis hukum, garus hukum itu adalah hukum 

Adat hanya berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat, apabila hukum itu 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.
195

  Pandangan Sajuti Thalib ini 

berlawanan dengan pendapat Snuoch Hurgronye, yang mengatakan bahwa 

hukum Adat tidak dapat beradaptasi dengan hukum Islam, maka hukum 

warisan Islam tidak bisa berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam teori 

receptie. Sebenarnya pandangan Snouch Horgronye bukan teori hukum 

dengan pendekatan akademis, tetapi karena politik hukum Belanda yang 
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akan mengaburkan kedudukan dan nilai-nilai kesadarakn hukum Islam dari 

tata hukum Indonesia. 

Landasan pemikiran Sajuti Thalib tersebut bahwa dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia terdapat fakta ungkapan yang meenjadi pedoman 

penerapan hukum di seluruh Indonesia, ungkapan-ungkapan tersebut 

diantaranya, seperti di Aceh yang berbunyi  ― hukum ngot aadat hantom 

cre, lagee zat ngon sipeut “ artinya  hukum Adat dan hukum Islam tidak 

dapat dicerai dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubunganzat 

dan sifat sesuatu barang atau benda‖. Kemudian di Minangkabau terdapat 

ungkapan yang berbunyi  “ Adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ 

mengato adat memakai ―  artinya hubungan hukum Adat dengan hukum 

Islam sangat erat sekali salig topang-menopang, karena sesungguhnya yang 

dinamakan benar-benar Adat adalah syara‘ itu sendiri.   

Di Jawa juga ada ungkapan yang erat sekali antara hukum Adat 

dengan hukum Islam seperti adanya prinsip ―kerukunan‖ dalam pembagian 

harta warisan prinsip ―sepikul segendongan‖ yang artinya sepikul dua barang 

yang dipikul sehingga bagian laki-laki adalah 2 (dua) bagian, sedangkan 

segendongan artinya 1 (satu) bagian karena perempuan mengendong barang 

hanya satu jinjing. Kemudian di Sulawesi eratnya hubungan hukum Adat 

dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan ― Adat hula-hula to 

syaraa, syaraa hula-hula to adat‖  artinya kurang lebih ialah adat bersendi 

syara‘ syaraa‘ bersendi adat.
196

 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, hukum Islam telah ternyata 

terjadi konsep petautan dengan hukum Adat atau hukum Islam telah menjadi 

hukum Adat. Terjadinya konsep  menyatunya hukum Adat ke dalam hukum 

Islam tersebut, disebabkan karena pada dasarnya hukum Islam bersifat 

terbuka dari unsur-unsur dari luar. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh 

Khalil Abdul Karim bahwa hukum Islam banyak mengadopsi nilai-nilai 

warisan pra Islam baik dalam peribadatan ketentuan hukum maupun 

politik.
197

  

Bahkan menurut Hasyim Muzadi  adat-istiadat memberi peluang 

besar pada tradisi apapun untuk dikonversi baagiaan dari hukum Islam,
198

  

Akan tetapi norma hukum Adat agar dapat menjadi hukum Islam harus 

menyesuaikan diri dengan prinsip hukum Islam  melalui seleksi. 
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Dasar untuk mengadakan seleksi tersebut menurut Amir 

Syarifuddin ialah dengan  ―maslahat umum‖
199

  yang mana dikemukakan 

bahwa maslahat umum itu dapat ditinjau dari dua segi. Segi pertama 

mendatangkan manfaat untu kehidupan umat dan yang kedua menghindarkan 

kemadhorotan (kerusakan, kesulitan dan keburukan) dari kehidupan 

masyarakat.
200

 

Dalam menganalisa hukum Adat dengan seleksi maslakhat umum, 

adalah hukum Adat itu dinilai dengan norma maslakhat artinya adanya 

kemaslakatan di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan apabila hukum 

Adat tersebut terdapat norma unsur-unsur perusah yang menimbulkan 

kemadhorotan, maka hukum Adat tersebut dinilai tidak sesuai dengan hukum 

Islam, Umpamanya dalam hukum Adat adanya kebiasaan mabuk-mabukan, 

berjudi, tetapi apabila hukum Adat itu ternyata menimbulkan kemaslakatan 

dapaat diangkat menjadi hukum Islam, Umpamanya adanya harta bersama 

dalam rumah tangga, pembagiaan harta warisan dengan cara al-shulh atau 

perdamaian diantara para ahli waris, pemberian harta sewaktu pewaris masih 

hidup dapat dinilai sebagai harta kewarisan dan lain sebagainya.    
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Metode  untuk mengangkat  hukum Adat sebagai hukum Islam 

berdasarkan seleksi maslahat umum adalah, hukum Adat tersebut diadakan 

pengelompokan-pengelompokan, untuk dilihat hukum Adat mana yang dapat 

dan yang tidak dapat menjadi hukum Islam  Kemudian dalam 

peneglompokan-pengelompokan tersebut terdapat pengakuan bahwa hukum 

Adat dapat dijadikan hukum Islam. Ini berarti Islam mengakui adanya adat-

istiadat (hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat  sebagai hukum Islam. 

Historisnya bentuk pengakuan hukum Adat ke dalam hukum Islam ini ada 

dua macam, pertama hukum adat pada masyarakat tersebut dikuatkan oleh 

hukum islam melalui wahyu atau Al-Qur‘an dan As-Sunah Rasulullah SAW. 

Hal ini seperti kebiasaan bangsa Arab pada waktu menyusukan anaknya 

kepada orang lain yang disebut ―ibu susuan‖, bentuk seperti ini merupakan 

budaya atau adat-istiadat bangsa Arab, dan kemudiaan setelah Islam datang 

budaya atau adat-istiadat (hukumAdat) tersebut, diteruskan atau ditetapkan  

sebagai  hukum Islam melalui  wahyu Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surat Al-

Baqarah ayat 233. yang terjemahannya adalah sebagai berikut :   

―.... Maka tidak ada dosa atas keduanya  dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada 



 

 

Allah dan Ketaahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan‖  

 

Kedua  dalam kehidupan masyarakat hukum Islam belum 

mengaturnya, akan tetapi dalam masyarakat sudah ada norma hukum atau 

adat-istiadat yang mengaturnya, kemudian norma hukum adat tersebut dapat 

dijadikan hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan 

As-Sunah. Umpamanya di Indonesia harta bersama dalam hukum adat. Harta 

bersama ini semua suku bangsa  Indonesia mengaaturnya malalui adat-

istiadatnya (hukum Adat)  seperti dalam masyarakat Suku Jawa disebut goni-

gini masyarakat suku Sunda disebut guna-kaya, masyarakaat  Aceh disebut 

hareuta seuhareukat, dalam masyarakat Sulawesi disebut  barang caraka, 

masyarakat  Bali disebut drube-gabro, dalam masyarakat Kalimantan disebut 

“barang perpantangan‖ Masyarakat Jakarta disebut ―harta pancarian‖ 

Masyarakat madura disebut Ghuna-ghana‖ dan lain-lain, kemudian di 

masyarakat bangsa Arab  

Bentuk hukum Adat yang dijadikan hukum Islam seperti tersebut 

dalam masyarakat Arab juga sudah ada, umpamanya seperti membagi harta 

warisan dengan perdamaian atau al-shulh. Bahkan dalam kitab fiqih atau 

hukum Islam   bentuk ini telah menjadi kaidah ushul fiqh yang disebut al-

shulh sayyidul ahkam artinya perdamaian itu puncah dari pada hukum. 

Dengan demikian hukum Adat atau adat-istiadat masyarakat para  Ulama‘ 

atau para ahli hukum Islam telah mengakui  telah dijadikan sumber hukum 

Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan As-Sunah 

Rasulullah SAW. Adat ini dalam fiqih disebut al-urf, kemudian dalam kaidah 

ushul fiqh dengan sebutan al-adah al- mukhakamah,  bahkan Sajuti Thalib 

menjadikan  suatu teori hukum yang disebut receptio a contrario. 

Dalam perkembangan atau pembaharuan hukum kewarisan Islam di 

Indonesia diantaranya  adalah  Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 jo Keputusan Menteri Agama 

Nomor 145 Tahun 1990. Diantara pembaharuan tersebut pertama adalah 

harta tirkah atau harta bersama antara suami istri yang mengacu kepada 

hukum adat Indonesia, dalam KHI tirkah atau harta bersama ini diatur dalam 

bab XIII pasal 85 dan pasal 88 sampai dengan pasal 97. Kedua 

melembagakan ahli waris pengganti ke dalam hukum Islam, meskipun tidak 

secara bulat seperti pendapat Hazairin, tetapi dalam bentuk modifikasi 

dengan acuan (1). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian 

ahli warios yang sederajat dengan yang diganti, dan (2). Bila ahli waris 

pengganti seorang saja dan ayahnya hanya hanya mempunyai seorang 

saudara perempuan, bagian ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian 



 

 

saudara ayahnya, dibagi dua antara ahli waris pegganti dengan bibiknya 

(saudara ayah). Hal ini diatur dalam pasal 185. Ketiga anak angkat dan 

kebalikannya ayah angkat meskipun bukan mempunyai hak sebagai ahli 

waris, tetapi ia mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah, 

yang bagiannya tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta warisan. Anak 

angkat ini dalam hukum Adat mendapat harta warisan, karena jasa-jasanya 

seperti perolehan/pengembangan harta warisan, mewakili pewaris dalam 

kehidupan sosial dalam masyarakat, keberhasilan pemancingan dalam 

mendapatkan seorang anak, tidak seperti  halnya hukum  Adat ciptaan Van 

Vollehoven  bahwa anak angkat mempunyai hak sebagai ahli waris.    

 

1.1. Praktik Pembagian harta kewarisan bagi masyarakat  Islam 

Indonesia 

 

Praktik pembagian harta kewarisan di masyarakat 

Indonesia pada umumnya ada dua macam, yaitu pertama bila tidak 

terjadi konplik diantara ahli waris dibagi dengan cara perdamaian 

oleh para ahli waris itu sendiri, sedangkan apabila terjadi konplik 

diantara para ahli warisn tentang  kedudukan ahli waris dan jumlah 

bagian masing-masing ahli waris pembagiannya  diselesaikan 

melalui pengadilan. 

   

a.  Praktik pembagian melalui perdamaian 

Praktik pembagian harta warisan melalui perdamaian 

degan cara musyawarah diantara para ahli waris ini dalam 

hukum Islam boleh dan tidak bertentangan dengan hukum 

Islam,  pembagian dengan cara seperti in banyak dilakukan 

oleh masyarakat islam Indonesia, sebagaimana penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddi, di daerah 

Sumaterta Barat (Minangkabau), Zaenuddin Ali di daerah 

Sulawesi, Abdul Ghofur Anshori di Bantul Jogyakarta, Otje 

Saalman di Cirebon, Komari di Magetan Jawa Timur.
201

 

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya 

adalah untuk menyelesaiakan masalah, baik yang telah terjadi 

perselisihan maupun belum terjadi perselisihan. Perdamaian 

para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan 

mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian 
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hari diantara ahli waris sebagai anak-anak maupun para 

keluarga dekat pewaris.  Bahkan penyelesaian dengan 

perdamaian ini para ahli waris tidak memerlupan alat-alat bukti 

dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan 

keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian 

harta warisannya. 

Perdamaian tersebut dalam istilaih hukum Islam 

disebut Al-Shulh, bahkan dalam hukum Iislam  al-shluh  atau  

perdamian   ini  telah mnejadi kaidah ushul fiqh, yang disebut  

Al-suhulh sayyidul al-ahkam,  artinya  persdamian itu 

merupakan puncak dari segala hukum,   Menurut  Syahrizal 

Abbas
202

 bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan 

pertimbangan (1). Dapat memuskan para pohak, dan tidak ada 

yang merasa dirugikan dan meresa menang  atau kalah dalam 

penyelesaiannya, (2). Dengan perdamian ini dapat 

menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta 

mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan   dengan sukarela, 
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tidak ada paksaan, dan para ahli waris membuat kesepakatan-

kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.  

Penyelesaian dengan perdamaiaan diajurkan oleh 

Allah SWT, sebagimana dalam Al-Qur‘an surat An-Nisa‘ ayat 

128, bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan 

Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah SAW bersabda 

bahwa perdamaian di atara kaum muslimin itu boleh, kecuali 

perdamaiaan yang mengharamkaan sesuatu yanh halal, atau 

menghalakan sesuatu yang haram.
203

  Selanjutnya Muhammad 

Rawwas Qal‘ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua 

macam yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu sepertinya 

adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama, tentang 

pemilikan harta yang dikuasahi oleh pihak ketiga, sedangkan 

pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu. Kemudian terjadi 

perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta 

yang diakui  pihak pertama tersebut. Sedangkan yang kedua 

perdamaian pengakuan, perjanjian ini seperti adanyaa 

pengakuan bahwa harta yang dikuasahinya ternyata milik orang 
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lain, dan dia tidak mau mengembalikan, kemudian diadakan 

perjanjian perdamaian  bahwa ia bersedia mengembalikan 

sebagaian dari harta milik orang lain tersebut.    

Dalam hukum Islam terdapat  tiga macam unsur atau 

rukun perdamaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang 

mempunyai masalah, unsur pertama ialah lafazd ialah ucapan 

atau perbuatan dari kedua belah pihak yang mengadakan 

perdamian tersebut. Lafazd  terdiri dari ijab dan qobul.  Ijab 

artinya pernyataan dari salah satu  pihak yang mengadakan 

perdamaian, seperti kami berdamai dengan kamu dengan saya 

membayar hutang sebesar seribu rupiah, sedangakn Kabul 

adalah pernyataan menerima atau persetujuan perdamian, baik 

melalui lisan maupun dengan perbuatan untuk melakukan 

perdamaian.  

Dengan lahirnya perjanjian perdamaian itu lahir pula 

ikatan hukum diantara pelaku perdamaian, yang masing-masing 

[ihak berkewajiban untuk melaksanakan perdamapain yang 

disepakatinya, danm masing-masing pihak tidak bisa 

membatalkan secara sepihak, bia terjadi pembatalan harus 

kedua belah pihak. 

Menurut Sayyaid Sabiq perdamaian itu ada tiga syarat 

yaitu pertama subyek atau orang yang melaksanakan perdamian 

itu harus cakap hukum, kedua obyek dari perdamian itu sendiri  

berbentuk benda yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak 

intelektual. Sedangkan yang ketiga adalha persoalan yang boleh 

dierdamaikan, artinya maslah-masalah harta benda yang 

menjadi hak hamba atau  hak  manusia.
204

  sedangkan hak Allah 

tidak bisa menjadi obyek perdamaian. 

Dalam memahami pelaksanaan pembagian harta 

kewarisan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya 

Ushul Fiqh  yang dikutp Satria Effendi beliau mengatakan 

bahwa hak warisan termasuk hak hamba  dan mensejajarkan 

dengan hak menagih hutang, kerna kedua-duanya berhubungan 

dengan harta. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa 

hak hamba adalah sebuah kedholiman kecuali dimaafkan hak 
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semaacam ini demi kepentingan kemaslakatan peroraangan dan 

dapat digugurkan oleh pemiliknya.
205

   

Demikian juga pendapat Sidi Gazalba nash Al-Qur‘an 

dan As-Sunah tidak bisa dinterprestasikan, tetapi 

pelaksanaannya dapat diinterprestasikan.
206

 Dengan demikian 

pelaksanaan  pembagian harta kewarisan merupakaan 

interprestasikan dengan perdamian yang hasilnya  mungkin 

sesuai  ketentuan-ketentuan Al-Qur‘an, dan kemungkinan tidak 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur‘an dan As-Sunah 

Rasulullah SAW.  

Cara pembagian harta kewarisan dengan perdamian 

tersebut ada yang mengatakan bahwa pembagian harta 

kewarisan ini sebagai praktik mendua, disatu sisi menyelesaian 

dengan perdamaian tidak dengan ketentuan Al-Qur‘an, tetapi 

dalam kenyataan mereka membagi dengan perdamaian, bahkan 
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banyak juga yang membagi harta kewarisan dengan hibah 

ketika pewaris  masih hidup. 

Ahmad rafiq berpendapat bahwa cara membagian 

harta kewarisan dengan perdamaian  yang hasilnaya tidak 

sesuai dengan nas syar‘I tidak sikab mendua karena perdamaian 

merupakan term Al-Qur‘an sebagaimana dalam Al-Qur‘an 

Surat An-Nisa ayat 128  ― .. Dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir”, dan 

Surat Al-Hujuraat ayat 9  ― .. Jika golongan itu (telah kembali 

kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 

dengan adil dan berlakulah adil…‖ dan ayat 10  yaitu ‗ 

Sesungguhnya orang mukmin adalh bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah 

keapad Allah supaya kamu mendapat rahmad‖. 

 Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif 

untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli 

waris)  akibat pembagian harta kewarisan  tersebut. Hal ini 

sejlan dengan nasehat Khalifat Umar ibnu Khatab kepada kaum 

muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat 

memilah cara perdamaian Umar ibnu Khatab berkata : Boleh 



 

 

mengadakan perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang 

haram ― Bahkan Umar ibnu Khatab selanjutnya memerintahkan 

: ―Kembaliknalah penyelesaian perkara diantara sanak 

keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, 

karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu 

menimbulkan rasa tidak enak.
207

   Bahkan menurut  

Muhammad Abu Nimer
208

 meyakini bahwa Islam sebagai 

agama telah meletakan prisnip-prinsip nilai-nilai perdamaian 

dalam Al-Qur‘an. SEdangkan bagi praktisi Al-Qur‘an sebagai 

kerangka untuk kerja menyelesaikan maslah-masalah baik 

setelah maupun sebelum terjadi timbul berbagai perselisihaan 

dalam permasalahan lapangan keluarga, ekonomi, hukum, 

soasial, maupun politik   

Al-Qur‘an dan Nabi Muhammad SAW telah 

mengajurkan perdamaian sebagai sarana penyelesaaian akan 

timbulnya perselisihan atau setelah terjadinya pereselisihan  
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yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam Kitab 

Majalah Al-AhkamAl-Adiyah, bahwa suatu proses perdamaian 

telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak 

mempermasalahkannya  lagi.
209

 

Penyelesaian pembagian harta kewarisdan dengan cara 

perdamaian selain menyelesaian masalah yang terjadi diantara 

kelarga ahli waris, juga merupakan bentuk tolong menolong 

atau ta‘awun diantara ahli waris  Ahli waris yang mampu akan 

meringankan beban  penderitaan ahli waris yang tidak mampu. 

Dalam hukum Islam cara seperti ini dengan  bentuk ibra  atau 

pembebasan hak miliknya yang merupakan harta kewarisan, 

baik sebagian maupun seluruhnya,  kemudian hak milik harta 

kewarisan itu menjadi hak milik ahli waris lainnya.   

Dalam hukum Islam istilah  ibra masdar dari kata 

abra‘a yang artinya membebaskan.  Kata ibra ini dalam hukum 

Islam mempunyai dua pengertian  isqot  dan  tamlik . Kata 

isqad masdar dari kata  asqatha yang  artinya menggugurkan, 
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melepaskan dan membebaskan.
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  Dengan demikian isqot 

adalah menggugurkan hak miliknya dari bagian harta 

warisannya. Sedangkan kata tamlik masdar dari mallaka yang 

artinya menjadikan miliknya, juga dapat diartikan menyerahkan 

atau memberikan hak kepada seseorang.
211

 Sehingga tamlik 

adalah   menyerahkan  bagian harta warisannya.  Apalagi para 

ahli warisn itu merupakan hubungan keluarga dekat, baik dalam 

sistem  keluargaan parental atau bilateral, kekeluargaan 

matrilineal maupun kekeluargaan patrilinel.  Dengan demikian  

perdamaian merupakan intrumen  yang paling baik dalam 

menyelesaikan perselisihan dan perseteruan,  permusuhan 

keluarga dalam menjaga keutuhan keluarga atau  kekerabatan 

serta kerukunan dalam masyarakat. 

Dalam hukum Islam tentang pengertian ibra, para 

Ulama‘ berbeda pendapat, Ulama Madzhab Hanafi menyatakan 

bahwa ibra dalam arti isqot lebih tepat dengan makna 

pengguguran, meskipun makna pemilikan tetap ada, Sedangkan 
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Ulama Maliki disamping tujuan ibra juga dapat menggugurkan 

hak milik seseorang jika ingin digugurkannya terhadap suatu 

benda oleh pemiliknya, maka kedudukannya sama dengan 

hibah. Kemudian sebagian Ulama‘ Syafi‘I berpendapat bahwa 

ibra mengandung pengertian pemilikan hutang untuk orang 

yang berpiutang, dan kedua belah pihak harus mengetahui 

perngalihan  milik tersebut, Sebagian Ulama‘ lainnya 

mengartikan pengguguran seperti mazdhab Hanafi demikian 

dikalangan madzhab Hambali.    

 

b). Bagian-bagian ahli waris 

Dalam Hukum Islam bagian-bagian ahli waris telah 

ditentukan oleh nash Al-Qur‘an dengan istilah al-furudhul 

muqaddarah, yaitu bagian  ½, (setengah), ¼ (seperempat), 1/8, 

(seperdelapan) 2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga) dan 1/6 

(seperenam). Kemudian ahli waris mandapat bagian yang 

disebutkan dalam Al-Qur‘an i tersebut di atas, adalah suami, 

istri anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, dan sauadara. 

Sedangkan diluar itu merupakan pengembangan ahli waris 

dalam  praktik kehidupan masyarakat pada masa Rasulullah 



 

 

SAW, dan hasil ijtihat para Sahabat Rasulullah dan para 

Ulama‘ atau para ahli hukum Islam. 

Dalam praktik masyarakat Indonesia dalam membagi 

harta kewarisan umumnya dengan perdamaian diantara para 

ahli waris. Dan hasil perdamaian tersebut bisa terjadi beberapa 

kemungkinan. Kemungkinan pertama semua ahli waris 

mendapat bagian yang sama, baik ahli waris anak laki-laki 

maupun  anak peremuan dan ahli waris orang tua, meskipun 

dalam Al-Qur‘an bagian antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan dua berbanding satu, sedangkan nagian orangtuanya 

baik ayah maupun ibu 1/6 (seperenam) 

Kemungkinan bentuknya bisa terjadi, seperti salah satu 

ahli waris tidak mendapat harta warisan, tetapi mendapat  ganti 

sejumlah uang dari ahli waris yang lain. Dan kemungkinan 

uang tersebut senilai harga  warisan dan mungkin juga tidak  

senilai harga harta warisan tersebut atau juga pemberian uang 

dari sebagian penjualan harta warisan.  

Bentuk perdamaian itu tidak hanya terbatas yang telah 

disebutkan di atas, tetapi masih banyak kemungkinan-

kemungkinan lain yang dilakukan oleh para ahli waris, yang 

terpenting dari perdamaian itu semua ahli waris rela atau ridha.   

Pembagian harta warisan dengan cara perdamaian, 

meskipun hasilnya tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur‘an 

sebagaimana disebut al-furdhul muqaddarah yaitu ½ (setengan) 

¼ (seperempat) 1/8 (seperdelapan) 1/3 (sepertiga) 2/3 (dua 

pertiga) dan 1/6 (seperenam) serta misthu hadz al-untsayai‟n 

atau dua dibanding satu (2:1) antara laki-laki dan perempuan 

dalam hukum Islam boleh, sebab ketentuan-ketentuan tersebut 

dapat diterapkan secara fleksibel, apabila ahli waris memahami 

adanya alternatif lain  yang mengandung nilai-nilai  keadilan 

dan kedamaian  diantara  keluarga.  Al-Qur‘an menberikan 

kebebasan para ahli waris untuk mencari dan membuat 

kesepakatan-kesepakatan perdamaian dikalangan mereka.
212

 

Bahkan perdamaian dengan cara musyawarah ini juga diajurkan 

Al-Qur‘an dan juga merupakan filosofis masyarakat Adat 
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bangsa Indonesia.
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 Kecuali apabila para ahli waris terjadi 

sengketa  dan disekesaikan di pengadilan harus memperlakukan 

ketentuan misthu hadz al-untsayai‟n (2:1) dan furudh al-

muqaddarah kepada para ahli waris laki-laki dan perempuan.  

Dalam pembagian dengan cara perdamaian ahli waris  

anak antara laki-laki dengan perempuan berfariasi ada anak 

laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian, 

tetapi terjadi pula bagian anak-laki-laki dengan anak 

perempuan sama, bahkan terjadi salah satu anak baik laki-laki 

maupun perempuan tidak meminta bagian karena anak-tersebut 

sudah meninggalkan rumah atau merantau dan hidupnya telah 

sukses ditempat perantauan. Sehingga ahli waris ini tidak 

meminta bagian harta warisan dari orang tuanya. Ahli waris 

yang menerima bagian kurang dari ketentuan Al-Qur‘an 

sebagaimana yang disebut al-furudhul muqaddarah tersebut, 

dapat diiterprestasikan kekuarangannya tersebut sebagai ibra‟, 

baik bentuk sebagai pengguguran (isqot) hak miliknya, maupun 

sebagai bentuk penyerahan (tamlik) hak miliknya kepada  ahli 

waris lainnya.    
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Cara pembagian harta warisan dengan perdamaian (al-

Shulh) tersebut, meskipun tidak sesuai dengan al-furudhul 

muqaddarah, tetapi  akan menjadikan kepuasan para ahli waris, 

sebab para ahli waris dapat saling tolong-menolong dengan 

rela-merelakan kelebihan bagian warisannya, yang lebih 

menerima ibra‘  dengan arti pengguguran (isqot) maupun 

penyerahan (tamlik) dari ahli waris yang menerima bagian 

kurang dari yang semestinya. 

Bentuk seperti ini sebagaimana hadist Nabi 

Muhammad SAW yang diriwayatkan  Ummu  Salamah yang 

menceritakan bahwa ―Dalam suatu hari dua orang laki-laki 

datang kepada Rasulullah memohon penyelesaian sengketa 

pembagian harta kewarisan dari orang tua mereka yang 

sebahagiannya telah habis tergunakan. Tidak ada saksi diantara 

keduanya  ahli waris yang menghabiskan itu  yang lebih banyak 

menghabiskan harta itu, dan oleh karena itu kduanya saling 

menuntut: Lalu Rasulullah SAW bersabda : ―sesungguhnya aku 

ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian datang 

membawa sengketa ini, Salah seorang dari kalian barangkali 

lebih lihai berhujah dibanding dengan yang lainnya. Sehingga 



 

 

ia saya menangkan dengan keterangan yang saya denganitu. 

Maka barang siapa yang aku menangkan itu dan mengambil 

sesuatu yang pada hakekatnya hak pihak yang lain, maka 

janganlah ia mengambilnya, karean keputusan seperti itu , 

sama halnya dengan aku memberikan kepadamu sepotonh api 

neraka”. 

Dua oranmg itu  menangis mendengarkan perkataan 

Rasulullah itu, lalu satu sama lain saling berkata : ―Hak aku 

adalah hak engkau‖ Melihat kesadaran kedua orang itu 

Rasulullah bersabda : “ Kalau begitu maka berbagilah diantara 

kamu berdua insafilah kebenaran dan kemudian rela-

merelakan. (HR Abu Daud)  

Hadist tersebut merupakan bentuk perdamaian diantara 

para ahli waris, yang pada awalnya mereka terjadi perselisihan 

dalam menyelesaikan pembagian harta kewarisan dari orang 

tuanya. Terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan harta 

sebagian harta kewarisannya telah terpakai oleh salah satu ahli 

warisnya. Kemudian setelah mendapat nasehat dari Rasulullah 

SAW. kedua ahli waris tersebut menyadari bahwa mereka 

adalah saudara satu nasab (darah) dan akhirnya keduanya 

berdamai saling rela-merelakan harta kewarisan dari orang 

tuanya.  

 

 

1.2.  Pembagian harta kewarisan melalui Pengadilan 

Pratik pembagian harta kewarisan melalui pengadilan ini 

dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat 

banding dan pengadilan tingkat kasasi, namun putusan pengadilan 

tingkat pertama dan tingkat banding boleh dikatakan belum menjadi 

yurisprudensi, artinmya belum bisa dijadikan dasar putusan oleh 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lainnya. Sedangkan 

putusan pengadilan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang 

menjadi yurisprudensi. Sehubungan dengan hal itu, maka yang akan 

dijadikan analisa dalam tulisan ini hanya yurisprudensi Mahkamah 

Agung 

Pada umumnya dalam menyelesaikan perselisihan perkara 

kewsarisan, Mahkamah Agung merujuk pada Kompilasi Hukum 

Islam. Rujukan untuk ahli waris kepada pasal 174, pasal 176, pasal 

177,  pasal 178, pasal 179, pasal 180,  pasal 181, dan pasal 182. 

Pasal-pasal tersebut mengatur norma-norma hukum, pertama apabila 



 

 

ahli waris yang terdiri hanya   anak laki-laki dan anak perempuan 

semua harta warisan dibagi kepada keduan anak tersebut, dengan 

ketentuan  sebnagaio perbandingan  anak laki-laki dan anak 

perempuan dua berbanding satu (2:1). Kedua apabila ahli waris 

terdiri dari seorang anak perempuan ia mendapat ½ (setengah) harta 

warisan dirtamnbah sisa sebagai rad, sedangakan bila dua orang anak 

perempuan atau lebih, mereka menmdapat 2/3 (dua pertiga) ditambah 

sisa sisa sebagai rad dengan berbagai sama. Ketiga Ahli waris anak 

tidak menghijab ayah, ibu janda dan duda dari pewaris, tetapi 

menghijab saudara. Keempat keturunanan anak sebagai pengganti, 

tetapi bagiannya tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajad 

dengan orang yang digantikannya.   

Putusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi Nomor 

316K/AG/1998, tetanggal 28 September 1999. terhadap pewaris 

yang meninggalkan satu orang anak laki-laki dan dua orang anak 

perempuan dengan masing-masing bagian seorang anak laki-laki 

mendapat bagian 2/4 (dua perempat) dan dua orang anakperempuan 

masingmasing mendapat ¼ (seperempat) bagian. Selain putusan 

Mahkamah Agung tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan 

dua berbanding satu (2:1) diantaranya putusan Mahkamah Agung No 

211K/AG/2003 , tanggal 4 Januari 2008, putusan Mahkamah Agung 

Nomor 145/AG/1993, tanggal 30 Maret  1994. Putusan-putusan yang 

menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 

dua berbanding satu (2:1) tersebut  bila diteliti dari putusan 

Mahkamah Agung masih banyak. Dengan demikian Mahkamah 

Agung masih berpendapat kepada ketentuan Ak-Qur‘an dan 

Kompilasi Hukum Islam, dimana bagian anak-laki-laki dan anak 

perempuan tetap dua berbanding satu (2:1). Putusan tersebut belum 

mengalami perubahan meskipun budaya bangsa Indonesia tidak sama 

dengan budaya bangsa Arab pada waktu Al-Qur‘an diturunkan, 

bahwa budaya Indonesia antara laki-laki dan perempuan sama-sama 

mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi tanggung jawab berbeda 

laki-laki bertanggung jawab mencari di luar (public family) dan 

perempuan dalam kelaurga (domistic family), dan keduanya saling 

membantu untuk mencari nafkah.  

Disamping itu terdapat putusan dari Pengadilan Agama 

Ujung Pandang Nomor 230/Pdt.G/2000/PA. Mks, tanggal 14 

Nopember 1999.,  yang memutus perselisihan perkara kewarisan 

bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan  

dengan pertimbangan bahwa pada umumnya pembagian harta 



 

 

kewarisan pada masyarakat Sulawesi Selatan berlaku bagian yang 

sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu terdapat 

kesepakatan para penggugat dan Tergugat yang isinya pembagian 

harta kewarisan  tidak akan membedakan bagian laki-laki dengan 

perempuan.   

Dalam yurisrudensi Mahkmah Agung tentang anak 

perempuan menghijab atau menutup saudara masih bervariasi  masih 

ada yang anak perempuan tidak menutup (menghijab) saudara dan 

juga terdapat putusan anak perempuan yang menghijab (menutup) 

saudara dari pewaris.
214

 Putusan ini berdasarkan pendapat Ibnu 

Abbas yang menafsirkan  walad  dalam Al-Qur‘an Surat An-Nisa‘ 

ayat 176 mencakup anak perempuan 
215

 Pandangan Mahkamah 

Agung yang kedua ini sebenarnya merupakan budaya Indonesia yang 

menganut sistem hukum kewarisan bilateral atau parental yang 

dikembangkan Hazairin dimana anak, baik laki-laki maupun 
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 . Lihat Al-Qurtubi’, al-Jami’u li Ahkami al Qur’an, juz 4, 1967, hlm 
29, dan Abu alFidaa Isma’il Ibnu Katsir al-Qurashi al-Dimashqi, Tafsir ibnu Katsir, 
Riyad, Maktabah al-Riyad, alHadithah, tth, hlm.594.   

perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama yang 

menghijab (menutup) kelompok kedua yaitu saudara.    

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tentang ahli waris 

pengganti pada umumnya mendasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), tetapi bagian-bagian ahli waris pengganti masih 

bervariasi, karena pasal  185 ayar (2) tersebut memungkinkan multi 

tafsir yaitu pertama  bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi  

dari bagian ahli waris yang sederajad dengan yang diganti. Sesuai 

dengan pasal tersebut. Kedua bagian ahli waris pengganti melebihi 

bagian ahli waris yang sederajad dengan orang yang digantikan oleh 

ahli waris pengganti. Dengan demikian dalam yurisprudensi terdapat 

tiga versi macam putusan Mahkamah Agung tentang bagian ahli 

waris pengganti, yaitu
216

 :  

1. Mendapat bagian sama seperti bagian orang tuanya sebagaimana 

orang tuanya itu masih hidup 
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2. Mendapat bagian seperti bagian orang tuanya dengan batas 

maksimal tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajad  

dengan orang tuanya  

3. Mendapat bagian disamakan dengan setiap orang dengan ahli 

waris yang sederajad  dengan orang tuanya, sehingga bagiannya 

melebihi bagian ahli waris yang sederajad dengan ahli waris 

yang diganti. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pemberian 

harta warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah yaitu  pasal 

209, demikian juga dalam adat-istiadat bangsa Indonesia bahwa anak 

angkat mendapat harta warisan buka sebagai ahli waris, tetapi 

mendapat harta warisan malalui wasiat, hibah dan kerukukan, 

atas`jasa-jasanya
217

  namun dalam hukum Adat oleh Van Vollenhoven 
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 . Jasa anak angkat terhadap orang tua angkat tersebut pertama 
karena keberhasilan sebagai pencingan untuk mendapat keturunan orang tua 
angkat, kedua atas jasanya dalam membatu mendapatkan atau pengembangan 
harta keluarga yang menjadi harta kewarisan, ketiga jasa terhadap orang tua 
angkat dalam membatu mewakili orang tua angkat kegiatan sosial 
kemasyarakatan dan lain-lain. Atas dasar jasa-jasa tersebut anak angkat diberi 
harta kewarisan oleh orang tua angkat melalui wasiat, dan hibah apabila orang 
tua angkat msih hidup dan apabila orang tua angkat belum sempat memberi 
harta kepada anak angkat, maka para ahli waris memberikan harta 
kewarisannya melalui bentuk “kerukunan” yaitu para ahli waris ecara gotong 
royong (bersama-sama) memberikan sebagian bagian harta kewarisan kepada 
anak angkat tersebut.  

didudukan sebagai ahli waris dengan tujuan untuk membuat konplik 

hukum Islam dengan hukum Adat atau memang van Vollenhoven tidak 

memahami filosofis dan hanya memahami hdohir dari pada adat-

istiadat bangsa Indonesia saja. 

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui 

yurisprudensi  Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 

368K/AG/1999 tanggal 17 April 1999, bahwa anak angkat mendapat 

wasiat wajibah yang porsinya sebanya 1/3 (sepertiga) dari hart 

kewarisan. Dalam putusan tersebut terbukti dengan pertimbangan 

bahwa anak angkat tersebut keponakan pewaris sendiri, bahkan dalam 

ada-istiadat umumnya anak angkat itu juga disebut anak pupon atau 

anak saudara sepupu dari orang tua angkat. Selain itu anak tersebut 

meskipun tidak mempunyai akta pengangkatan anak (akte adapsi), 

tetapi telah ternyata benar bahwa seiak kecil telah hidup dalam 

lingkungan keluarga dan diperlakukan sebagai anak oleh orang tua 

angkat. Bahkan anak angkat tersebut  yang merawat orang tua angkat 

sampai meninggal dunia.  

Selain putusan Mahkamah Agung yang telam menjadi 

yurisprudensi tersebut di    atas,  adalah putusan Mahkamah Agung 

                                                                                                                                    
 



 

 

Nomor  102K/AG/2006 tanggal 25 April 2006, Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 211K/AG/2006 tanggal 30 Nopember 2006, Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005, tanggal 26 April 2006, 

Putusan Mahkmah agung Nomor 370 K/AG/2004, tanggal 14 

September 2004, Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/AG/2000, 

tanggal 14 Juni 2006, Putusan mahkmah Agung Nomor 120K/AG/2005 

tanggal 8 Maret 2006, dan lain sebagainya. 

Kemudia  dalam yurisprudensi pembagian harta warisan 

terhadap ahli waris beda agama dengan pewaris. Al-Qur‘an tidak 

mengatur pembagian harta kewarisan beda agama ini, tetapi diatur 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Dimana dua 

hadits tersebut artinya ― Seorang muslim tidak boleh mewaris harta 

warisan pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya orang yang 

beragama selain Islam tidak boleh mewaris harta warisan pewaris 

muslim‖
218

, Dan hadist kedua artimya ― Seorang muslim tidak boleh 
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 . Lihat Muslim, Sahih Muslim, 1999, hlm. 777, Tirmidhi, Sunan 
Tirmidhi, 1993, hlm 475, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 2000, hlm 464, Abu 
Daud, Sunun Abu Daud, 1999, hlm 677, Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hiban 2004 hlm 
464. 

mewaris harta kewarisan yang beragama selain Islam”
219

-(tanpa 

klaimat sebaliknya). 

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya anak pewaris 

yang tidak beragama Islam dapat diberi ―waiat wajibah‖  (wasiat yang 

ditetapkan oleh pengadilan) maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta 

kewarisan, sebagaimana wasiat wajibah  kepada anak angkat  dari ayah 

angkanya pasa saat ayah angkat tidak memberi wasiat atau hibah 

kepada anak angkanya. Pendapat Mahkamah Agung tersebut 

disebabkan karena kedudukan hadits tentang beda agama sebagai 

penghalang unttuki mewaris dilihat darisegi dilalah maupun riwayatnya 

bersifat zanni, dan teori ushul fiqik kedua hadist tersebut di atas bahwa 

hadits tidak dapat diberlakukan secara umum, akan tetapi merupakaj 

hukum yang mmmengikat kasus tertentu. Dengan demikian putusan 

Mahkamah Agung memberikan wasioat wajibah kepada anak atau 

kearabat pewaris yang menganut agama selain islam tidak bertentangan 

dengan Al-Qur‘an. Dan putusan Mahkamah agung tersebut merupakan 

putusan yang responsif terhadap isu HAM.Ijtihad yang digunakan 

adalah ijtihad intiqa‘I dimana Mahkamah Agung  menerakan hukum 
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 . Bukhori, Sahih Bukhari, 2004, hlm 1588, Imam Malik, Muwattha, 
2003, hlm. 328. 



 

 

yang telah ada bahwa wasiat bdapat diberikan kepada orang yang 

beragama selain Islam.  

 

2.  Prospektif hukum kewarisan Adat 

Hukum kewarisan Adat di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam 

bab dua terdapat tiga sistem, yaitu sistem hukum kewarisan patrilineal, 

sistem metrilineal dan sistem bilateral atau parental. Ketiga sistem hukum 

kewarisan tersebut hanmya berlaku kepada warga negara Indonesia yang 

tidak menganut agama Islam, sebab warga negara yang beragama Islam  

berlaku hukum kewarisan Islam (lihat pasal 49 Undang-undang No.7/19789 

jo undang-Undang No. 3/2006 dan undang-undang No.50/2009). 

Hukum Adat mempunyai sifat  yang dinamis-plastis
220

 karena itu 

harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, sedaangkan secara ssosiologis 

masyarakat selalu berkembang  dan berubah mencari bentuk yang cocok dan 

menyimpang dari hukum adat yang tradisional-orisinal yang dipengaruhi 

sistem kekeluargaan terutama yang bersifat unilateral, demikian juga sistem 

bilateral, sehingga ketiga sistem hukum kewarisan adat tersebut bergerak ke 
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 . Purwata S. Gandasubrata, Perkembangan hukum waris menurut 
Yurisprudensi, Makalah dalam Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta : 
BPHN, 1989, hlm. 151 

arah hukum bilateral yang murni, hal ini seperti dikatakan Daniel S. Lev 

bahwa Aturan hukum Adat tentang kewarisan diperluas kepada orang-orang 

Batak Sumatera Utara yang menganut patrilineal yang lebih jauh lagi semua 

kelompok-kelompok Indonesia.
221

    

Sacipta Rahardjo dalam desertasinya mengemukakan bahwa 

perubahan hukum yang terjadi merupakan fakta yang demikian kieadaannya, 

yaitu nilai perubahannya dirasakan sangat besar  pada lingkungan 

hukumAdat yang menganur garis patrilineal, serta yang menganut garis 

matrilineal , sedangkan yang mengkuti garis bilateral atau parental perubahan 

tersebut hampir tidak dirasakan.
222

 

Kemudian menurut Bushar Muhammad pembaruan hukum kewarisan 

Adat masih dalam batas kemungkinan dan dilihat dari dua sudut, yaitu 

pertama sigi alasan politis dan kedua segi alasan ilmiah.
223

 Dari segi politis 

dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945,  serta dalam mukadimahnya bahwa 

Indonesia adalah Negara Kesatuan. Dengan demikian kesatuan bukan hanya 

kenegaraan saja, tetapi tetunya termasuk kesatuan kebudayaan, kesatuan 
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 . Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta : Pradnya 
Paramita, 1991, hlm.93. 



 

 

ekonomi dan kesatuan hukum. Termasuk kesatuan hukum kewarisan, 

meskipun kesatuan dalam berbagai bidang tersebut masih  harapan da cita-

cita, dan kenyataannya  hukum Adat selalu berkembang menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman, mampu menerima pengertian-pengertian serta 

lembaga-lembaga dari luar. Karena adanya keterbukaan hukum Adat, 

sehingga menerima atau meresepiir hukum dari luar, selanjutnuya dalam 

praktik lama kelamaan akan adanya kesatuan hukum adat diseluruh 

Indonesia.   

Dalam hukum kewarisan perolehan para ahli waris menurut hukum 

Adat yang terdapat di daerah pada dasarnya sama, namun dalam praktik 

terdapat sesuai dengan kebutuhan  masing-masing  ahli waris. Bila dilihat 

dari pembagian tersebut hukium kewarisan dalam hukum Adat menganut 

asas manfaat atau pemanfaatan
224

  Keadaan ini dapat dilihat hasil penelitian 

Soepomo diantara ahli waris yang terdiri dari anak-anak, ada yang 

memperoleh rumah, ada yang memperoleh kebun, ada yang memperoleh 

sawah, perolehan tersebut atas dasar pendekatan kemanfaatan kehidupan 

kedepan ahli waris tersebut. 
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 . Sajuti Thalib, Simpusium Hukum Kewarisan Nasional, Makalah 
tentang Pemikiran ke arah rancangan Undang-Undang Kewarisan Nasional 
natara Lain Asas –Asas yang Disamakan dengan Hukum Islam Adat dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, .Jakrat :BPHN,1989. 

Sistem kewarisan patrilineal dan matrilineal dalam perkembangan ke 

depan para ahli hukum Adat umumnya berpendapat bahwa sistem tersebut 

akan berubah dalam bentuk sistem parental atau blateral. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Hazairin perobahan perkembagann itu 

dikarenakan mengikuti perobahan pola sistem perkawinan, seperti dalam 

sistem matrilineal yang awalnya sistem perkawinan bertandang berkembang 

berubah kepada sistem perkawinan menetap dan perkawinan bebas, selain itu 

juga terjadinya perkawinan tidak hanya satu suku, tetapi adanya perkawinan 

antar suku yang bersifat nasional.     

Sebetulnya bila dikaji secara mendalam sistem kewarisan matrilineal 

di Minangkabau itu menurut hasil penelitian Amir Syarifuddin dalam 

bukunya ― Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau‖ bentuk  peralihan harta (kewarisan) paling tidak ada dua 

bentuk,  pertama  hukum peralihan atau kewarisan harta pusaka dan kedua 

terhadap harta suarang 

Dalam kewarisan terhadap harta pusaka tidak diwariskan kepada 

secara individual tetapi kewarisan secara kolektif, sedangkan ahli waris 

adalah anggota kaun secara kolektif pula dan harta tetap tinggal kepada 

rumah yang ditempati kaum untu dimanfaatkan bersamaoleh seluruh anggota 

kaum tersebut. Kemudian  kewarisan terhadap harta warisan suarang yang 



 

 

dalam perkembangannya disebut harta bersama. Harta ini secara mnyata 

ditemukan dari harta suami yang bekerja di lingkungan istrinya, baik 

mendapat bantuan dari istrinya maupun tidak, maka ahli warisnya adalah istri 

dan anak-anaknya  

Pemisahan harta kewarisan yang terdiri ndari  harta pusaka dan harta 

suarang tersebut dalam hukum Adat ciptaan  van Vollenhoven (Belanda)
225

 

tidak nampak, bahkan kelihatannya  van Vollenhoven sengaja membaurkan 

menjadi satu sistem kewarisan matrilineal atau memang van Vollenhoven 

tidak memahami filosofis hukum kewarisan yang berlaku dalam Adat 

Minangkabau itu. Apalagi van Vollenhoven boleh dikata hanya beberapa hari 

di Indonesia, dan hanya mendapat informasi dari para pejabat pemerintah 

Belanda yanag bertugas di Indonesia.Akibat dari hukum Adat matrilineal 

yang dipaksakan
226

 berlaku di Minangkabau tersebut seolah-olah asas 

matrilinel berlaku murni diseluruh wilayah Minangkabau. 
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 . Pemaksan hukum Adat di Indonesia tersebut dilakukan oleh Ter Haar 

murid dari van Vollenhoven, sepanjang dasawarsa 1930 an  sampai pecahnya 
perang Pasifik pada tahun 1942  ter Haar berhasil mempertahankan hukum adat 
melalui putusan-putusan Landraad (lihat tulisan Soetandyo Wignjosoebroto 
dalam bukunya “ Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasuonal Dinamika Sosial-
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”, hlm 133.  

Dalam perkembangan harta pusaka lambat laum dengan adanya 

perkembangan tata perkotaan harta pusaka ini, mulai tersisih dan lama-

kelamaan akan hilang,  sehingga tinggal harta suarang atau harta bersama. 

Disamping itu tidak kalah petingnya adanya perubahan bentuk perkawinan 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II, yaitu adanya perkembangan 

perkawinan bertandang yang bergeser menjadi perkawinan menetap dan 

bergeser lagi menjadi perkawinan bebas. Bentuk perkawinan itu tentunya 

juga berkaitan dengan harta dalam perkawinan, yang dalam perkawinan 

bebas sudah tidak mengenal lagi harta  pusaka, dan hanya mengenal harta 

suarang atau harta bersama. Sehingga ahli warisnya sudah mengarah menjadi 

sistem bilateral atau parental, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Demikian juga dalam hukum kewarisan sistem patrilineal, yang 

menjadi ahli waris hanya ditelusuri dari garis  keturunan pihak laki-laki, 

apakah itu ayah, anak-laki-laki atau cucu laki-laki. Hukum Adat yang 

bercorak laki-laki ini adalah daerah  Tapanuli, daerah Bali, daerah Lampung 

dan daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangannya hukum kewarisan Adat 

sudah mulai bergeser ke arah bilateral atau parental, sebagaimana seperti 

sistem hukum kewarisan matrilinel yang telah dijelaskan di atas. Menurut 

Bushar Muhammad pergeseran tersebut disebabkan karena selain adanya 



 

 

alasan politik yang telah dijelaskan di atas, juga adanya pengaruh hukum 

Islam serta pendekatan sosiologis yang berkembang dalam masyarakat. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli hukum Adat Prof. Dr. Hazairin 

bahwa hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur‘an berasaskan bilateral 

individual, meskipun bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun 

keduanya sama-sama sebagai ahli waris. Selanjutnya dalam hukum Islam 

laki-laki sebagai ayah  ditempatkan sebagai kepala rumah tangga dan 

bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, ajaran ini masuk ke 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kuat adat-istiadatnya (hukum  

adat), namun masuknya ajaran Islam tersebut mendapat respon dari 

masyarakat adat-istiadat itu sendiri. Apalagi di masyarakat Batak yang 

menganut patrilineal peran laki-laki sebagai ayah sama dengan ajaran Islam, 

dia ditempatkan sebagai figur sentral dalam kehidupan keluarga dan 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ekonominya.   

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam termasuk dalam bidang 

hukum kewarisan, menurut M.B. Hoeker bahwa tidak ada satupun dalam 

sistem hukum, baik dalam hukum adat maupun hukum Islam yang saling 

menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajad yang 

pada akhirnya membentuk satu pola khas dalam kesadaran masyarakat, 

kesamaan drajat berlakunya sistem hukum ini tidak selamanya dalam alur 

yang searah, pada saat tertentu dimungkinkan terjadinay konplik.
227

 

Kemudian menurut Muhammad Yahya Harahab, bahwa pandangan M.B. 

Hoeker itu pada pokoknya adalah pertama bahwa hubungan hukum adat 

dengan hukum Islam dalam kehidupan di Indonesia sangat erat, dan kedua 

keeratan hubungan kedua unsur tata hukum tersebut berkembang dalam 

bentuk saling rukun dan saling memberi dan menerima secara konpromistis 

membentuk tatanan baru.
228

  

Kebenaran pendapat M.B. Hoeker ini dapat dilihat dalam ungkapan-

ungkapan di Indonesia, seperti di Aceh ―hukum adat dan hukum Islam tak 

bisa dipisah ceraikan seperti hubungan zat da sifatnya‖, ungkapan di 

Minangkabau ―Adat bersendi syara‟ dan syarak bersendi kitabullah‖, 

demikian juga dalam hukum kewarisan di Jawa ada ungkapan ―sepikul 

segendongan‖ 

Faktor sosiologis ini dikarenakan pandangan masyarakat bisa berubah 

tidak hanya tergantung kepada keadaan saja, tetapi perkembangan  

kemasyarakat dapat juga merubah pemikiran-pemikiran masyarakat, 
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perubahan ini umumnya adanya faktor-faktor pendidikan, faktot perantauan, 

industrialisasi dan lain-lain. 

Umpamanya adanya faktor pnedidikan, dengan pendidikan 

masyarakat selalu berfikir rasional tidak hanya menggantungkan dan 

menyerah kepada keadaan, selalu menggunakan logika dan perhitungan serta 

selalu mempertimbangkan negatif positif dalam kehidupannya. Berdasrkan 

hal ini seorang atau masyarakat selalu memilkirkan untuk dirinya, untuk 

keluarganya tidak menggantungkan kehidupan pada klen atau  persekutuan 

adat. 

Demikian juga faktor perantauan atau migran termasuk urbanisation, 

dari daerah terpencil pindah ke tempat yang lebih terjamin kehiudpannya. 

Dengan perpindahan ini mereka sudah barang tentu meninggalkan budaya 

klen atau kebiasannya sewaktu di daerahnya, mereka bergerak lebih dinamis 

dan kecenderungan memikirkan dirunya dan keluarganya. Dengan demikian 

seseorang  akan merubah sistem yang berada di darahnya semula dengan 

sistem yang baru yang umnya sistem bilateral. Demikian juga sama 

perubahaqn dangan faktor industrialisasi        

Pembaruan atau perubahan hukum Adat ke arah  sistem parental atau 

bilateral juga melaui yurisprudensi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 

sebagai lembaga yudikatif mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perubahan sistem hukum Adat, karena hakim sebagai seorang yang memutus 

perselisihan para pencari keadilan juga seorang filosof yang berfungsi 

sebagai menemukan hukum dan mengembangkan serta perubahan hukum 

sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

tuntutan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus 

tanggap terhadap persoalan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat, 

yang selanjutnya hasil pengamatan tentang perubahan-perubahan tersebut 

dikonkritkan  dalan putusan, sebagai karya hakim dalam mengambil langkah 

ke arah menuju hukum sesuai dengtan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Di samping itu sesuai peranan hakim yang menurut fungsinya 

berwenang, bahkan wajib mempertimbangkan apakah ketentuan-ketentuan 

hukum Adat yang dihadapi itu masih selaras atau tidah tidak sesuai bahkan 

sudah bertentangan dengan kenyataan sosial, sepadam dengan pertumbuhan 

situasi baru dalam masyarakat.
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Pada intinya perubahan yang berkembang dalam masyarakat 

merupakan kencenderungan untuk meninggalkan sistem uinlateral yang 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat modern yang 

bilateral sebagai kenyataan sosial, sehingga secara subyektif menghendaki 
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sistem  bilateral atau parental kepada individu-individu terutama yang secara 

langsung dalam proses perkembangan sosial budaya. 

Perkembangan sosial budaya itulah berakibat terciptanya putusan ―ius in 

causa positum” yang oleh hakim atau pengadilan diformulasikan dalam 

yurisprudensi berdasarkan asas ―ex  aequo et bono‖ atau berdasarkan 

keadilan yang layak. 

Putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi mengenai 

hukum Adat yang tidak sesuai denmgan ketentuan-ketentuan hukum Adat, 

adalah mmenunjukan fleksibilitas dari hukum Adat. Hal ini dikarena meniliai 

yang tinggi hukum Adat itu adalah positifnya tehadap kenyataan-kenyataan 

sosial dalam masyarakat.Di samping itu yurisprudensi yang berbilaterral atau 

parental yang menyimpang dari tradisi hukum Adat tradisional merupakan 

implementasi putusan hakim berdasarkan kebebasan dalam memutus 

nerdasarkan keadilan dan kepatutan serta berpedoman kenyataan sosial 

masyarakat sebagaimana disebut dalam adegium hukum yaitu “ius in causa 

petitum”      

Mahkamah Agung dengan yurisprudensinya menunjukan adanya 

peradilan tertinggi diantara peradilan-peradilan lainnya, yang mempunyai 

fungsi pembinaan hakim dan pengembangan hukum di seluruyh peradilan di 

bawahnya termasuk juga di Mahkamah agung sendiri, seperti dikatakan 

Sopedikno Mertokoesuma bahwa ―Mahkamah Agung sebagai leidende 

fungtienya membina hakim Indonesia kearah keastuan hukum dan peradilan 

hendaknya hanay memecahkan persoalan-persoalan hukum yang 

menyangkut bangsa dan bersifat nasional saja dan tidak melibaatkan diri 

dalam soal-soal yang bersifat keadaerahan.
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Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung telah banyak merubah atau 

mengadakan pembaruan hukum Adat yang tradisional parilineal dan 

matrilineal mengarah ke bilateral atau parental, seperti halnya di daerah 

Tapanuli Sumatera Utara dalam hukum Adat tradisional istri dan anak 

perempuan buka ahli waris, tetapi dalam peerkembangan sudah banya 

yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa seoranmg anak perempuan 

kedudukannya sama dengan anak laki-laki dari ayahnya, seperti putusan 

Mahkamah Agung Nomor 170.K/Sip/1961, tanggal 1 Nopember 1961. 

Demikian juga yurisrudensi Mahkamah Agung Nomor 

182.k/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971, bahwa dimanha putusan tersebut 

seorang janda dan anak laki-laki dan anak peerempuan sebagai ahli waris 

dari orang tuanya. Selainitu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung masih 

banyak yang memperbaruhi hkum adat tradisional dari sistem hukum 
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petrilineal menjadi sistem hukum bilateral atau parental dengan alasan 

sebagaimana diuraikan di atas. 

Untuk sistem hukum kewarisan matrilineal juga sudah banyak 

berkembang, bahkan kalau diperhatikan keadaan  yang sebenarnya sistem 

mtrilineal hukum Adat ciptaan Belanda itu tidak berlaku di Minangkabau, 

karena pusaka tinggi itu sebenarnya merupakan harta klen atau persekutuan 

dalam hukum Islam layaknya seeperti harta wakap atau yayasan yang tidak 

menjadi obyek warisan, Namun dalam sistem kewarisan Minangkabau yang 

menjadi hak kewarisan adalah harta suarang atau harta bersama. Harta inilah 

yang menjadi obyek harta warisan dan kenyataan sejak dahulu harta ini 

sudah menjadi warisan oleh orang-orang Minangkabau. 

 

3   Prospektif Sistem Hukum Kewarisan Perdata Bara (BW).  

Hukum perdata perdata BW berlaku di Indonesia berdasarkan asas 

konkordansi dan melalui penyesuaian seperluanya dengan keadaan Hindia 

Belanda (Indonesia) kemudian diberlakukan di Indonesia, termasuk di 

dalamnya hukum kewarisan 

Hukum perdata Barat BW, khususnya hukum kewarisannya, 

meskipun tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, namun sebelum ada 

hukum kewarisan secara nasional dan  berlaku menyeluruh bagi rakyat 

Indonesia untuk sementara hukum kewarisan perdata Barat BW masih 

diperlakukan, demi untuk menghindari kekosongan hukum, meskipun pihak 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator menyadarinya, 

tetapi belum mampu membuat huikum kewarisan nasional sebagai mana 

hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Hukum kewarisan perdata Barat BW ini mulanya berlaku bagi orang-

orang Belanda dan orang-orang Eropa,yang berada di Indonesia,  kemudian 

diperluas orang-orang asing, kecuali orang-orang Arab yang beragama Islam. 

Jadi hukum kewarisan pedata barat BW berlaku kepada orang-orang 

keturunan asing yang tidak beragama Islam, seperti orang-Eropa, orang-

orang China, orang-orang Thailan,orang-orang Jepang   dan lain-lain. 

Secara garis besar hukum kewarisan Barat (BW), juga menganut 

sistem bilateral atau parental, namun budaya Eropa berbeda prisnsip dengan 

Indonesia, kalau budaya Eropa menganut sistem individual, sehingga pewaris 

mempunyai hak memberikan harta kekayaannya kepada siapapun, sedangkan 

dalam sistem hukum Islam dan hukum Adat tidaklah demikian. Islam 

mengajarkan bahwa tentang harta adalah merupakan amanah dari Tuhan, 

sehingga manusia tidak mempunyai hak sesukanya hatinya untuk 

memindahkan kepada orang lain, meskipun keturunannya. Ia harus 



 

 

mengikuti kehendak Tuhan Allah SWT, yang telah ditentukaan dalam Kitab-

Nya. 

Sedangkan dalam hukum Indonesia, yang berbagai dari keseluruhan  

kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur satu sama 

lain saling berkaiatn diantara sub sistem hukum, termasuk  hukum kewarisan, 

kesemua sistem hukum itu Pancasila sebagai groundnormnya. Oleh karena 

itu ke depan hukum di Indonesiaa tak terkecuali harus, baik peraturan 

perundang-undangan maupun yurisprudensi yang akan berlaku untuk masa 

depan dianggap telah memenuhi aspirasi nassional sebagaimana terkadung 

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
231

 sedangkan hukum 

perdata Barta Bw yang bukan budaya bangsa Indonesia dan groundnormnya 

bukan Pancasilia, meskipun sampai saat ini masih berlaku bagi keturunan 

asing seperti China, Jepang Thailand lain-lain namun sifatnya hanya 

sementara karena adanya  aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 

1945.   

Dengan demikian hukum kewarisan Indonesia yang berlandasan 

Pancasila harus mengacu kepada sila-sila dari pancasila, artinya hukum 

kewarisan yang berlaku tidak boleh tertentangan dengan Ketuhana Yang 
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BAB  V. 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang 

tulisan kompedium hukum kewarisan nasional maka dapat dirumuskan beberpa 

kesipulan disimpulkan serta terdapat pula beberapa rekomendasi adalah sebagai 

berikut :  

 

A. KESIMPULAN  

1. Hukum kewarisan yang berlaku bagi bangsa Indonesia sampai saat ini 

masih tiga sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum kewarisan 

Adat, sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan Barat 

atau hukum kewarisan yang diatur dalam Burgelijke wetboek. 

Keberlakuan ketiga sistem hukum kewarisan tersebut karena peraturan 

peralian Undang-Undang dasar 1945. dimana pasal 163 IS jo pasal 131 

IS dan pasal 75 RR mengatur penggolongan penghuni Indonesia yang 

berlalu tiga golongan penduduk yaitu bagi golongan Eropa tunduk pada 

hukum Eropa, bagi golongan Indonesia tunduk pada hukum Adat dan 

golongan Timur Asing tunduk pada hukum Adatnya masing-masing. 

2. Dalam asas-asas dan pikiran-pikiran ketiga sistem hukum kewarisan 

yang berlaku di Indonesia, baik hukum kewarisan Adat, hukum 

kewarisan Islam maupun hukum Perdata Barta (BW) terdapat 

persamaan-persamaan meskipun juga terdapat perbedaannya, untuk itu 

untuk mencapaik unifikasi hukum kewarisan perlu ditempuh 

pendekatan-pendekatan, dengan tetap mempertahankan keyakinan 

kebenaran ajaran hukum kewarisan masing-masing serta ketentuan 

agama yang dianutnya. 

3. Sistem hukum kewarisan Adat dan sistem hukum kewarisan Islam dalam 

perkembangannya kiranya dapat dipertemukan dalam bentuk asas-asas 

serta pemikiran-pemikirannya, selanjutnya dalam penyususnan hukum 

kewarisan nasional dapat  mempergunakaan sistimatika hukum 

kewarisan perdata Barat atau Kitab kewarisan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW).  

i.       

B. REKOMENASI   

1. Untuk memahami sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia 

perlu perlu mensosialisasikan perkembangan hukum kewarisan Adat dan 

hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan perkembangan sosiologis 

masyarakat, sehingga hukum kewarisan Adat dan hukum kewarisan 

islam tersebut tidak difahami secara dokmatis dalam hukum kewarisan 

klasik yang tertulis di kitab-kitab zaman dahulu.  



 

 

2. Hukum kewarisan Adat, hukum kewarisan Islam dan hukum perdata 

Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dapat 

dilaksanakan dengan perdamaian  atau al-shulh yang bagian  masing-

masing ahli waris tidak harus  seperti dalam ketentuan norma-norma 

hukum  kewarisan Adat patrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental 

dan norma hukum kewarisan Islam, serta norma hukum perdata Barat 

atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 

3. Dengan demikian dalam penyusunan hukum kewarisan Nasional ke 

depan  perlu mempertimbangkan perkembangan norma-norma hukum 

yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan 

keyakinan agama dan budaya Adat masing-masing masyarakat yang 

berlaku dan masih  dianut oleh masyarakat Indonesia. 
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