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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Penelitian tentang kewarisan memang terbilang bukanlah penelitin 

yang baru untuk dibahas dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, 

berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil peneltian yang telah 

dilakukan, penulis menemukan kemiripan judul karya ilmiah diantaranya:                                                          

1. Skripsi yang di tulis oleh Kusuma Niatun. 2005. Pengaruh Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Adat Jawa Timur di Desa Lamoare 

Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka. Dimana hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa proses penyelenggaraan kewarisan adat jawa timur 

pada dasarnya mngandung makna kerukunan. Karena kewarisan 

merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia 

bermasyarakat, sehingga suatu ikatan sebagai penerus dapat dipertanggung 

jawabkan keabsahannya, dengan dasar tersebut maka hukum islam daam 

hal ini kompilasi hukum islam (KHI) merupakan pedoman hukum yang 

tunggal untuk masyarakat Indonesia beragama islam. KHI tersebut 

memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan sistem adat di jawa 

timur, yaitu dengan mengikis bentuk-bentuk perbuatan adat yang 

bertentangan dalam syariat islam tanpa mengesampingkan adat yang 
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merupakan kebiasaan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk 

kerukunan yang perlu dipertahankan.
1
  

2. Skripsi yang di tulis oleh Sarni. 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem 

waris adat di Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. 

Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa adanya system waris adat 

dengan cara sama rata pembagiannya antara laki-laki dan perampuan 

dalam hal ini tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka dan segala 

sesuatunya diatur dengan cara damai.
2
 

Dari penelitian yang terdahulu, pada hakekatnya pembahasan untuk 

penelitian tentang warisan sudah ada, tapi penelitian terdahulu lebih fokus 

pada system kewarisan itu sendiri. Namun dari beberapa penelitian di atas 

belum terdapat penelitian tentang perbandingan sistem hukum waris adat 

togo binongko dan hukum islam. Sedangkan dalam pembahasan yang akan 

penulis lakukan dalam penelitian ini lebih fokus pada perbandingan antara 

pembagian warisan menurut adat togo binongko dan hukum islam. 

Dimana  kewarisan anak bungsu dalam hal ini rumah menjadi titik fokus 

utama. 

 

 

 

                                                           
1
 Kusuma Niatun, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Adat Jawa 

Timur di Desa Lamoare Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka. Kendari: STAIN Sultan 

Qaimuddin,2005 
2
 Sarni. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu, 

Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin,2015 
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B. Deskripsi Hukum Waris Islam 

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan   

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu warasa-yarisu-warisan 

yang berarti berpindahnya harta seseorang  kepada seseorang setelah 

meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur’an ditemukan banyak kata 

warasa yang berarti menggantikan kedudukan, member atau 

menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan Al- miras menurut 

istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan  dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan 

itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara     

            s yar’i.
3
 

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada 

kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya untuk 

mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di 

samping itu, ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. 

Maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan firman-Nya: “Allah 

mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakkmu.” 

Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka 

bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan 

itu seorang saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang 

ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

                                                           
3
 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media 

Group,Jakarta,2011, h.17 
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jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidakmempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), 

makaibunya mendapat sepertiga; jika orang 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.
4
 

Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan 

dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang 

berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian 

masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat 

berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.
5
 

Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara 

sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak hendaknya 

berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-

masing. 

Dasar hukum yang membahas tentang kewarisan diantaranya : 

a. Al-Qur’an 

Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan tentang 

masalah kewarisan terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. an-

Nisa /4 : 7-8 

                                                           
4
Sayid Sabiq, Fikih Sunah, Jilid I,“Faraid (Waris)”,Terjemah:Mahyuddin Syaf, 

(Bandung: al-Ma’arif, 1988), h. 2-3 
5
 Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), h.7 
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Terjemahanya: 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak 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. Dan apabila sewaktu 

pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, 

Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”
6
  

 

Ayat yang  dimaksudkan diatas adalah  kerabat yang tidak 

mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. pemberian 

sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. 

b. Hadist 

Meskipun al-Qur’an telah membicarakan tentang kewarisan 

secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan 

lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-

Qur’an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk 

menjelaskan, baik berupa perkataan (qaûl), perbuatan (fi‘il), maupun 

dengan cara lain (suquttaqrîr). Rasulullah saw bersabda : 

َحدَّثَنَا ُمىَسى ْبُن إِْسَماِعيَل َحدَّثَنَا ُوَهْيٌب َحدَّثَنَا اْبُن َطاُوٍس َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس 

ِ َصلَّ  ُ َعْنُهَما َعْن النَّبِّي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل أَْلِحقُىا اْلفََرائَِض بِأَْهِلَها فََما َرِضَي َّللاَّ ى َّللاَّ

 بَِقَي فَُهَى ِِلَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ 

                                                           
6
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya:  Karya Utama, 

2000), h. 116 
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Terjemahanny: 

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah 

menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas 

radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah 

ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa 

bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).
7
 

2. Rukun Dan Syarat- Syarat Kewarisan   

Kaitannya dengan rukun kewarisan dapat ditemukan dalam tiga hal, 

sebagai berikut;
8
 

a. al-muwarriš (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang 

meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab 

putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.  

b. al-mauruš (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan 

diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, 

dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan 

disebut juga miraš, irš, turaš, dan tirkah. Harta atau hak yang dialihkan 

kepada ahli waris dari orang yang mewariskan. 

c. al-wariš (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai 

hubungan dengan al-muwarrišbaik hubungan itu sebab kekeluargaan 

(nasab) maupun perkawinan. 

 

Oleh karena itu, semua rukun yang telah disebutkan tidak dapat 

dipisahkan antara yang satu dengan lainnya pada saat pelaksanaan 

pembagian warisan.Dengan begitu, pelaksanaan pembagian harta warisan 

dalam hukum Islam mutlak ada ketiga unsur yang telahditetapkan dan 

memberikan isyarat harta warisan harus segeraberpindah kepada ahli 

waris.Namun, ketentuan-ketentuan dalam hukum waris itu sendiri 

                                                           
7 Abu Ahmad As Sidokare, Kitab Sahahih Bukhari, 2009 

8
 Ibid, h. 30  
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seringkali diabaikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa 

memperhitungkan akibat-akibat yang timbul kemudian. 

Selain dari beberapa rukun yang telah dijelaskan, maka ada tiga 

syarat pewarisan yang harus di penuhi, diantaranya sebagai berikut:
9
 

a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun 

kematian secara hukum, misalnya seorang hakimmemutuskan kematian 

seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang 

hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan 

seperti seseorang memukul seorangperempuan yang hamil sehingga 

janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu 

dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata. 

b. Ahli waris masih hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, 

meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya janin dalam kandungan. 

Janin dalam kandungan secara hukum dianggap hidup, karena mungkin 

rohnya belum ditiupkan.Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu 

hidup sesudah orang yang mewariskanmeninggal, seperti karena 

tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak 

ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling 

mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli 

waris yang masih hidup 

c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan. 

 

3. Orang-Orang Yang Mendapatkan Warisan Dan Jumlah 

Pembagiannya 

a. Orang-orang yang mendapatkan warisan 

    Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari pihak laki-

laki adalah: 

a.   Bapak/Ayah  

b.   Kakek dan terus ke atas  

c.   Anak laki-laki 

d.   Cucu laki-laki dan terus ke bawah  

e.   Saudara laki-laki sekandung 

f.   Saudara laki-laki sebapak 

g.   Anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung  

h.   Saudara laki-laki seibu 

                                                           
9
 Sayid Sabiq, Fikih Sunah,Terjemah: Mahyuddin Syaf,h. 6. 
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i.   Anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak 

j.   Paman sekandung 

k.   Paman sebapak 

l.   Anak laki-lakinya paman sekandung  

m. Anak laki-lakinya paman sebapak 

n.   Suami 

o.   Orang laki-laki yang memerdekakan budak.  

 

Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dari pihak 

perempuan adalah: 

 

a.   Ibu 

b.   Anak perempuan 

c.   Nenek dari pihak Ibu, dan ke atasnya dari jenis perempuan  

d.   Nenek sebapak 

e.   Cucu perempuan dan terus ke bawah  

f.   Saudara perempuan sekandung 

g.   Saudara perempuan sebapak 

 h.   Saudara perempuan seibu 

i.   Istri 

j.   Orang perempuan yang memerdekakan budak.
10

 

b. Jumlah pembagian  yang di peroleh Ahli Waris  

1. Bagian istri 

•    1/8  bagian jika pewaris mempunyai anak 

•    1/4  bagian jika pewaris tidak mempunyai anak  

2. Bagian Suami 

•    1/4  bagian jika pewaris mempunyai anak 

•    1/2  bagian jika pewaris tidak mempunyai anak 

3. Bagian Ibu  

•    1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak 

•    1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara 

•    1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak 

•     Dalam hal ibu mewaris bersama bapak dan tidak ada anak laki-

laki, maka  bagian  ibu  adalah  1/3  dari  sisa,  yaitu  jumlah  

harta  awal dikurangi bagian istri dan anak perempuan. 

                                                           
10

 Sulaiman, Ahli waris laki-laki dan Perempuan, artikel diakses pada 9 November 2017 

dari http://Sulaiman-catatan  Blogspot.com//ahli waris laki-laki dan perempuan.html 

http://sulaiman-catatan/
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4. Bagian Bapak 

•    1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak 

•    1/6 bagian+ sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan 

•    Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak  

5. Bagian Anak Perempuan 

•    1/2 bagian jika seorang 

•    2/3 bagian jika beberapa orang 

•     masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama 

anak laki-laki. 

6. Bagian Anak Laki-Laki 

•    Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama 

anak laki-laki lainnya. 

•    Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama 

anak perempuan.
11

 

4. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan 

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. 

Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat 

dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan 

dari peninggalan.
12

 Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi 

hendaknya mempertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagaiberikut: 

a. Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang digunakan untuk merawat 

jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-

lain yang menyangkut penyelesaian jenazah sampai selesai 

dimakamkan. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa biaya-biaya 

                                                           
11

 Fatchur Rochman, Sistem Waris Desain dan Implementasi, (UIN Malang-Press 2007), 

h.38 
12 Sayid Sabiq, Fikih Sunah, Terjemah: Mahyuddin Syaf, h. 4. 
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untuk menyelenggerakan pengurusan jenazah sebaiknya didahulukan 

daripada membayar utang, sekalipun utang itu bersangkut paut dengan 

suatu benda. Akan tetapi, jumhur yakni Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanafiyyah berpendapat hendaknya mendahulukan utang yang 

bersangkut paut dengan benda. 

b. Pembayaran hutang si mayit, yaitu wajib dilunasi dengan diambilkan 

dari harta peninggalannya dengan cara sesudah harta peninggalan tadi 

dikurangi untuk keperluan tajhiz. 

c. Wasiat yaitu merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada 

seseorang atasharta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak 

boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada 

seseorang.
13

 

Sekalipun hak-hak si mayyit harus dilaksanakan oleh ahli 

waris, tapi masalah itu masih terdapat beragam pendapat para fukaha 

terkait dengan aspek-aspek pelaksanaanya. Termasuk tentang 

pembayaran utang dan wasiat masih memerlukan referensi yang 

banyak Untuk memahami pendapat-pendapat para fukaha. Kaitannya 

dengan hal itu, sebagai ahli waris dapat menentukan atau memilih 

pendapat yang diikuti yang dianggap sesuai dengan zaman dan tempat 

pada suatu wilayah yang dimaksud. 

 

 

                                                           
13

 Lihat Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hlm. 110-114 
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5. Sebab-sebab dan Penghalang  Mewarisi 

Melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris 

Islam ada tiga sebab, antara lain:
14

 

a. Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), ahli waris dengan sebab 

hubungan darah atau kerabat sering disebut ahli waris nasabiyah, 

artinya orang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena 

ada hubungan darah (nasab). Allah swt berfirman dalam QS. al-Anfal 

: 75. 

                         

                            

Artinya: 

 Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan 

berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-

orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak 

terhadapsesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab 

Allah.”
15

 

 

b. Nasab Hukmi (wala-kerabat karena memerdekakan), sabda Rasulullah 

saw: “Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab” (HR. 

Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dia mensahihkan pula).” 

c. Perkawinan yang shahih seseorang dapat memperoleh harta warisan 

disebabkan adanya perkawinan antara si mayit dengan seseorang. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa.12. 

                                                           
14

 Ibid,h.274 
15

  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

2011, h. 181 
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Terjemahnya:  

     “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 

Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat 

yang mereka buat atau (setelah) dibayar hutangnya. Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak.Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-

hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara 

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta.Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 

dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 

sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan 

setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli 

waris). Demikiannlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan 

Maha Penyantun.
16

 

 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya:  Karya Utama, 

2000), h. 116 
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Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan 

hakimyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum 

karena: 

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

 menganiaya berat pewaris. 

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

 pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
17

 
 

Sedangkan menurut hukum islam halangan mewarisi adalah 

tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk 

mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena 

sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang 

menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi 

adalah sebagai berikut:
18

 

1.  Perbudakan 

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak 

untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang 

dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.baik budak itu 

sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan 

merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah 

menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan 

yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan 

                                                           
17

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 

2008), 55. 
18

 Rahman, Ilmu Waris, (Edisi Bandung: Al-Ma’arif,1981), 116. 
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penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka 

tidak mempunyai hak milik.
19

  

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang 

menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash sarih 

yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, 

yaitu firman allah swt.
20

 

                              

                                

   

Terjemahanya: 

“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki 

yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia 

menjadi beban atas penanggungnya.” (QS. An-Nahl: 76)21 

 
2. Pembunuhan 

Para fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai 

penghalang pewarisan. Hanya fuqaha dari golongan khawarij yang 

mengingkarinya. Menurut fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan 

yang menjadi penghalang kewarisan ialah pembunuhan yang bersanksi 

qhisas dan kaffarah.
22
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Pembunuhan yang bersanksi qisas adalah pembunuhan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk membunuh, menggunakan alat yang dapat 

mematikan.   

Adapun pembunuhan yang bersanksi kaffarah yaitu pembunuhan 

yang dikenai sanksi pembebasan budak islam atau puasa dua bulan 

berturut-turut. 

Pembunuhan yang bersanksi kafarah ini ada 3 jenis yaitu : 

a. Pembunuhan mirip sengaja misalnya sengaja melakukan penganiayaan 

dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul 

meninggal dunia. 

b. Pembunuhan keliru misalnya seorang pemburu yang menembak mati 

sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia. 

c. Pembunuhan dianggap keliru misalnya orang yang sedang membawa 

benda berat tanpa sengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati.23  

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi 

penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut: 

a. Pembunuhan dengan sengaja. 

b. Pembunuhan mirip sengaja. 

c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepas  

binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian 

seseorang. 

Sedangkan menurut fuqaha Syafi’i, pembunuhan dengan segala 
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cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris. Pembunuhan 

yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh dengan menggunakan 

alat-alat yang mematikan. Qisas adalah sanksi dari pembunuhan itu. 

3.   Berlainan Agama 

Kedaan berlainan agama menghalangi seseorang memperoleh harta 

warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan 

muwarist yang beda agama. ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, 

semua ulama telah sepakat seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun 

diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Apabila seorang ahli 

waris yang berbeda agama beberapa saat setelah meninggalnya pewaris 

lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan sebelum dibagi-bagikan maka 

seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk 

mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya 

kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya 

pembagian harta peninggalan. 

Demikian juga dengan orang murtad (orang yang meninggalkan/ 

keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak 

mewarisi harta peninggalan keluarganya yang beragama Islam. Orang 

yang murtad tersebut berarti telah melakukan kejahatan terbesar yang telah 

memutuskan shilah syariah.24
 Oleh karena itu, para fuqaha telah sepakat 

bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya 
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yang beragama Islam.
25

 Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang 

murtad, baik laki-laki atau perempuan tidak berhak atas harta peninggalan 

dari muwarith yang beragama Islam, murtad atau kafir begitupun 

sebaliknya.  

C. Deskripsi Hukum Waris Adat 

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Kewarisan Adat 

Hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai serangkaian 

peraturan yang mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan 

dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun 

immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus 

berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris 

adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan 

harta benda semasa seseorang masih hidup.
26

 

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil 

alih dari bahasa Arab yang  telah  menjadi bahasa Indonesia, dengan 

pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya 

akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahliwaris, 

tetapi lebih luas dari itu.
27

 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah 

hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan  azas-
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azas hukum waris, tentang harta  warisan, pewaris dan waris serta cara 

bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikkannya dari 

pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum 

penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada turunannya.
28

 

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menentukan 

harta kekayaan baik yang materil maupun yang inmateriil yang manakah 

dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang 

sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.
29

 Hukum adat 

waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional 

Indonesia.
30

 

Hukum  adat   waris  menetapkan  dasar  persamaan  hak,  hak  sama  

ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam 

proses meneruskan dan memberikan harta benda  keluarga. Disamping 

dasar persamaan hak hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan 

pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan 

memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan tidak 

boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris. Harta peninggalan 

dapat bersifat tidak dapat dibagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda 

untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. 

Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara  rukun dalam 
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suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. 

Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, 

melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum 

dari pada barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu.
31

 

Pembagian warisan menurut hukum adat dilaksanakan menurut 

daerah masing masing, yang berarti pula mempunyai adat masing-

masing.
32

 Hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam 

masyarakat, system tersebut dibedakan sebagai berikut: 

a. Sistem Patrilineal, yaitu system kekeluargaan yang meraik garis 

keturuanan pihak nenek moyang laki-laki. Didalam system ini 

kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat 

menonjol. 

b. Sistem Matrilineal, yaitu system kekeluargaan yang meraik garis 

keturunan pihak nenek moyang perempuan. Didalam system 

kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-

anaknya. Anak-anak mereka merupakan bagian dari bagian keluarga 

ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya 

sendiri. 

c. Sistem Parentalatau Bilateral, yaitu system ynag menarik garis 

keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. 

Didalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam 

hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun 

anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang 

tua mereka.
33 

 

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta 

warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu 

pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat 

kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan 
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setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu tujuh hari, 

waktu empat puluh hari, seratus hari atau waktu seribu hari setelah 

pewaris wafat, oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris 

berkumpul.
34

  

Apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi juru bagi 

dapat ditentukan anatara lain adalah: 

1) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau 

2) Anak tertua lelaki atau perempuan, atau 

3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana, atau 

4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat  adat atau pemuka 

Agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih parawaris untuk bertindak 

sebagai juru bagi.
35

 

 

 

Selama pembagian warisan itu berjalan baik, rukun dan damai 

diantara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari 

orang luar keluarga bersangkutan. Campur  tangan  dan  kesaksian  petua  

adat   atau   para  pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata 

jalannya musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak 

lancar.
36

 

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan 

matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud 

benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris 

adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan 

mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga 
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yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.
37

  

2. Sebab-sebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan menurut 

hukum adat. 

Setiap orang pada dasarnya adalah waris dari pewaris orang tua 

kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku 

baginya. Namun demikian ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak 

mewarisi dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum 

adat. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris 

seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya 

adalah misalnya dikarenakan  antara lain sebaga iberikut
38

 

a. Membunuh  atau berusaha  menghilangkan  nyawa   pewaris  atau  

anggota keluarga pewaris 

b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris 

c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau 

nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela 

d. Murtad dari agama  atau berpindah dari agama dan kepercayaan,  dan 

sebagainya. 

 

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan member ampunan 

dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika 

warisan dilakukan pembagian. Pengampunan atas kesalahan waris yang  

bersalah  dapat berlaku atas semua harta warisan atau hanya untuk 

pembagian saja. Misalnya waris masih diperkenankan menerima bagian 

dari harta pencaharian tetapi tidak diperkenankan mewarisi harta  asal,  

atau hanya mendapat bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari 

bagian waris lainnya.   
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3. Syarat-syarat adat yang dapat dijadikan sebagai hukum 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu urf baru dapat 

dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
39

 

1. Urf itu (bik yang bersifat  khusus dan umum maupun yang bersifat 

perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, urf itu berlaku 

dalam mayoritas kasus yangterjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

2. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan diteteapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran 

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 

hukumnya. 

3. Urf itu tidak betentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah 

pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, 

seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, 

secara jelas bahwa lemari e situ dibawa sendiri oleh pembeli 

kerumahnya. Sekalipun  urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli 

akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad 

secara jelas  mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa 

barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka urf itu tidak berlaku lagi. 

4. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum 

yang dikandung nash itu tidak bias diterapkan. Urf seperti ini tidak 

dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan urf bias diterima apabila 

tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. 

 

D. Konsep Umum Kewarisan dari Tinjauan Yuridis  

Hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan  hukum yang 

mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta 

peninggalannya dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, 

berupa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.
40 
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Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Istilah hukum 

waris dalam perdata barat disebut dengan Erfrecht.  Pasal  830  KUH  

Perdata  menyebutkan  bahwa  hukum  waris adalah   hukum   yang   

mengatur   kedudukan   hukum   harta   kekayaan seseorang setelah ia 

meninggal, terutama  berpindahnya harta  kekayaan itu kepada orang 

lain.
41 

 Wirjono   Prodjodikoro,   mantan   Ketua   Mahkamah   Agung  

Republik Indonesia, mengatakan: Bahwa  hukum  waris  adalah  hukum-

hukum  atau  peraturan- peraturan yang mengatur, tentang  apakah dan 

bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang  kekayaan 

seseorang  pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain 

yang masih hidup. 

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan 

menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur yaitu : 

a. Seorang peninggal warisan atau “erflater” yang pada wafatnya 

meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, 

bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan 

dengan kekayaanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, 

dimana sipeninggal warisan berada. 

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

menerima  kekayaan yang  ditinggalkan  itu,  menimbulkan  persoalan 

bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara 
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peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat 

beralih kepada si ahli waris. 

c. Harta warisan  (halatenschap), yaitu  wujud  kekayaan  yang 

ditinggalkan dan sekali beralih kepada si ahli waris itu, menimbulkan 

persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu,  

dipengaruhi oleh sifat  lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal 

warisan ahli waris bersama-sama berada. 

  Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan 

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur  tentang  pemindahan 

hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing (Pasal 171 ayat  a KHI)).
42 Kewarisan dalam KHI mempunyai 

unsur-unsur diantaranya adalah: 

 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 ayat b). Orang  

yang  meninggalkan  harta  itu  disebut  Pewaris.  Mewaris  dalam hukum 

perdata Barat dibagi dalam: 

a.   Pewaris atas dasar ketentuan undang-undang (ab-intestaat). 

b. Pewaris atas dasar surat wasiat (testamenter) adalah suatu akte yang 

memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  dan 
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terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut 

kembali.
43  

2)  Ahli  waris  adalah  orang yang  pada saat  meninggal  dunia  

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, 

antara ahli waris dan pewaris masing-masing beragama Islam dan tidak  

terhalang hukum untuk  menjadi ahli  waris  (Pasal 171 ayat  c). Ahli 

waris  yang dimaksud adalah ahli waris dipandang beragama Islam apabila 

diketahui dari   Kartu   Identitas   atau   pengakuan  atau   amalan  atau   

kesaksian, sedangkan bagi bayi yang lahir atau anak yang belum dewasa, 

beragama menurut ayah dan lingkungannya (Pasal 172). 

  3)  Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik 

yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 

ayat d).
44 

 Sedangkan Subekti dalam pokok-pokok Hukum Perdata tidak 

menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas 

hukum waris, menurut Subekti: 

Dalam Hukum Waris Kitab  Undang-undang Hukum Perdata berlaku 

suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam 

lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. 
 Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum 

kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau  

sebagai seorang ayah tidak  dapat  diwariskan, begitu  pula hak-hak dan 

kewajiban- kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.  
Tetapi   menurut  Subekti   ada  juga  satu,  dua  kekecualian, misalnya 

hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan di pihak lain hak 
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seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah 

dari bapak atau ibunya, menurut Undang-undang beralih pada (diwarisi) 

oleh ahli waris masing-masing yang mempunyai hak-hak itu.
45
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