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ABSTRAK
Nama Penyusun
NIM
Judul Skripsi

: Iftitah Rizky Wulandari Posumah
: 15.1.1.025
: Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Beda Agama
Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan
Perspektif Hukum Islam

Di dalam Islam, hukum waris menyatakan bahwa orang yang beda agama
tidak bisa menerima warisan tetapi kenyataan di Kecamatan Kauditan masih
terdapat kasus pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama. Penyebab
terjadinya kewarisan beda agama di Kecamatan Kauditan karena cinta, yang
dimana salah satu dari mereka harus berpindah agama untuk melangsungkan
pernikahan yang sah menurut Negara. Masyarakat Kecamatan Kauditan saling
mewarisi antara muslim dan non muslim, dan pembagian harta warisan dibagi rata
antara ahli waris berdasarkan perdamaian (musyawaah). Rumusan masalah skripsi
ini adalah Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berbeda
Agama Melalui Musyawarah Mufakat? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Bentuk Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Beda Agama Melalui Musyawah Mufakat. Untuk mengetahui Bagaimana
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian HartaWarian Beda
Agama.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif, wawancara dilakukan kepada sumber data yang berkaitan dengan
masalah penelitian. Hasil wawancara ini tentang bentuk pembagian harta warisan
beda agama. Penelitian dilakukan pada bulan agustus sampai bulan September di
Kecamatan Kauditan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap memberikan warisan
kepada orang yang beda agama, walaupun menurut hukum Islam beda agama tidak
dibolehkan untuk mendapatkan warisan. Dan Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Beda Agama ini dilakukan secara bagi rata, secara hibah dan secara
warisan. Dan pembagian harta warisan beda agama ini dilakukan secara
musyawarah yang telah disepakati oleh seluruh keluarga atau ahli waris. Dalam
pembagian harta warisan beda agama ini tidak melibatkan pemerintah atau tokoh
agama.
Kata Kunci: Waris, Musyawarah, Beda Agama
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan, siapa-siapa saja
orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima
setiap ahli waris, apa saja penghalang mendapat warisan dan cara pembagiannya. 1
Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut
faraid adalah hukum kewarisan yang di ikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka
menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Akan
tetapi dalam pelaksanannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian
yang besar, karena dalam pembagian warisan antara hak ahli waris yang satu
dengan hak ahli waris yang lain saling bersinergi. Pembagian warisan sering
menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan diantar
anggota keluarga yang berkepanjangan, karena secara naluri manusia sangat
mencintai harta benda.
Aturan-aturan yang di tetapkan Allah swt. atau yang disebut juga dengan
hukum syara’ termasuk kewarisan diturunkan Allah swt. sebagai rahmat bagi umat
manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut kemaslahatan umat baik dalam
bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari
kemudratan.2
Salah satu syarat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum
waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak
menerimanya. Syariat Islam menetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap

1

Ahmad Rofiq, M.A, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,2003), h. 356
2

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 38
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manusia, baik laki-laki mapun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam
juga menetapkan hak pemindahan ke pemilik seseorang sesudah meninggal dunia
kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya,tanpa membedakan antara
laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil.
Hukum waris menuru Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah
“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.”3
Berdasarkan hukum Islam, Allah swt. berfirman dalam (QS An-Nisa/4 :11)
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Terjemahnya:
“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 separuh 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. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau
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(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, 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.” 4
Ayat di atas menerangkan tentang bagian setiap ahli waris yang berhak
menerima warisan (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak dan saudara). Dalam
Kompolasi Hukum Islam Pasal 174 tentang kewarisan menurut kelompokkelompok ahli waris terjadi dari:
Menurut hubungan darah:
1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudari
perempuan dari nenek.
3. Menurut hubungan perkawinan terdiri: duda dan janda. 5
Dalam hukum kewarisan Islam ada yang membahas mengenai sebab-sebab
menerima warisan dan tidak menerima warisan. Penyebab seorang berhak
menerima warisan adalah:
1. Adanya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau nashab
antara orang yang mewarikan dengan orang yang mewarisi yang
disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan
sebab

seseorang

mempunyai

hak

mempusakai

yang

terkuat,

dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat
dihalangkan. “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

4

Departemen Agama Rl, Al-qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah,

2002), h. 80
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sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan
kerabat).6
2.

Pernikahan. Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun
hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila
salah satunya meninggal dunia. Dan keduanya akan mendapatkan
Furudhul muqqadarah yang telah ditetapkan oleh syara’ ½,1/4 atau 1/8.

3. Memerdekakan hamba sahaya, adalah hubungan kewarisan karena
seseorang memerdekakan hamba sahaya.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk
menerima warisan dari harta peninggalan pewaris yaitu; pembunuhan, beda agama
dan perbudakan.7 Dalam hubungannya dengan waris mewarisi antra muslim dengan
non muslim (waris beda agama) telah ditambahkan bahwa berlainan agama yang
menjadi penghalang waris-mewarisi. Artinya seorang muslim tidak mewarisi
pewaris yang non muslim. Begitu pula non muslim tidak mewarisi pewaris yang
muslim.
Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang dapat
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal
yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah
adanya sebab-sebab mewarisi.

6

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5, penj. Abdurrahmim dan Masrukhim (Jakarta: Cakrawala

Publising, 2009), h. 605-607.
7

Asyhari Abta Djumaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris Al-Faraidl (Surabaya: Pustaka Hikma

Perdana, 2005), h. 35
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Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. ”orang Islam tidak berhak
mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang
Islam”. Dan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. “tidak dapat
saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda”.
Di kalangan Ulama Mujtahid, semua mujtahid sama pendapatnya bahwa
non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. Dalam hal muslim mewarisi
dari non muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur Ulama Ahlu Sunnah
berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non muslim.
Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh
mewarisi dari non muslim dan tidak boleh sebaliknya. Diriwayatkan dari Mu’adz
Ibn al-Musayyab dan an-Nakha’i, sebagaimana boleh orang Islam mengawini
perempuan ahli kitab dan tidak boleh perempuan Islam dinikahi oleh laki-laki kafir.
Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya
masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan tanpa
memandang apakah ahli warisnya laki-laki ataupun perempuan dengan jalan
berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris. Sebagaimana
disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian
harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Apa yang menjadi penghalang kewarisan pada hukum kewarisan
sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab, ternyata terjadi pada masyarakat
kecamatan Kauditan. Penyebab terjadinya kewarisan beda agama ini di Kecamatan
Kauditan karena cinta, yang dimana salah satu dari mereka harus berpindah agama
untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut Negara. Dan dimana
masyarakat kecamatan Kauditan saling mewarisi antara muslim dan non muslim,
dan pembagian harta warisan ini di bagi dengan cara bagi rata antara ahli waris

5

6

berdasarkan perdamaian (musyawarah). Untuk itu peneliti ingin melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan
rumusan pokok masalah yaitu bagaimana Penyelesaian Pembagian Harta Warisan
Beda Agama Melalui Musyawarah Mufakat di Kecamatan Kauditan Perspektif
Hukum Islam?
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membatasi masalahnya
sebagai berikut:
1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Orang Yang
Berbeda Agama Melalui Musyawarah Mufakat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Pelaksanaan
Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Penyelesaian Pembagian
Pengertian penyelesaian pembagian terdiri dari dua kosa kata, yaitu
penyelesaian dan pembagian.
a.

Penyelesaian menururt KBBI adalah pe.nye.le.sai.an proses, cara,
perbuatan,

menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti

pemberesan, pemecahan).8

8

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus besar versi online

www.kbbi.kemdikbud.co.id/penyelesaian dan diakses pada tanggal 25 juni 2019.
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b.

Pembagian menurut KBBI adalah pem.ba.gi.an 1. Proses, cara,
perbuatan, membagi atau membagikan., 2. Hitungan membagi. 9

2. Harta warisan
Pengetian harta warisan terdiri dari dua kosa kata, yaitu harta dan
warisan.
a.

Harta menurut KBBI adalah har.ta 1. Barang (uang dan sebagainya)
yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 2. Kekayaan
berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum
dimiliki perushaan. 10

b.

Warisan menurut KBBI adalah wa.ris.an sesuatu yang diwariskan,
seperti harta, nama baik, harta pusaka. 11 Menurut Wirjono
Prodjodikoro, warisan adalah soal apa dan bagaimana pembagi hakhak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu
ia meninggal akan berahli kepada orang lain yang masih hidup. 12

3. Beda agama
Pengertian orang beda agama terdiri dari dua kosa kata, yaitu beda
dan agama.

9
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a.

Beda menurut KBBI adalah 1. sesuatu yang menjadikan berlainan
(tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain;
ketidaksamaan. 2. Selisih; pautan.13

b.

Agama menurut KBBI adalah aga.ma ajaran, sistem yang mengatur
tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang
Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan
manusia dan manusia serta manusia dengan lingkngannya. 14

4. Musyawarah mufakat
Pengertian musyawarah mufakat terdiri dari dua kosa kata yang
berbeda, yaitu musyawara dan mufakat.
a. Musyawarah menurut KBBI adalah mu.sya.wa.rah pembahasan
bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian
masalah, perundingan, perembukan.15
b. Mufakat menurut KBBI adalah mu.fa.kat 1. setuju, seia sekata, sepakat;
2. persetujuan, kata sepakat; 3. Pembicaraan, perundingan; 4.
Berunding, berbicara.16
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Dengan demikian, maksud dari judul “penyelesaian pembagian harta
warisan orang yang berbeda agama melalui musyawarah mufakat (studi kasus:
Kecamatan Kauditan) adalah bagaimana masyarakat Kecamatan Kauditan
membagi harta warisan dengan cara musyawarah mufakat bagi orang yang berbeda
agama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
dari rumusan masalah, yaitu:
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Orang Yang Bebeda Agama Melalui Musyawarah Mufakat.
b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh khususnya di
bidang waris, dapat mengetahui kondisi yang terjadi dilapangan
khususnya dalam masyarakat.
b. Kegunaan Praktis
1) Penelitian ini diharpakan dapat menambah wawasan bagi pembaca
mengenai kewarisan beda agama.
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2) Penelitian ini dapat menambah referensi bagi teman-teman
khususnya dalam mempelajari Hukum Waris Islam.
E. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa hasil atau karya ilmiah yang telah dipilih penulis berkaitan
dengan materi yang sedang dikaji, ini sebagi bahan referensi, pertimbangan dan
acuan dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui letek perbedaan antara karyakarya tersebut dengan skripsi ini. Pada dasarnya penelitian tentang pembagian
warisan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dengan metode dan objek kajian
penelitian yang berbeda sesuai dengan minat dan bidang ilmu masing-masing.
Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:
1.

Skripsi Prisilia Revana Kamu, dengan judul pemahaman masyarakat
muslim di lawangirung terhadap pemberian harta warisan kepada anak
yang murtad (study analisis pendekatan hukum ekonomi islam). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimna pertimbangan pemberian harta
warisan kepada anak yang murtad, apa pertimbangan pemberian harta
warisan kepada anak yang murtad di kelurahan Lawangirung dan
bagaimana hal ini ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

2.

Skripsi Muhammad Mujib, dengan judul kewarisan beda agama (studi
perbandingan terhadap putusan PA Jakarta No. 377/pdt.G/1998 dan
kasasi MA No. 368 K/AG/1995). Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam KHI
tiadak dinyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non
muslim. Pasal 173 hanya menyatakan bahwa pembunuh dan memfitnah
yang menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan menurut majelis hakim
pengadilan agama Jakarta sesuai dengan pasal 1-2 jo. 49 undang-undang
No.7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka persoalan Islam
ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam hal ini almarhum
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suami istri beragama Islam. Dengan demikian yang akan diterapkan dalam
perkara ini adalah hukum Islam.
3.

Jurnal Zakiyah Salsabila, dengan judul kewarisan beda agama menurut
hukum waris Islam dan hukum waris adat. Jurnal ini menjelaskan bahwa
kewarisan beda agama menurut kewarisan Islam pada masa sekarang ini
merupakan salah satu persoalan kontenporer dalam pemikiran hukum
Islam kontenporer. Al-qur’an dan hadis tidak memberikan penjelasan
sedikitpun bagian harta bagi ahli waris beda agama, di sisi lain tuntutan
dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Wasiat wajibah untuk ahli
waris beda agama merupakan trobosan baru bagi sistem hukum kewarisan
di Indonesia. Sedangkan kewarisan beda agama menurut hukum adat
kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan
warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena
anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Waris
Warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari orang
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.
Beberapa istilah dalam fikih mawaris. 1. Waris, adalah orang yang termasuk
ahli waris yang berhak menerima warisan. 2. Muwaris, artinya orang yang diwarisi
harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia. 3. Al-irs, artinya
harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan
pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 4. Warasah, yaitu
harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. 5. Tirkah, yaitu semua harta
peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan
pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan
oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. 17
Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah faraid, bentuk jamak dari
kata tunggal faridah, artinya ketentuan. Para ulama fiqih memberi definisi faraid
sebagai berikut:
1. Penentuan bagian bagi ahli waris.
2. Ketentuan bagian warisan yang ditentukan oleh syariat Islam.
3. Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui
perhitungan dan kadar harta puska yang wajib dimiliki oleh orang yang
berhak.
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Pengertian waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
171 ayat 1, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
Hukum waris menurut KUH Perdata adalah hukum-hukum atau peraturanperaturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berahli kepada
orang lain yang masih hidup.
Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan
dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya
utang piutang, hak ganti rugi. Ada pula beberapa kewajiban yang dapat diwariskan
di luar harta peninggalan. Apa yang ditinggalkan setelah kebutuhan terakhir orang
yang meninggal yang harus diselesaikan oleh ahli waris, yakni setelah pelunasan
biaya pemakaman, wasiat dan utang piutang yang harus diselesaikan sesuai dengan
hukum waris berdasarkan Al-qur’an.

B. Ahli Waris dan Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan
1. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan
a. Pewaris
Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
(ps. 171 huruf b KHI).18
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b. Ahli Waris
Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli
waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah
(kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan
kewarisannya

karena

suatu

sebab,

yaitu

sebab pernikahan dan

memerdekakan budak.19 Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud
dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (ps 171 huruf c KHI).

c. Harta Warisan
Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian warisan dibedakan menjadi
dua, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta
yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi
miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah,
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima
warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Ahli waris ashab al-furud yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagianbagiannya, seperti 1/2, 1/3 dan lain-lain

19

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,2003), 383

14

15

2. Ahli waris ashab al-usubah yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya
adalah menerima sisa setelah diberikan kepada ashab al-furud, seperti anak
laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya.
3. Ahli waris zawi al-arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai
hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak
diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila
ahli waris yang termasuk ashab al-furud dan ashab al-usubah tidak ada.20

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan
menjadi:
1. Ahli waris hajib yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekeluargaannya.
Contoh, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
2. Ahli waris mahjub yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan
terhalang untuk mewarisi.

Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dirinci, ahli waris laki-laki 13
orang, ahli waris perempuan 8 orang, jadi seluruhnya 21 orang.
1. Ahli waris nasabiyahlaki-laki
a. Ayah
b. Kakek (dari garis ayah)
c. Anak laki-laki
d. Cucu laki-laki garis laki-laki
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki seayah

20

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.384

15

16

g. Saudara laki-laki seibu
h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
i.

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

j.

Paman, saudara laki-laki ayah sekandung

k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
l.

Anak laki-laki paman sekandung

m. Anak laki-laki paman seayah

2. Ahli waris nasabiyah perempuan:
a. Ibu
b. Nenek dari garis ibu
c. Nenek dari garis ayah
d. Anak perempuan
e. Cucu perempuan garis laki-laki
f. Saudara perempuan sekandung
g. Saudara perempuan seayah
h. Saudara perempuan seibu

Jika semua ahli waris nasabiyah laki-laki dan perempuan tersebut ada, maka
yang dapat menerima warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak
perempuan. 21
Adapun ahli waris sababiyah, terdiri dari duda (suami) atau janda (istri).
Ahli waris sababiyah, yang dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku hukum
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kewarisan Islam umumnya dimasukkan orang yang memerdekakan hamba sahaya,
jika laki-laki disebut mu’tiq dan perempuan disebut mu’tiqah.22
Apabila ahli waris nasabiyah dan sababiyah tersebut ada pada saat pewaris
meninggal, maka yang berhak menerima bagian adalah: anak laki-laki dan
perempuan, ayah, ibu, janda atau duda. Dasar hukum bagian warisan yang diterima
oleh ahli waris tersebut adalah QS. An-Nisa/4: 4: 11-12.

2. Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan
Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf d dijelaskan, bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 23 Dalam terminologi fiqih,
harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tesebut, dapat
dibagi sebagai harta warisan, maka perlu disesuaikan kewajiban-kewajiban tetentu.
Pasal 171 huruf e menjelaskan , harta warisan adalah harta bawaan ditambah
bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan
pemberian untuk kerabat (wasiat)
a. Biaya Keperluan Sakit dan Perawatan Jenazah
Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban
dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah,
mulai dari memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkan jenazah.
Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf. Tidak boleh

22

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.388

23

Republik Indosesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 171

17

18

terlalu kurang, juga tidak boleh berlebihan. Firman Allah memberi petunjuk
dalam QS. Al Furqan/25 : 67

َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ْ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ ۡ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ
ٗ
َ
ُ ُ٦٧ُۡسفواُولمُيقُتواُوَكنُبيُذل ِكُقواما
ُ ُوٱَّل
ِ ِينُإِذاُأنفقواُلمُي
Terjemahnya:
dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di
tengah-tengah antara yang demikian.
b. Pelunasan Utang
Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang
yang utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang utang
meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggung jawab membayarnya
berahli kepada keluarganya.
Karen

itu,

apabila

orang

yang

utang

meninggal

dunia,

pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya. Menunda-nunda
pembayaran utang, bagi yang mampu atau orang yang meninggal
mempunya harta peninggalan adalah perbuatan aniaya (zalim).

c. Pelaksanaan Wasiat
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyatakan
bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
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Dalam pasal 194 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai
ketentuan wasiat, yaitu:24
1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat
dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya
kepada orang lain.
2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3) Pemilikan terhadap harta seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru
dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Teknis pelaksanaan wasiat, dijalankan dalam pasal 195 yang berbunyi:
1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis
di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaries.
Sesuai dengan firman Allah swt. surat al-Maidah/5: 106

ۡ َ
ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
َ
ُِصية
ُ ِين ُءامنوا ُشهدة َُبين ِكم ُإِذاُحَض ُأحدك َم ُٱلمو
ُ يأيها ُٱَّل
ِ َ ت ُحِي ُٱلو
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ ٱ ۡث
َُۡۡ ُۡ
ۡ ۡ ُءاخ َران ُم ِۡن ُغ
َ ان ُ َذ َوا ُع ۡدل ُمِنك ۡم ُأ ۡو
ُۡرض
ُ ِ ُِف ُٱۡل
ُ
ن
ِ ۡيكم ُإِن ُأنتم َُضبتم
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ َ َٰ َ َ
َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُّ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ۢ
ُّللِ ُإ ِ ِن
ُ ان ُُب ِٱ
ت َُتبِسونهما ُ ِمن
ُصيبة ُٱلمو ِن
ِ فأصبتكمُم
ِ ُبع ِد ُٱلصلوُة ُِفيقسِم
َ
َ
َ
ٓ
َ
ٗ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َۡ َ ۡ َُۡۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٗ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َُّللُِإناُُإذاُل ِمن
ُ
ۡ
َٰ
َٰ
ُ ُتيُب ِ ُهِۦُثمناُولوَُكن
ِ ِ ُ ُذاُقرَبُوَلُنكتمُشهدةُٱ
ِ ٱرتبت ُمَُلُنش
ُ ُ١٠٦ُي
َُ ٱٓأۡلث ِ ِم
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat,
Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang
yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan
agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka
bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan
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kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah),
lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah,
jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan
membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan
tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah;
Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk
orang-orang yang berdosa".25
2. Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli
waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara
lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan notaries.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan
si mati dibagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 175 dinyatakan:26
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan
termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
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Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya
terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

C. Dasar Hukum Waris
Sumber hukum kewarisan Islam, sebagai hukum agama Islam adalah nash
dan teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah nabi. Ayat-ayat al-Qur’an dan
Sunnah nabi secara langsung mengatur kewarisan itu, sebagi berikut:
1. Ayat-ayat Al-qur’an
 Qs. An-Nisa/4: 7

َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ د
َ َ
َُيبُم َِماُتَ َرك
ونُ َول ِلن َسآءُِنَص د
ُِ صيبُمِماُتركُ َٱلو ِل
ِ ُ انُ ُوٱۡلقرب
ِ
ِ ِلرج َا ُِلُن
ِ ل
ٗ ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ ۡ
ُ ُ٧ُصيباُمفروضا
ُ انُ ُوٱۡلقرب
ُِ ٱلو ِل
ِ ونُمِماُقلُمِنهُأوُكثُن
ُ

Terjemahnya:
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.27
 Qs. An-Nisa/4: 11-12

َ ََۡ ُ ۡ
ُ ۡ َ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ ٓ ُ َ ُ ُ
َ َۡ ٗٓ َ َ ُ
َ
ُي
ُنُكن ُن ِساء ُفوق
إ
ف
ُ
ُ
ي
ي
نث
ۡل
ٱ
ُ
ظ
ُح
ل
ِث
م
ُ
ر
ك
ِذل
ل
ُ
م
ِك
د
ل
و
ُأ
ِف
ُ
ُ
ّلل
ٱ
ُ
ُ
م
يك
وص
ِ
ِ
ۡۖ
ن
ِ
ِ
ِ
َ َ ٗ َ َ ۡ َِ َ
ُ َََۡ َ ُ ۡ
َُُ َ ََُ ََۡۡ
َ اُماُتَ َر
َ
َ
َ
َٰ
ُُو َٰحِد
َُ ِك
ل
ُِ
ه
ي
و
ب
ۡل
و
ُ
ُ
ف
ِص
ل
ٱ
ُا
ه
ل
ُف
ة
ِد
ح
ُو
ت
ن
ُِإَونَُك
ك
ث
ي ُفلهنُثل
ُِ ٱثنت
ِ
ۡۖ
َِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ َ د
َ
ُ
ُّ م ِۡن ُه َماُٱ
نُلۥ ُ َو د
َ ل
ُُو َورِث ُُه ُٓۥ ُأبَ َو ُاه
ُُ ل ُفإِنُل ۡم ُيَك
ُلۥ ُو
ُ ك ُإِنَُكن
َُ س ُم َِماُت َُر
ُ ُ لس ُد
27
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ُ َ ُّ ُ ُ َ َ َ َ ُ ٓ ۡ د
ُ َ
ۡ
ُ
ُ
ُص َيةُي
ُّ
ُۡوِصُب َهآُأَو
َ
َ
َ
ۢ
ِ
ُ ُل ُۥُإِخوةُف ِِل ِمهُِٱلسد
ُ ث ُفإِنَُكن
ُ ف ِِل ِمهُِٱثلل
ِ سُ ِمنُبعدُِو
ِ
َ َ ٗ َ َ ٗ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٓ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٓ َ َ ۡ َ
ُّللِه
ُ دينٍُۗءاباؤكمُوأبناؤكمَُلُتدرونُأ ُيه ُمُأقربُلكمُنفعاُف ِريضةُمِنُٱ
َ َ َ ََ َ
َ ِيم
ٗ اُحك
ً ُعل
ُ١١ُِيما
ّللَُكن
ُ إِنُٱ
Terjemahnya:
“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.
(QS. An-Nisa/4:11)28

َ َ َۡ َ ُ َُ َ َ َد
ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ ۡ ُ َ َ
ُو َلُد
ۡ
َ نَُك َن ُل َ ُه َن
ِ ۞ولكم ُن ِصف ُماُت ۡرك ُأزوجكم ُإِنُلم ُيكنُل ٓه َن ُول ُفإ
َ
َ ۡ َ َ
ُ ََ
ُص َية ُي
َ ُديۡن
َ ك ُم ُٱ ُّلر ُب ُُع ُم َِماُتَ َرك َن ُ ِم ۢن َُب ۡع ِد
ُُول ُه َن ُٱ ُّلر ُب ُُع ُ ِمُ َما
و
ُأ
ا
ه
ب
ُ
ي
وص
ُو
فل
ِ
ِ
ُۡ َ َ َ ُ َُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ د َ َ َ َ ُ ۡ َ َ د ِ َ َ ُ َ ُّ ن
ُُم ۢن
ِ َ نُمِم َاُتركت نم
ُ َ لُفإِنَُكنُلكمُولُفلهنُٱثلم
ُ تركتمُإِنُلمُيكنُلك َمُو
َ
َ
َ
َ
َ
د
ً
ُ َ ُ ُ َ َ
ٌ ُ َ َۡ د
َ ۡ َٓ َ ُ ُ َ َ َۡ
ُۡدي
ُل ُٓۥُأخ
ُ ورثُكلَٰلةُأوُِٱمرأ ُةُو
نُِإَونَُكنُرجل َُي
ِ َبع ُدُِو
ٍۗ صيةُتوصونُبِهاُأو
ُٓ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ُ ُ ُّ َ ُ ۡ
َ ۡ ۡ د
ُ
ۡ
ُُِف
َُ ك
ُ سُفإِنَُكن ٓوا ُُأ
ُ َ ِك َُوَٰحِدُمِنهماُٱلسد
ل
ِ ثُمِنُذَٰل ِكُفهمُُشَكء
ِ أوُأ ُختُف
ٓ
ٓ
َ
ٗ
َ
َ
َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ ۡ َ ۢ
ُ ۡي
َ ۡ ُديۡنُغ
َ ُم َضار
ٌ ّللُ َعل
ُِيم
ُُ ّللِهُ َُوٱ
ُ ص َيةُم َِنُٱ
صيةُيوِصُبِهاُأو
ُٱثلُّل ِن
ِ ُو
ِ ثُ ِمنُبعدُِو
َحل د
ُ ُ١٢ُِيم
28
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Terjemahnya:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
(QS. An-Nisa/4: 12)29

 Qs. An-Nisa/4: 176

َ
َ َ َ َ ٌْ
َ َ َ ۡ
ُۡ َُ ُ َ َ َُۡ َۡ
ُ
ُلۥُ َو َ د
ۡ يك
ُل
ُُ ُِفُٱلكلَٰل ُةِنُإ ِ ِنُٱ ۡم ُرؤُاُهلكُليۡ َس
م
ت
ف
ّللُي
ُ كُق ِلُٱ
ُ ُ يستفتون
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٓ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ َ َ
ُ َ ۡ
ُ َ َ ََ َ ُ ۡ َ َ َ َ َُ ٓ ۡ د
اُو د
َ كنُل َه
ُي
ُِ لُفإِنَُكن َتاُٱُثن َت
ُوه َوُيَ ِرث َهاُإِنُلمُي
ل ُۥُأختُفلهاُن ِصفُماُترك
ُو
ٗ
ْ
َ
ُ
ٓ
َ
ُ
َ
َ
َ ُّ َ ُ َ َ
َ ان ُم َِما ُتَ َر
َ ُون َِسا ٗء ُفل ِذلكر ُم ِۡثل
َ ك ُِإَون َُكنُ ٓوا ُإ ۡخ َو ٗة ُر َجاَل
ُظ
ُ ِ ُح
ُ
ُ
ث
ِ ْ
ِ ف ۡل ُهما ُٱثلل
ِ
ِ
َ
ُّ
َ
َ
َ ۡ
ُ َُ َ ََۡ َُ ُ َُ ُ ۡ َ ه
ُ ُعل
ُ١٧٦ُِۢيم
ّللُبِك ِلَُشء
ُ ُوٱ
ُ ضلوا
ُ يٍُۗيب ِيُٱ
ُِ ٱۡلنثي
ِ ّللُلكمُأنُت
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Terjemahnya:
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.30

2. Sunnah Nabi
Nabi saw bersabda: “berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu
kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan
laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

D. Sebab-sebab dan Penghalang Warisan
1. Sebab-sebab Kewarisi
Harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak semerta-merta dapat
dibagi oleh ahli waris, kecuali ada sebab-sebab yang menghubungkan ahli waris
dengan pewaris. Dalam hal ini para ulama telah menetapkan bahwa sebab-sebab
orang mendapat warisan ada tiga: 31
a. Nashab/ hubungan kekerabatan

30
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Nashab ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara,
paman, bibi dan lainya. Dimana hubungan itu dapat dihubungkan kepada
orang tua. Hal ini berdasarkan firman Allah:

ُ
َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ َ ْ ُ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ۢ ْ ُ َ َ َ َ َ
ُِۡنكم
ِين ُءامنوا ُ ِم َن ُبعد ُوهاجروا ُوجهدوا ُمعكم ُفأولئِك ُم
ُ ُوٱ ََّل
ۡ ْ َُُْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َُ ّللُِإنُٱ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ ّللُبكل
َُُۢشءُعل ِي ُم
َٰ
َٰ
ِ
ُ امُبعضهمُأو
ُ وأولواُٱۡلرح
ِ ُ بُ ٱ
ِ لُبِبعض
ِ ُِفُكِت
ِ ِ
ُ ُ٧٥
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian
berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu
Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai
hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu
(QS. Al- Anfaal/8: 75).32
b. Perkawinan
Seseoang mendapat harta warisan dari orang yang meninggal dunia
karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara
suami dengan istri atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

َ َ َ َ ُ ۡ ۡ ُ َ ََ َ َۡ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ُ َُ َ َ َد
ُو َلُد
َ نَُك َنُل َ ُه َن
َِ ۞ولكمُن ِصفُماُت ۡركُأزوَٰجكمُإِنُلمُيكنُل ٓه َنُولُفإ
َ ۡ َ َ
ُ ََ
َ ُديۡن
َ ك ُمُٱ ُّلر ُب ُُعُم َِماُتَ َرك َنُ ِم ۢن َُب ۡعد
ُُول ُه َنُٱ ُّلر ُُب ُُعُم َِما
وصيُبِهاُأو
فل
ِ ُص َيةُي
ِ ُِو
ن
ُۡ َ َ َ ُ ُ ُّ َ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ د َ َ َ َ ُ ۡ َ َ د
ۡ
ۡ تَ َرك ُت
ُاُتركت نم
ِم
م
ُ
ُ
ن
م
ثل
ٱ
ُ
ن
ه
ل
ُف
ل
ُو
م
ك
ُل
ن
نَُك
إ
ف
ُ
ُ
ل
ُو
م
ك
نُل
ك
ُي
م
نُل
إ
ُ
م
ِ
ِ
َ ُ َ ُ َ َ َ ُ د
َ َۡٓ َ َ ُ ُ َ َ َۡ ۢ
ۡ
ُٓل ُۥ
ُُ َ ُك َلَٰلَ ًةُأَوُٱ ۡم َرأَُة دُ َو
نُِإَونَُكنُرجلُيور َث
ُ صيةُتوصونُبِهاُأو
ِ َ ِمن َُبع ُدُِو
ٍۗ ُدي
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
أ ٌخ ُأ ۡو ُأ ۡخ د
ُّ ت ُفل ِك َُوَٰحِد ُم ِۡن ُه َماُٱ
ُث ُمِنُذَٰل ِك ُف ُه ۡم
َُ س ُفإِنَُكن ٓوا ُُأك
ُ ُ لس ُد
ِ
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ََٓ ُ
ُ ُّ
ٓ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َٰ َ ُ َ َ ۡ َ
َ
َُص َُي ٗة ُمِن
ُ
ۢ
ُُِف ُٱثلل ِن
ِ صية ُيوِص ُبِها ُأو ُدين ُغۡي ُمضُار ُو
ِ ث ُ ِمن ُبع ِد ُو
ِ ُشَكء
َ
َ
َ
َ ِيم
ُحل د
ٌ ّللُعل
ُ ُ١٢ُِيم
ُُ ّللِهُ َُوٱ
ُ ٱ
.

Terjemahnya:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah
dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu
itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(QS. AnNisa/4: 12).33

Dalam hubungan perkawinan ini, suami istri dapat saling mewarisi dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Perkawinan yang sah menurut agama, yaitu perkawinan yang telah memenuhi
syarat dan rukun seperti yang diatur dalam ajaran Islam, baik sudah dipergauli
atau belum pernah dipergauli. Disamping itu, perkawinan itu tidak dianggap
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rusak oleh pengadilan agama, karena perkawinan yang rusak menurut syariah
adalah perkawinan yang tidak sah.34 oleh sebab itu, bila salah seorang
meninggal di antara suami istri maka mereka saling mewarisi. Tidak termasuk
dalam hal ini yang disebabkan perzinahan, walaupun adanya hubungan badan
antara pezina, mereka tidak dapat saling mewarisi, dan anak yang dilahirkan
akibat perzinahan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, tapi mendapatkan
dari ibunya.
2. Perkawinan itu dalam posisi:
a. Pemberi waris meninggal dalam keadaan perkawinan masih utuh, tidak
dalam perceraian yang ba’in shugra. Dalam posisi ini suami istri dapat
saling mempusakai, yaitu berakhirnya perkawinan semata-mata karena
kematian salah seorang suami istri.
b. Perkawinan telah terputus, tetapi antara suami dan istri masih dalam masa
iddah (masa tunggu yang dibolehkan suami kembali kepada istri dengan
tidak membuat akad baru), yaitu disebut dengan talaq raj’I, yaitu masa
dimana suami dapat merujuk kepada istri tanpa membuat akad baru, saksi,
wali dan tanpa izin istri tersebut. Dari itu, apabila pada sat itu salah seorang
meninggal, maka mereka dapat saling mewarisi. Akan tetapi bila waktu
iddah telah habis kemudian salah seorang meninggal maka hak saling
mewarisi tidak boleh dengan sebab masa iddah telah habis. 35
c. Wala’ (Pemerdekaan)
Pemerdekaan yaitu kekerabatan yang disebabkan oleh pemerdekaan yang
dilakukan seorang terhadap budak. Pemerdeka berhak mendapat warisan
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dari budak yang dimerdekakan karena ia telah memberikan kesenangan
kepadanya dengan jalan memerdekakan itu sendiri dari perbudakan.
Dengan dimerdekakan budak itu, maka ia mendapatkan kesenangan dengan
kembali sifat kemanusiaannya dan berakhirnya anggapan sebagai
binatang. 36keberadaan perbudakan ini sudah tidak ada lagi, sehingga
keberadaan wala’ sebagai penyebab mendapat warisan dengan sendiri tidak
ada lagi.
3. Penghalang Kewarisan
Seorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat harta warisan
dari orang yang meninggal, belum tentu ia berhak mendapatkan warisan apabila
ia memliki sifat penghalang warisan pada dirinya, yaitu pembunuhan,
perbudakan dan beda agama.
a. Pembunuhan
Islam adalah agama yang sangat menjunjung prinsip kemanusiaan
sehingga secara tegas melarang adanya pebunuhan. Dalam kaitannya
dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak
mendapat hak mewarisi dari pewaris tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis
Rasulullah saw. yang berbunyi:
Rasulullah bersabda:”pembunuh (yang membunuh pemberi warisan) tidak
memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak
meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang
paling dekat (hubungan keluarga) denganya, dan pembunuh itu tidak
mewarisi sesuatu”.
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Seorang yang telah terbukti sebagai pembunuh pemberi warisan
tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Tetapi tipe pembunuhan
bagaimana yang dapat menghalangi seorang untuk mendapat harta warisan
dari yang terbunuh.
Adapun mengenai jenis pebunuhan yang menjadi penghalang
kewarisan, dianara fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Jenis-jenis
pembunuhan ada lima, yaitu pembunuhan secara hak dan tidak berlawanan
hukum, pembunuhan dengan sengaja dan terencana (tanpa adanya hak),
mirip disengaja (seperti sengaja) dan pembunuhan khilaf .
Dari jenis-jenis pembunuhan tersebut ada perbedaan pendapat
diantara fuqaha: 37
1. Imam Syafi’I : ke-5 pembunuhan tersebut menjadi penghalang
kewarisan.
2. Imam Malikiyah : jenis yang menghalangi kewarisan hanya terbatas
pada pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan
pembunuhan tidak langsung.
3. Imam Hanafiyah : yang menghalangi yaitu, pembunuhan dengan
sengaja, mirip sengaja dan tidak langsung.
4. Imam Hambaliyah : pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip
sengaja, karena khilaf, diangap khilaf, pembunuhan langsung dan
pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang belum mukalaf.
b. Perbudakan
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Dasar hukum perbudakan ini sebagai penghalang adalah firman Allah : 38

ٗ ُ ۡ َ ٗۡ َ ًََ َُ َ َ َ
َُنُر َزقۡ َنَٰ ُه ُمِنا
َ ُو َم
َ َُشء
ۡ َ ُلَع
َٰ َ َ وَك ََُل َُي ۡقد ُِر
ّلل ُمثًل ُعبداُممل
ُ ۞َضب ُٱ
ۡ َ َ ُ ۡ َۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ً ۡ َ َ ٗ ُ ۡ ُ ُ َ ُ َ ٗ َ َ ً ۡ
ُل
ُ ن ُٱۡلم ُد ُ ِّللِ ُب
ُ ُسا ُوجهراُۖۡهل ُيست ُوۥ
ِ َرِزقا ُحسنا ُفهو ُينفِق ُمِنه
َ َُ ۡ َ َ ۡ َُُ ۡ
ُ ُ٧٥ُأكثهمَُلُيعلمون
Terjemahnya:
“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari
Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu
sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui.

Budak terhalang dari mewarisi dilihat dari dua jalan, yaitu pertama,
ia dianggap sebagai benda milik tuannya, karena itu ia terhalang sebagai
penerima warisan disebabkan ia sendiri sebagai benda milik tuannya.
Kedua, ia dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan terhadap
benda miliknya, karena itu ia tidak dapat memberikan warisan kepada ahli
warisnya seandainya ia memiliki kerabat, karena ia sendiri dan hartanya
milik tuannya sehingga ia dianggap tidak memiliki harta sedikitpun. 39
c. Beda Agama
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Yang dimaksud dengan beda agama adalah berbeda keyakinan antara
orang yang akan saling mewarisi. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah
yang berbunyi:
“Nabi bersabda: seorang muslim tidak dapat mewarisi dengan orang kafir,
dan orang kafir tidak dapat”
Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk
mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan dalam sebuah
keluarga, mislnya anak memeluk masuk agama lain, ia tidak berhak
menerima pusaka dari ayahnya (atau lainnya yang dapat saling mewarisi)
karena keyakinan yang berbeda tersebut, sekalipun sebelum pembagian
harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, jumhur
ulama. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah
boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut.40

E. Rukun dan Syarat Kewarisan
1. Rukun-rukun Mewarisi
Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu
pekerjaan maupun ibadah, rukun tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan
tersebut suatu pekerjaan atau ibadah dianggap tidak sah.
Untuk terjadi sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhui rukun-rukun
waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak
terjadi pewarisan.
a. Muwarrits (pewaris)
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Menurut hukum Islam, pewaris adalah orang yang telah meninggal
dunia

denganmeninggalkan

harta

warisan

untuk

dibagi-bagikan

pengalihannya kepada para ahli waris.
Menurut Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
Kematian pewaris harus jelas adanya dan tidak ada pula berita tentang
hidupnya. Apabila tidak jelas, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang
utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Kematian pewaris
menurut doktrin fikih dapat dibedakan tiga macam, yaitu:
1) Mati hakiki, artinya melalui pembuktian dapat diketahui dan
dinyatakan bahwaseseorang telah meninggal dunia.
2) Mati hukmi, adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan
hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti
dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (hafqud) tanpa
diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusa
hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan
meninggal.
3) Mati taqdiri, yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal
dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang atau tujuan lain
yang secara lahiriah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak
diketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia
telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah
meninggal. 41
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b. Warits (ahli waris)
Menurut hukum Islam ahli waris adalah orang-orang yang berhak
mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan
kekerabatan dengan jalan nashab atau pernikahan, maupun sebab hubungan
hak perwalian dengan pewaris (muwarrits).42
Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris.
c. Mauruts (harta waris)
Menurut hukum Islam, harta warisan adalah harta benda yang
ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah
diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan
melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faraid disebut juga
dengan tirkah.
Untuk menentukan tirkah jenis apa yang termasuk harta peninggalan si
mati, maka ada beberapa macam tirkah,yaitu: 43
1) Tirkah yang berupa nilai kebendaan, baik berupa benda maupun
sifat. Seperti benda tetap, benda bergerak, piutang, denda wajib
(diyat wajibah), pengganti qiyas.
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2) Tirkah yang berupa hak-hak kebendaan. Seperti hak monopoli untuk
menarik hasil jalan tol, sumber air minum, irigasi pertanian dan
perkebunan, hak cipta, pensiunan dan lain-lain.
3) Tirkah yang berupa hak dan bukan kebendaan. Seperti hak khiyar,
hak suf’ah (hak utama dalam menentukan beli tanah dalam
berserikat), hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
4) Tirkah yang berupa benda yang bersangkutan dengan hak orang lain,
seperti benda-benda yang digadaikan si mati. Pembeli yang
barangnya belum diterima, mas kawin yang belum diserahkan.

Dalam jenis tirkah para ulama berbeda pendapat, yaitu: 44
1. Fuqaha Hanafiyah, yang sebagian besar mengartikan bahwa tirkah adalah harta
benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang
lain.pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm, yang mengatakan bahwa harta
benda peninggalan yang harus dipusakakan adalah harta benda saja, kecuali
hak-hak yang mengikuti bendanya seperti hak mendirikan bangunan atau hak
menanam tumbuhan di atas tanah.
2. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa tirkah adalah
segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun
hak-hak, baik hak kebendaan. Hanya saja iamam Maliki yang tidak
memasukkan hak menjadi wali nikah menjadi hak-haknya.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta warisan adalah
harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
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keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e)
3. Syarat Mewarisi
Syarat adalah suatu yang harus ditepai sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau
syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah, sesuatu dikatakan
sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi.
Dalam syariat Islam ada beberapa syarat supaya pewarisan dinyatakan ada,
sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima
warisan. Adapun syarat-syarat dalam mawaris ialah sebagai berikut:45
a. Meninggal dunianya pewaris. Kematian orang yang mewariskan, baik
kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang
hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu
menjadikan orang yang hilang sebagi orang yang mati secara hakiki, atau
mati menurut dugaan seperti orang memukul seorang perempuan yang
hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur
itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
b. Hidupnya ahli waris. Ahli waris itu hidup setelah orang mewariskan mati,
meskipun hidupnya secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu
secara hukum dianggap hidup karena mungkin rohnya belum ditiupkan.
Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang mewariskan
mati, seperti tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka diantara mereka
itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yangs aling
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mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris
yang masih hidup.
c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris.

F. Pengertian Hibah, Rukun dan Syarat
1.

Pengertian Hibah
Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba. Wahaba artinya

memberi dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugrahi.
Sedangkan dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda
melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan
jelas ketika pemberi masih hidup.46 Dalam rumusan Kompilsi Hukum Islam
(KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanapa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf
g).
2.

Rukun dan Syarat Hibah47
a) Orang yang mengibahkan
1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
2) Dalam keadaan sehat
3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pasal 210 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
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banyaknya 1/3 harta bendnya kepada orang lain atau lembaga di
hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 48
Dalam pasal 213 bahwa “hibah yang diberikan pada saat pemberi
hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus
mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.
b) Benda yang dihibahkan.
Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
“harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.
c) Orang yang menerima hibah
Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan
perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan dapat ditambahkan di sini,
anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dapat menerima
hibah melalui kuasa (wali)nya.

Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengkuti rukun-rukun
hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan.
Menurut al-Syafi’I dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah
hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima,
maka tidak sah hibahnya itu. Namun menurut Ahmad ibn Hanbal dan Ahli
Zahir, hibah sah hukumnya dengan akad dan penerimaan tidak termasuk
syarat.49

G. Pengertian dan Syarat Wasiat
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Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya
kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang
mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang
untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Tidak ada perbedaan pendapat
dikalang para ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal) tentang
hukum boleh mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki
selain ahli waris, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta bendanya.
1. Pengertian wasiat
Secara bahasa, wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam alQur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan
dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. 50
Dalam syariat wasiat adalah pengibahan benda, piutang atau manfaat oleh
seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat
memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. 51
Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang
disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru’
(kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara
wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerakan
pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku
setelah pemberi meninggal. Ini sejalan dengan definisi fuqaha Hanafiyah.
Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk
memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’)
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yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang
memberi wasiat52
2. Syarat-syarat Wasiat
a. Orang yang berwasiat
Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang
memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Kaitannya dengan
orang kafir, wasiat mereka sah hukumnya, sepanjang barang yang diwasiatkan
tidak diharamkan.
Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mirip dengan pendapat Hanafi dan
Syafi’I dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam pasal 194:
1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat
dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya
kepada orang lain atau lembaga.
2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
b. Orang yang menerima wasiat
Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau benda yang menerima wasiat
adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap
untuk memiliki sesuatu hak atau benda.53
Kompilasi Hukum Islam pasal 195 mengemukakan masalah ini, yang juga
mengatur teknis pelaksanaan wasiat:
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1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis
di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaries.
2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila distujui oleh semua ahli
waris.
4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan
di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau
di hadapan notaries.

c. Benda yang diwasiatkan
Pada dasarnya benda yang menjadi obyek wasiat adalah benda-benda
atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara
positif. Para ulama sepakat dalam masalah tersebut.
Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 dari seluruh harta si pewasiat.
Tidak boleh lebih, ini merupakan consensus ulama. Kompilasi Hukum
Islam merumuskan dalam pasal 201:
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli
waris yang ada tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan
sampai batas sepertiga harta warisan. 54
d. Wasiat
Seperti dimaksud pasal 195 (1) Kompilasi Hukum Islam wasiat perlu
dibuktikan secara otntik. Karena wasiat merupakan tindakan hukum yang
membawa implikasi adanya perpindahan hak dari satu orang kepada orang

54

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 201
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lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak
diinginkan oleh pewasiat maupun penerima. 55

55

RepublikIndonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 195
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang
tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.
Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu
kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun
laporan.56
Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan
pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yaitu berbentuk kata-kata dan
dianalisis dalam terminologi respon-respon individu. Peneliti mengidentifikasikan
kategori untuk menyortis dan mengorganisasikan data ke dalam makna, interpretasi
individual atau kerangka kerja yang menjelaskan fenomena yang dikaji. 57
Dalam pandangan Lexy Moleong,58 penggunaan penelitian kualitatif
didasarkan atas beberapa pertimbangan di antaranya adalah: penggunaan metode
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, selain itu
metode ini menyajikan secara langsung hak ikat hubungan antara peneliti dan
informan serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

56

Cholid Nurbako, Metode Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 1

57

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia,2002), h. 37

58

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (cet. XI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),

h.5
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yang bersifat kualitatif deskriptif, guna memberikan gambaran secara
jelas dan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa
yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pandangan
Sumadi Suryabrata, tujuan penelitian kualitatif deskriptif (gambaran) secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan yang
diteliti. 59
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di
kecamatan Kauditan kabupaten Minahasa Utara. Dan waktu penelitian akan
berlangsung selama 2 bulan, di mulai dari bulan agustus sampai bulan
september. terhitung sejak proposal ini di seminarkan.
B. Sumber Data
Sumber data merupakan hal yang sangat esensial untuk menjawab
masalah-masalah penelitian atau interpretasi hipotesis yang dirumuskan.
Menurut Arikunto sumber data merupakan subjek dari mana data
diperoleh.60 Data-data yang diperoleh merupakan data-data yang terjamin
keabsahannya. Sehingga data-data yang diperoleh bisa dicek dan dianalisis
keabsahannya. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi
atas 2 kategori, yaitu:

59

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h.75

60

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian (cet I; Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 170
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1. Sumber data primer, yaitu diperoleh secara langsung dari
wawancara dan dokumentasi. Data primer bersumber dari
responden yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai
masalah-masalah yang sedang diteliti.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang dipeoleh melalui literatur
yang bekaitan dengan hukum kewarisan.
C. Instrument Penelitian
Dalam penlitian kualitatif, instrument penelitian adalah manusia, yakni
peneliti itu sendiri atau orang lain yang terlatih. 61 Penelitian kualitatif sebagai
human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan peneliti adalah
wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dan dokumentasi yang
berhubungan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti bertindak
sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan langsung menghubungi sumbersumber responden yang dibutuhkan.
D. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengunakan
beberapa teknik, yaitu:
1.

Observasi
Obserasi yaitu suatu metode pengumulan data melalui proses

pengamatan langsung oleh peneliti ke tempat yang telah di khususkan.
Observasi dapat disebut pula pengamatan langsung peneliti dalam

61

Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.103.
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melakukan pengumpulan data dan menyatakan pada sumber data bahwa
peneliti sedang dalam melakukan penelitian. 62
2.

Wawancara
Wawancara yaitu percakapan langsung antara pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan di wawancarai yang memberikan jawaban
atas pertanyaan. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang
tujuannya untuk mencari suatu informasi mengenai suatu hal. Dalam
melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tanpa alternative pilihan
jawaban yang dilakukan untuk mendalami suatu informasi dari seorang
informan. 63
3.

Dokumentasi
dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, leger, agenda dan lain sebagainya. 64 Metode dokumentasi
merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan dokumendokumen yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan tema penelitian.

62

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung:

Alfabeta, 2008), h. 228
63

Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian

kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 169
64

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h.64
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi.
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan
data yang diperoleh.Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di
lapangan. 65
Penelitian dengan menggunakan kualitatif bertolak dari asumsi dari realitas
atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek.Padanya terdapat
regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi keragaman. 66

65

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), h. 244-245

66

Burhan Bungi, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Kecamatan Kauditan
Kecamatan Kauditan adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Minahasa
Utara yang terletak dibagian timur Kabupaten Minahasa Utara dan memanjang dari
barat ke timur.67
Nama-nama pejabat Camat Kauditan bertugas di wilayah Kecamatan
Kauditan:68

No Nama

Masa Jabatan

1.

E. Pelengkahu

1925 – 1928

2.

Ompie Tua

1928 – 1931

3

Pandeirot

1931 – 1933

4.

D. Gerungan

1933 – 1936

5.

H. Wenas

1936 – 1938

67

Hasil wawancara dengan, Bertha Katuuk, Sekertaris Camat, tentang Kecamatan Kaudian, 5-08-

68

Sumber Data: Kantor Camat Kauditan. Tahun 2017-2020

2019

47

48

6.

W. Momoat

1938 – 1941

7.

E. R.S. Warouw

1941 – 1944

8.

B. Lalamentik

1944 – 1945

9.

E.R.S. Warouw

1945 – 1946

10. P.M. Tangkilisan

1946 – 1946

11. B. Ompie

1946 – 1946

12. W. Lalamentik

1946 – 1947

13. P. Kawilarang

1947 – 1948

14. L.A. Palengkahu

1948 – 1950

15. W. Warouw

1950 – 1951

16. H. Lumantau

1951 – 1952

17. B. Lengkong

1952 – 1957

18. A. Kalangi

1957 – 1961
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19. E.E. Kalalo

1961 – 1962

20

W.A. Worang

1962 – 1974

21. H.L. Kaunang

1974 – 1976

22. W.H Sondakh, BA

1976 – 1976

23. F. J. Pangemanan, BA

1976 – 1979

24. A.S. Korompis, BA

1979 – 1981

25. Drs. R.M. Luntungan

1981 – 1983

26. Drs. M.L. Makalew

1983 – 1985

27. Drs. Paul Tirayoh

1985 – 1989

28. Drs. Eddy Pajow

1989 – 1991

29. Drs. Ruddy R. Umboh

1991 – 1993

30. Drs. Max J. Lengkong

1993 – 1998

31. I.P. Pondaag, SH

1998 – 1999
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32. Drs. O.W. CH. Tumundo

1999 – 2001

33. Elvis J. Mingkid, SH

2001 – 2003

34. Ronni S. Lumowa, S.Sos

2003 – 2008

35. Drs. Sem Tirayoh

2008 – 2008

36. Edwin W. Ombuh, S.Sos, M.Si

2008 – 2010

37. Drs. Benny Mengko

2010 – 2012

38. Drs. Fentje Umboh Warouw

2012 – 2018

39. Drs. Alpret Pusungulaa, MAP

2018 – 2018

40. Martho Rasubala, S.Sos

2018– Sekarang

a. Kondisi Geografi
Kecamatan Kauditan memilki luas wilayah dengan luas 13.094,6 ha dengan
iklim tropis basah. Musim hujan berlangsung pada bulan oktober sampai dengan
maret dengan curah hujan rata-rata 1000-2000 mm tahun. Wilayah ini temasuk
daerah perbukitan dengan prosentasi kemiringan 0-25 derajat dan ketinggian 0-24
m di atas permukaan laut, temperatur udara antara 2-23 c. jarak ibukota Kecamatan
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Kauditan ke ibukota Kabupaten Minahasa Utara (Airmaddi) 10 km dan ibukota
Provinsi (Manado) 26 km.
Sebelah Utara

: Gunung klabat

Sebelah Timur

: Kota Bitung dan laut Maluku

Sebelah Selatan

: Kecamatan Kema dan Kecamatan Kombi

Sebelah Barat

: Kecamatan Airmadidi

a. Keadaan pemerintah desa dan keadaan penduduk 69
Desa Tumaluntung. hukum tua Infonda Nusah,SE, sekertaris desa
Franky Dotulong, luas wilayah 2400 HA, jumlah penduduk 3766 jiwa ,
jumlah laki-laki 1893 jiwa, jumlah perempuan 1873 jiwa, jumlah jaga 18
jaga, jumlah perangkat 21 orang, jumlah hansip 22 orang.
Desa Paslaten. Hukum tua Oktavian W. Langelo, sekertaris desa
Fransiscus Panungkelan, luas wilayah 112 HA, jumlah peduduk 1376 jiwa,
jumlah lai-laki 707 jiwa, jumlah perempuan 669 jiwa, jumlah jaga 6 jaga,
jumlah perangkat 21 orang, jumlah hansip 11 orang.
Desa Lembean. Hukum tua Daisy A.A. Soemampouw, sekertaris
desa Theresia Y. Sumarauw S.Pd, luas wilayah 850 HA, jumlah penduduk
1203 jiwa, jumlah laki-laki 559 jiwa, jumlah perempuan 644 jiwa, jumlah
jaga 6 jaga, jumlah perangkat 21 orang, jumlah hansip 12 orang. 70
Desa Kaasar. Hukum tua Agus Tumundo, sekertaris desa Fali F.E.
Peleh, luas wilayah 932 HA, jumlah peduduk 1554 jiwa, jumlah laki-laki
769 jiwa, jumlah perempuan 785 jiwa, jumlah jaga 8 jaga, jumlah perangkat
26 orang, jumlah hansip 10 orang.

69

70

Sumber data: Kantor Camat Kauditan. Tahun 2017-2020
Sumber data: Kantor Camat Kauditan. Tahun 2017-2020
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Desa Karegesan. Hukum tua Jhnny Y. Karamoy, S.Th, sekertaris
desa Yuliet P. Mentang, A.Md, luas wilayah 925 HA, jumlah penduduk
2011 jiwa, jumlah laki-laki 1009 jiwa, jumlah perempuan 1002 jiwa, jumlah
jaga 10 jaga, jumlah perangkat 28 orang jumlah hansip 10 orang.
Desa Kaima. Hukum tua Fredy P Giroth, S.Sos, sekertaris desa
Ronny P. Pangemanan, luas wilayah 886.6 HA, jumlah penduduk 2751
jiwa, jumlah laki-laki 1391 jiwa, jumlah perempuan 1360 jiwa, jumlah jaga
16 jaga, jumlah perangkat 42 orang, jumlah hansip 32 orang.
Desa Treman. Hukum tua Bernadus B. Dumanauw, sekertaris desa
Joice S.L. Worotikan, luas wilayah 1447 HA, jumlah penduduk 2387,
jumlah laki-laki 1209 jiwa, jumlah perempuan 1178 jiwa, jumlah jaga 18
jaga, jumlah perangkat 46 orang, jumlah hansip 16 orang.
Desa Kawiley. Hukum tua Veddy Ngantung, sekertaris desa Pither
Siwi, luas wilayah 1458 HA, jumlah penduduk 1772 jiwa, jumlah laki-laki
915 jiwa, jumlah perempuan 857 jiwa, jumlah jaga 10 jaga, jumlah
perangkat 30 orang, jumlah hansip 14 orang.
Desa Kauditan 1. Hukum tua. Magritha Tumatar, sekertaris desa
Anita Pantouw, luas wilayah 1137 HA, jumlah penduduk 3043 jiwa, jumlah
laki-laki 1548 jiwa, jumlah perempuan 1495 jiwa, jumlah jaga 9 jaga,
jumlah perangkat 28 orang, jumlah hansip 10 orang. 71
Desa Kauditan 2. Hukum tua Nontje M. Makarau, sekertaris desa
Djemie Kalangi, luas wilayah 1007 HA, jumlah penduduk 2665 jiwa,
jumlah laki-laki 1327 jiwa, jumlah perempuan 1338 jiwa, jumlah jaga 13
jaga, jumlah perangkat 36 orang, jumlah hansip 10 orang.

71

Sumber data: Kantor Camat Kauditan. Tahun 2017-2020
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Desa Watudambo 2. Hukum tua Rompis Rotty, sekertaris desa Stela
J. Rotty, SE, luas wilayah 425 HA, jumlah peduduk 2836 jiwa, jumlah lakilaki 1469 jiwa, jumlah perempuan 1367 jiwa, jumlah jaga 10 jaga, jumlah
perangkat 30 orang, jumlah hansip 20 orang.
Desa Watudambo 1. Hukum tua Merry Tumatar, sekertaris desa
Filke J. Ticoalu, luas wilayah 500 HA, jumlah penduduk 2421 jiwa, jumlah
laki-laki 1231 jiwa, jumlah perempuan 1190 jiwa, jumlah jaga 11 jaga,
jumlah perangkat 32 orang, jumlah hansip 11 orang.
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STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAUDITAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

CAMAT

: MARTHO RASUBALA, S.Sos

SEKRETARIS

: BERTHA KATUUK, SP

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : BOLLY C.R. RAMPENGAN,
S.Sos
1. Pengadministrasian Kepegawaian

: SITI NGURAWAN

2. Pengadministrasian Umum

: DJUMADIN PAKAJA

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN : FENNY J. KATUUK,SPi
1. Bendahara

: SOLEMAN J. WENAS

2. Pengelola

: FERDY P. GIROTH

KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

:Dra.ROSITA DUMANAUW

1. Pengelola Kesejahteraan Sosial

: VEKY M. PANGEMANAN

2. Penyusun Program Pengawasan Kesos

: JHONIE W. SOMPIE

KASIE PEMERINTAHAN TRANTIB

: ROYKE LUMINGAS, SE

1. Pengadministrasian Pemerintahan

: FILKE J. TICOALU, SH

2. Pengelola data Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
:MARTHEN R.E. KOLANG, S.Sos
KASIE EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : DEISJE
LONGDONG
1. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan : FALI F.E. PELEH, S.Sos
2. Pengelola

: JUNE M. TUMATAR
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B. Pembahasan
1. Bentuk Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama
Melalui Musyawarah Mufakat Di Kecamatan Kauditan
Dalam Islam pembagian harta warisan kepada orang yang sudah
berbeda agama tidak boleh atau telah menyalahi ketetapan Allah swt. karena
ketika berpindahnya seseorang kedalam agama lain membuat tali nasab dan
silsilah kekeluargaannya terputus. Karena sebab-sebab seseorang menerima
harta warisan salah satunya adalah hubungan kekerabatan atau nashab.
Menurut penulis dari permasalahan mengenai pembagian harta warisan
kepada orang yang sudah berbeda agama memiliki 2 kesimpulan hukum,
yaitu: pertama, tidak boleh (haram) karena telah berpindah agama. Sesuai
dengan penjelasan dalam Al-qur’an dan Hadist. Kedua, bisa dilakukan
dikarenakan telah menjaga orang tuanya selama sisa umurnya dan dapat
berubah menjadi hibah (hadiah) dari orang tuanya.
1. Dengan Cara Sama Rata
Wawancara dengan ibu Anisa Pinontoan, ibu Anisa Pinontoan
mengatakan pada saat ibunya sakit-sakitan kakak beradiknya mendapatkan
jatah untuk menjaga atau mengurus ibunya, kemudian kakak beradik dan
ibunya melakukan pembicaraan atau musyawarah untuk melakkan
pembagian harta warisan. Pada saat itulah harta warisan dibagikan kepada
anak-anak dengan jumlah atau besar yang sama dan saya mendapat warisan
itu. Walaupun saya sudah berbeda agama dengan mereka namun saya
sebagai anak masih mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tua.72

72

Hasil wawancara ibu Anisa Pinontoan, pada tanggal 10-08-2019, pukul 15.30 wita
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Ibu Anisa Pinontoan merupakan seorang muslim yang mendapatkan
harta warisan dari ibunya untuk memenuhi kewajibannya sebagai anak,
yaitu mengurus orang tua.
Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan ibu Anisa Pinontoan
menerima harta warisan dari ibunya yang berbeda agama dengannya tidak
sesuai dengan hukum Islam, berbeda agama merupakan sebab terhalang
untuk mendapatkan warisan. Dalam kasus ini orang yang berbeda agama
tetap memperoleh warisan karena berkewajiban mengurus ibunya yang
sakit. Solusi dalam kasus ini berikan warisan itu secara hibah, karena hibah
adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Wawancara dengan ibu Sativa Jumadi, ibu Sativa Jumadi
mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan pembagian harta
warisan bagi kakak beradik, tetapi kemudian dilakukan musyawarah
keluarga untuk pembagian harta warisan karena menurut saya pembagian
harta peninggalan dari orang tua itu penting. Kemudian saya memberikan
harta warisan kepada adik saya yang sudah berbeda agama karena adik saya
masih mempunyai keturunan darah dengan saya secara pribadi maka saya
memberikan apa yang menjadi haknya. Dalam pembagian harta warisan ini
dibagi secara rata dan adil. Dan pembagian harta warisan ini tidak
melibatkan pemerintah ataupun tokoh agama, karena keluarga befikir ini
adalah masalah keluarga jadi sebaiknya diselesaikan oleh keluarga saja. 73
Ibu Sativa Jumadi merupakan seorang muslim yang memberikan
harta warisan peninggalan orang tuanya kepada adiknya yang sudah kristen.

73

Hasil wawancara Ibu Sativa Jumadi, pada tanggal 16-08-2019, pukul 11.05 wita
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Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan ibu Sativa Jumadi
terlihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap hukum waris. Pembagian
harta warisan yang dilakukan pada keluarga atau saudara yang sudah
berbeda agama dengan kita tidak boleh. Dalam Islam pembagian harta
warisan ada ketentuan terhalangnya suatu warisan tetapi ibu Sativa Jumadi
tetap memberikan harta warisan kepada saudaraya yang sudah berbeda
agama dengannya karena ibu Sativa Jumadi memandang bahwa saudaranya
itu masih satu darah dengannya. Solusi dalam kasus ini berikan harta
warisan itu dengan cara hibah.
Wawancara dengan bapak Jantce Posumah,

bapak Jantce

Posumahmengatakan saya mendapat harta warisan dari saudara saya
berbeda agama dengan saya, karena menurut saudara saya bahwa saya
masih mempunyai hubungan darah dengan mereka, juga untuk
mempersatukan kembali ikatan keluarga kami yang sempat renggang
karena perbedaan agama. Dan pembagian harta warisan ini dilakukan
dengan cara bagi rata.74
Bapak Jantce Posumah merupakan seorang

muslim yang

mendapatkan harta warisan dari saudara-saudaranya yang beragama kristen.
Menurut peneliti hasil wawancara dengan bapak Jantce Posumah2
bahwa saudara-saudaranya ingin memperbaiki hubungan kekeluargaan
yang sempat renggang karena perbedaan agama. Padahal sesuai dengan
pemahaman peneliti bahwa orang yang sudah berbeda agama tidak
mendapatkan warisan tetapi mendapatkan hibah.

74

Hasil wawancara Bapak Jantce Posumah, pada tanggal 21-08-2019, pukul 10.37 wita
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Wawancara dengan bapak Jemi Lumenta, bapak Jemi Bolang
mengatakan setelah bapak saya sudah 1 tahun meninggal keluarga
memanggil saya untuk melakukan pembicaraan keluarga karena mereka
merasa saya masih keluarga dengan mereka walaupun sudah berbeda agama
untuk pembagian harta warisan. Dari hasil pembicaraan keluarga kami
mendapatkan harta warisan dengan jumlah dan besaran yang sama rata dan
kami harus menjaga tante kami atau adik dari ayah kami secara bergantian
sampai dia meninggal karena tante saya tidak memiliki suami atau anak.
Dalam pembagian ini kami tidak melibatkan pemerintah karena menurut
kami

ini adalah masalah keluarga

biarlah keluarga saja

yang

menyelesaikannya. 75
Bapak Jemi Lumenta merupakan seorang muslim yang menerima
harta warisan dari saudaranya yang beragama kristen.
Menurut peneliti hasil wawancara dengan bapak Jemi Lumenta
alasan dari pemberian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga yang
sudah berbeda agama dikarenakan masih mempunyai keturunan darah
dengan si pemberi warisan. Pembagian harta warisan pada orang yang
berbeda agama itu tidak bisa dilakukan dikarenakan ada ketentuan
terhalangnya menerima warisan, maka berilah harta warisan itu dengan cara
hibah.

2. Dengan Cara Warisan
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Hasil wawancara Bapak Jemi Lumenta, pada tanggal 21-08-2019, pukul 12.42 wita
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Wawancara dengan ibu Arianje Donsu, ibu Arianje Donsu
mengatakan karena tidak ada acara resmi-resmi dalam pembagian dari
orang tua perempuan. karena memang tinggal sendiri orang tua perempuan
jadi orang tua perempuan membicarakannya secara pribadi-pribadi. Jadi
setiap bersaudara seperti laki-laki mendapatkan 2/3 sedangkan perempuan
mendapatkan 2/3 dibagi 3 dengan sama rata dan bagian perempuan tidak
boleh dijual sedangkan bagian laki-laki boleh dijual.Oleh karena itu saya
memberi harta warisan kepada saudara-saudara saya yang sudah beda
agama yang merupakan amanah dari ibu saya. Dan masalah ini tidak
melibatkan pemerintah. 76
Ibu Arianje Donsu merupakan seorang muslim yang memberikan
harta warisan kepada saudara-saudaranya yang beda agama atau Kristen
dengan cara pembagian secara warisan.
Menurut peneliti hasil wawancara dengan ibu Arianje Donsu dalam
kasus ini alasan ibu Arianje Donsumemberikan harta warisan kepada
saudara-saudaranya karena merupakan amanah dari ibunya dan sebuah
kewajiban bagi saudara-saudaranya untuk menjaga atau mengurus ibu
mereka. Dan pembagian harta orang yang berbeda agama ini tidak sesuai
dengan hukum Islam. Maka berilah harta warisan dengan cara hibah.

3. Dengan Cara Hibah
Wawancara dengan ibu Susan Punuh nama yang diminta
dirahasiakan oleh invorman, ibu SP mengatakan saya dan saudara-saudara
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saya melakukan musyawarah pembagian harta warisan setelah ayah saya
meninggal. Rumah dan tanah yang saat ini adik saya tempati, kami kakak
beradik bersepakat untuk diberikan kepada adik saya karena hanya adik
saya yang belum menikah. Dan adik saya harus mengurus orang tua
perempuan. 77
Ibu Susan Punuh merupakan seorang muslim yang memberikan
harta warisan kepada saudaranya yang sudah beragama Kristen dengan cara
hibah.
Menurut peneliti hasil wawancara dengan ibu Susan Punuh
pemberian harta warisan kepada orang yang berbeda agama sesuai dengan
pemahaman peneliti bahwa seseorang yang sudah berbeda agama dengan
kita bukan mendapatkan warisan tetapi hibah, hibah adalah pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain
yang masih hidup untuk dimiliki.
2.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta
Warisan Beda Agama
Ada tiga yang menjadi penghalang menerima warisan yaitu

pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila
antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain
tidak beragama Islam.
Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk
dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama,maka tidak terjadi pewarisan
antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda
Rasulullah saw, yaitu tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang
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kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta orang muslim.
(HR.Bukhari dan Muslim)
Bedasarkan hadis tersebut, maka banyak yang berpegang pada hadis ini
bahwa untuk keluarga yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Jumhur
ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non
muslim. Pendapat ini dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu
Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Utsman, Ali, Usmah bin Zaid,
Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahidin adalah Abu Hanifah, Malik,
Syafi’I dan Ahmad, demikian juga yang berlaku dikalangan ulama Zhahiri,
dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi yang menyangkal saling
mewarisinya muslim dengan non muslim. 78orang Islam tidak dapat mewarisi
orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu, suami muslim tidak dapat
mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang
muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir. 79
Pendapat

Wahbah

az-Zuhaili,

ulama

kontemporer

abad

ini,

menyebutkan dalam fiqh al-Islam wa Adillatuhu bahwa perbedaan agama
(Islam dan kafir) adalah termasuk penghalang kewarisan. Menurutnya, bahwa
orang-orang yang beda agama adalah satu agama walaupun aqidah mereka
berlainan. Maka menurut jumhur selain Malikiyyah, masing-masing bisa
mewarisi yang lain, orang Yahudi dan Nasrani bisa saling mewarisi tanpa ada
pebedaan, sebagaimana firman Allah swt.ft :
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Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.10
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َۡ َ َۡ َ ُ ُ َ ُ َۡ د
َٓ َۡ ۡ ُ ُ َۡ ْ ُ َ َ َ َ َ
ۡ
َ
ُ
ُۡرض
ُ ِ ُِفُٱۡل
ُ ُوٱَّل
ِ ضُإَِلُتفعلوهُتكنُف ِتنة
ِينُكفرواُبعضهمُأو ِِلاءُبع ن
َ َ د
ُ ُ٧٣َُوف َسادُكبِۡيد
Terjemahnya:
Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin)
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya
akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. 80

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan
bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir.
Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra. yang mengatakan
bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh
mewariskan hartanya kepada orang kafir.
Keputusan Mu’adz bin Jabal membagi harta warisan dari pewaris non
muslim kepada ahli waris muslim dan non muslim juga didasarkan pada
kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris muslim tidak jatuh miskin. 81
Pendapat yang lain membolehkan muslim mewarisi orang kafir yaitu Ibnu
Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat bahwa dibolehkan muslim mewarisi non
muslim sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi muslim dan
agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya semangat tolong
menolong. Pendapat ini senada dengan seorang ulama besar kontemporer, Syeikh

80

81

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002)
Riyanta, Kewarisan beda agama (studi pandangan Muaz bin Jabal) dalam jurnal Asy-Syir’ah

jurnal ilmu syari’ah dan hukum, volume 46 nomor 1, januari-juni
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Yusuf al-Qardhwi, menurutnya, masalah waris adalah semangat tolong menolong
bukan pebedaan agama. 82
Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama
termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat imam Mujtahid yaitu Imam
Abu Hanfiah, Imam Malik, Imam Asy-Sayafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Apabila dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang
lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan
pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak
seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.
Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar
orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi terdapat
ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda
agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat.
Mahkama Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga
negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan yang diberikan oleh
pengadilan di semua lingkunagan peradilan di bawahnya, memberikan peluang
kepada ahli waris yang berbeda agama untuk dapat menerima harta warisan dari
pewaris muslim. Peluang tersebut dengan menggunakan konsep wasiat.
Wasiat menurut Ahmad Rofiq adalah tindakan yang dilakukan oleh
penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan
bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam
keadaan tertentu pula.83Dengan demikian, hakim sebagai aparat negara dapat
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Camim Tohani, rekonstruksi hukum kewarisan beda agama ditinjau dari al-ashul al-khamsah,

dalam jurnal Mazahib jurnal pemikiran Islam, volume XVI, nomor 1, juni 2017
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Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 345
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memberi putusan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai pewaris
dengan memberikan sebagian harta kepada ahli waris yang berbeda agama melalui
wasiat.
Tiga putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris beda agama yang
mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat. Putusan-putusan tersebut menjadi
bahan pertimbangan bagi para hakim untuk mengambil putusan mengenai ahli
waris beda agama, yaitu:
1. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995
Dalam penetapan ini menetapkan seorang ahli waris beda agama yakni
anak perempuan kandung mendapatkan bagian harta peninggalan
pewaris muslim sebesar bagian ahli waris muslim. Sebelumnya, pada
penetapan pengadilan tingkat pertama, ahli waris beda agama tidak
mendapatkan harta peninggalan pewaris. Oleh karenanya, anak
perempuan beda agama tersebut mengajukan ke tingakat banding,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan ahli waris beda agama
tersebut yang berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya ¾ dari bagian
seorang anak perempuan ahli waris. Hal ini tidak jelas, karena dalam
penetapannya tidak ditemukan alasan atau pertimbangan hakim yang
memutus, sehingga memberikan bagian seorang anak perempuam yang
beda agama sebesar ¾ bagian dari bagian seorang ahli waris muslim
yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya. Namun saat diajuka
ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki penetapan
sebelumnya dengan memberikan bagian seorang anak perempuan beda
agama bagiannya sama dengan kadar yang sama yang seharusnya ia
terima berdasarkan wasiat wajibah. Hakim kasasi memberikan wasiat
wajibah kepada ahli waris beda agama berpatokan bahwa ahli waris
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beda agama tersebut merupakan anak perempuan dari pewaris, sehingga
adillah jika ahli waris beda agama mendapatkan bagian yang dengan
ahli waris perempuan yang muslim. 84
2. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999
Dalam penetapan ini Mahkamah Agung memberikan penetapan berupa
wasiat wajibah kepada anak dari saudara kandung (keponakan) yang
berbeda agama dengan kadar bagian sama dengan bagian yang
seharusnya ia terima. Mahkamah Agung memberikan penetapan
tersebut dengan alasan mengutamakan keadilan dengan melihat pasal 27
ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa
hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Menurut Taufiq, ketua majelis hakim yang memutus perkara penetapan
tersebut, pemberian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli
waris beda agama hanya berdasarkan wasiat wajibah dan tidak
menetapakan statusnya sebagai ahli waris. Penetapan ini dilakukan atas
dasar pertimbangan kemaslahatan, karena melihat kondisi ahli waris
beda agama yang sangat membutuhkan. Di samping itu,semasa hidup
pewaris, pewaris tidak pernah dirugikan oleh ahli waris beda agama
tersbut.
3. Penetapan Nomor 16 K/AG/2010
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M. Rinaldi Arif, Pemberian Wasit Wjibah terhadap ahli waris beda agama (kajian
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Dalam penetapan pengadilan tingkat pertama, ahli waris beda agama
dalam hal ini adalah istri dari pewaris tidak mendapatkan harta warisan
dari pewaris. Begitu pula dalam penetapan pengadilan tingkat banding
yang menguatkan pengadilan sebelumnya. Namun berbeda dengan
penetapan Mahkam Agung, menurut Mahkama Agung Pengadilan
Agama, dan Penadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan
hukum, karena perkawinan antara pewaris muslim dengan istri yang non
muslim telah berlangsung selam 18 tahun, maka selama 18 tahun pula
istri telah setia mengabdikan dirinya untuk suami. Oleh karenanya patut
dan layak bagi ahli waris beda agama ini mempeoleh harta peninggalan
pewaris dengan berdasarkan wasiat wajibah sebanyak yang seharusnya
ia terima. 85
Hal tersebut mengacu pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang kewarisan beda agama, yang
menetapkan:
a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orangorang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim).
b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga pengadilan
agama dan menjadi hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan ahli waris beda
agama mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim. Pasal 171 (a)
menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
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Erwandi, analisis yuridis tehadap penerapan ketentuan wasiat wajibah dalam putusan mahkam
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pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, (b)
pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 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. Dengan
demikian, tidak ada hak bagi ahli waris beda agama untuk mendapatkan harta
peninggalan dari pewaris muslim.
Dari penetapan Mahkama Agung di atas dapat disimpulkan bahwa majelis
hakim yang memutus perkara mengenai ahli waris yang berbeda agama dengan
pewaris dapat memperoleh harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah.
Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tersebut
merupakan wujud untuk terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam keluarga
Pemberian wasiat wajibah yang dijadikan pedoman merupakan hasil ijtihad
dalam menafsirkan al-Qur’an al-Baqarah/4: 180:

َُ َۡ ًۡ َ َ ََ
ُ ۡ َۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َۡ َ َ ُ
ُصي ُة
ُ ب َ ُعليكم ُإِذا ُحَض ُأحدكم ُٱلمو
ُ ِ كت
ِ ت ُإِن ُترك ُخۡيا ُٱلو
ۡ َ ۡ َ َۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ًّ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ ُ١٨٠ُي
ُ ِوفُحقاُلَعُٱلمتق
ُ ِ يُُب ِٱلمعر
ُ ِ ُوٱۡلقرب
ُ ل ِلو َٰ ِلي ِن

Terjemahnya:
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
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kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orangorang yang bertakwa.86
Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa awalnya al-Qur’an
dan Hadis tidak menjelaskan adanya kebolehan saling mewarisi antara pewaris
muslim dan ahli waris non muslim atau yang berbeda agama. Bahkan para ulama
sepakat untuk tidak membolehkan antara pewaris muslim dan ahli waris beda
agama saling mewarisi berdasarkan hadis bahwa “orang muslim tidak dapat
mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang
muslim”. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman persoalan ini semakin banyak
di pengadilan tingkat pertama yang membuat hakim harus menemukan hukum baru
agar tidak merugikan kedua belah pihak.
Wasiat atau hibah untuk ahli waris beda agama merupakan trobosan baru
bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapanpenetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris
beda agama melalui wasiat dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli
waris beda agama tersebut dapatkan dalam sistem kewarisan Islam.
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Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan penelitian, sebagaimana disampaikan pada bab
sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk pembagian harta warisan beda agama yang terjadi di kecamatan
Kauditan ada tiga bentuk, yaitu:
a. Dengan cara sama rata
b. Dengan cara warisan
c. Dengan cara hibah
2. Dalam al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan tentang harta warisan yang
beda agama dan sebagian besar ulama tidak membolehkan terjadinya
pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama. Meskipun
hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orangorang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi
terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang
yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau
wasiat. Mahkama Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi
setiap warga negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan
yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkunagan peradilan di
bawahnya, memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama
untuk dapat menerima harta warisan dari pewaris muslim. Peluang
tersebut dengan menggunakan konsep wasiat.
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B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa
saran, sebagai berikut:
1. Kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim
tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat
menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bahwa pemberian harta warisan
kepada orang yang beda agama haram hukumnya menurut sebagian
ulama.
2. Melihat kenyataan

yang terjadi di lapangan dapat dianggap suatu

problematika sosial dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab
bersama umat Islam. Maka setiap insan wadah atau organisasi
keislaman dituntut untuk dapat mensosialisasikann pembagian harta
warisan menurut hukum Islam.
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