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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis

lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya

yang juga mencari tentang permasalahan waris, namun demikian ditemukan,

subtansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian

dimaksud. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aci Abd. Basit (2010) dengan

judul skripsi “Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum

Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka”. Penelitian ini memfokuskan

permasalahannya pada persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam

pelaksanaan hukum kewarisan. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam pelaksanaan
hukum kewarisan masih kurang. Massyarakat muslim yang melaksanakan
hukum kewarisan Islam dalam kehidupannya adalah mereka yang
memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan Alquran dan Hadits.1

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Warfu’ah (2003) dengan judul

skripsi "Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat

Jawa dan KHI". Penelitian ini mengfokuskan pada Kedudukan Anak Angkat

terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI. Hasil penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa:

1 Aci Abd. Basit, “Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum
Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka)”, Skripsi, Jurusan Akhwalu Syakhsyiyyah,
Fakultas Syari’ah, STAIN Kendari, 2010., h. 61.
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Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam Adat Jawa sudah
sesuai dengan Hukum Islam bagi masyarakat Jawa yang memahaminya.
Namun Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI masih
terdapat banyak perbedaan sehingga mengharuskan adanya pelatihan
kewarisan di wilyah objek penelitian ini.2

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2013) dengan judul

skripsi “Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem

Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota

Denpasar)”.Penelitan ini memfokuskan permasalahannya pada Pembagian Harta

Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa

Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar) Hasil penelitian ini adalah bahwa:

Praktek pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar
Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang
menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama
menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan.
Walaupun teradapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan
hukum Islam.Kentalnya budaya setempat membuat hukum kewarisan
Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sesetan Kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat
yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi
sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa
Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang membagi
warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.3

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya

terletak pada lokasi dan bidang kajiannya.  Jika penelitian sebelumnya berlokasi

di Lambandia Kabupaten Kolaka dan Kota Denpasar Provinsi Bali sedangkan

2Warfu’ah, “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa
dan KHI“, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga, 2003, h. 62.

3 Jamaluddin, Deradikalisasi Gerakan Terortisme (Analisis Politik Hukum Islam
terhadap program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)”, Skripsi, Jurusan Siyasah
Jinayah Fakultas Syari’ah, Unversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
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penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Desa Langgea Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Perbedaan yang lain dapat dilihat dari

bidang kajiannya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada Persepsi

Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam,

Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal

dan Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa

dan KHI maka dalam penelitian ini, penulis terfokus pada sistem pembagian harta

warisan masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Kewarisan dalam Islam

Ungkapan yang dipergunakan dalam Alquran untuk menunjukkan

adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni “al-irst, al-fara'idh, dan

al-tirkah”4. Al-irst dalam bahasa arab adalah (االررث) “bentuk masdar (مصدر)

dari kata waritsa ( ,(ورث yaritsu (يرث) irtsan melainkan termasuk juga kata (ارثا)

wirtsan ( ,(ورثا turatsan dan ,(تراثا) wiratsan ( 5”.(وراثة Kata-kata itu berasal dari

waritsa ( yang berakar dari ,(ورث fara'id adalah jama' dari faridhah, dan

faridhah diambil dari kata fard yang berarti taqdir. Fard dalam isrilah syara'

adalah “bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris dan mengenai hal itu

dinamakan ilmu waris (ilmu mirats) dan ilmu fara'idh”.6 “Fara'idh dalam

istilah kewarisan dikhususkan untuk; suatu bagian yang ahli waris telah

4Ali Parman, Kewarisam dalam Al-Qur'an (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 23
5Ahmad Wirson Munawir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka

Progressif, 1997), h. 1550.
6Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jilid 14,:Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 235.
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ditentukan besar kecilnya oleh syara”'.7 Adapun kata al-tirkah dalam (الرتكة)

bahasa Arab juga berbentuk masdar dari kata tunggal taraka yang (ترك)

mengandung makna dasar; membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah,

meninggalkan agama, dan harta peninggalan.

Uraian di atas maka dapat ditegaskan pengertian hukum kewarisan

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari

yang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup,

menentukan bagian-bagian ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris serta pemindahan hak tersebut tanpa melalui aqad terlebih

dahulu.

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di

mana saja di dunia ini. sunggguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan

kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas

hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang

tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan kewarisan Islam tersebut.

Namun “pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari

ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam itu sendiri”.8 Dasar-dasar hukum

kewarisan adalah sebagai berikut:

7Fatchur Rahman, llmu Waris (Bandung: al- Ma'arif, 1975), h. 32.
8Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesi (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), h. 1.
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a. Alquran.

Alquran menjelaskan ketentuan-ketentuan faraidh ini jelas sekali.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 7

ِن َواألَقْـَربـُْوَن َولِلنَِّسآِء َنِصْيٌب ممَِّّا تـََرَك لِلرَِّجاِل َنِصْيٌب ممَِّّا تـََرَك اْلَواِلدٰ 
)7(ِن َواألَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه اَوَكثـَُر َنِصْيًبا مَّْفُرْوًضااْلَواِلدٰ 

Terjemahnya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 9

b. Al-Hadis.

Al-hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a:

ليه وسلم : ا قسمواى اهللا عس : قا ل رسو ل اهللا صلابعن ا بن ع
).10كتا ب اهللا (رواه مسلمعلىئضلفرااهل اا ملا ل بني

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw.
Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan
ketentuan kitabullah. (HR. Muslim).11

c. Al-ijma dan ijtihad

Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan

mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil

sumbangannya terhadap pemacahan-pemacahan masalah waris yang

belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih, misalnya:

9Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Kementerian Agama RI (Jakarta: Cipta Bagus
Segara, 2012), h. 78.

10Abu Husain Muslim Ibnu Al-hajjaj Al-qusyairy Al-naisabury, Sahih Muslim, Juz III,
(Indonesia: Maktabah Daklan, tth), h. 1234.

11Abid Bisri Mostafa, Terjemah Sahih Muslim, (Jilid III: Semarang: Asy Sifa, 1993), h.
146.
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1) Status saudara-saudara yang mewarisi sama-sama dengan

kakek. Dalam Alquran hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan

adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau

bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam dua keadaan

ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran hijab kecuali

dalam masalah kalalah mereka mendapatkan. Menurut

kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang

mengutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut

mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.

2) Status cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang

bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-

saudara ayah. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-

apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut

kitab undang-undang “Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari

ijtihad para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian

berdasarkan atas wasiat wajibah”.12

3. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan dalam Islam

Sebagai salah satu hukum yang dirumuskan dalam ajaran Islam, maka

Hukum Waris Islam mempunyai Rukun dan Syarat yang harus terpenuhi

untuk terlaksananya hukum tersebut.

a. Rukun Kewarisan

Rukun Kewarisan ada tiga:

12 Fatchur Rahman, op, cit., h. 33.
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1) Pewaris (al-muwarris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan
meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara hakiki
(mati sebenarnya) maupun mati secara hukmi (mati atas putusan
hakim) atau juga mati secara taqdiri (dugaan keras bahwa ia telah
mati).13

2) Harta warisan (al-mauruts), adalah sejumlah harta milik orang
yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta
tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit
sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian
wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika
ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.14

3) Ahli Waris (al-warits) secara definitif dapat dijabarkan dengan
pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan
sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta
dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk
memperolehnya.15

b. Syarat kewarisan

Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai pengganti

kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal

dunia dengan orang yang ditinggalkan. Pengertian tersebuat tidak sekali-

kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan

berkuasa penuh atas harta yang dimilikinya atau orang bakal diganti

kedudukanya tidak berwujud pada saat penggantian terjadi, atau juga tidak

di antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi

penghalang. Oleh karna itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan:

1) Matinya Pewaris

Seseorang diketehui sebagai pewaris apabila ia telah mati.

Kematiannya dapat diketahui secara pasti melalui informasi yang

13Ibid, h, 12
14Abd Latif Wahid, Materi Kuliah Fikih Mawaris A (Banjarmasin: Depertemen Agama

IAIN Antasari Fakultas Syari'ah, 2003), h. 7.
15 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 1997) cet 1. h. 33-34.
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didukung oleh fakta atau mungkin melalui proses hukum, apabila

“alternatif ini tidak dapat dipenuhi, maka calon pewaris masih

dinyatakan hidupnya”.16 Kematian pewaris menurut ulama dibedakan

kepada tiga macam:

a) Mati haqiqi, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula

nyawanya berwujud ada, kematian ini dapat dibuktikan dan

disaksikan oleh panca indra.

b) Mati hukmi, yakni suatu kematian yang disebabkan adanya

vonis hakim, baik pada hakekatnya seseorang yang benar-benar

masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan

mati. Sebagai contoh, adalah seorang yang murtad yang divonis

mati kerena ia telah lari menggabungkan diri dengan musuhnya.

Vonis mengharuskan demikian karena menurut syari'at, selama

tiga hari ia tidak bertaubat maka ia harus dibunuh. Contoh lain,

adalah vonis kematian seseorang pada hal kemungkinan ia

masih hidup, yakni vonis kematian orang yang mafqud (hilang).

c) Mati takdiri, ialah suatu kematian yang bukan hakiki dan bukan

hukmi. Tetapi hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras,

misalnya kematian seseorang bayi yang harus dilahirkan akibat

terjadinya pemukulan pada perut ibunya, atau pemaksaan agar

ibunya meminum racun. “Kematian tersebut hanya semata-mata

dugaan keras sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain,

16Ali Farman, op.cit., h. 33.
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namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam

itu”.17

2) Hidupnya Ahli Waris Disaat Kematian Pewaris

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian

pewaris berhak mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat pusaka

mempusakai sebagaimana diterangkan  di atas menimbulkan problem-

problem antara lain pusaka mafqud, pusaka anak dalam kandungan,

pusaka orang yang mati berbarengan. “Problem ini harus dipecahkan

karena adanya keraguan tentang atau matinya mereka disaat kematian

orang yang mewariskan”.18

3) Tidak Ada Penghalang-Penghalang Kewarisan.

Walaupun kedua syarat tersebut di atas telah ada pada pewaris

dan ahli waris, namun salah satu dari mereka tidak dapat mewariskan

harta peninggalanya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggal

dari yang lain selama masih terdapat dari salah satu empat penghalang

kewarisan, yaitu “perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan

perbedaan negara”.19 Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi

adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang

untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat

mempusakai.

17Fatchur Rahman, op.cit., h. 80.
18Ahmad Rafiq, Fikih mawaris (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 22.
19Fatchur Rahman, op.cit., h. 82.
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a) Sebab Membunuh Pewaris

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris

menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang

diwarisinya. Hanya ulama golongan Khawarij saja yang

menantang pendapat ini. Alasan mereka Alquran tidak

mengecualikan si pembunuh, “ayat mewaris hanya memberikan

petunjuk umum, oleh karena itu keumuman ayat-ayat tersebut

harus diamalkan”.20 Dasar hukum seorang pembunuh tidak dapat

mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya adalah sebuah

Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

الزهـري عـن بـداهللا عـنن اسـحاق بـن عثنا الليث عـحدة حدثناقتيب
محيد بن عبد الرمحن عـن اىب هريـره عـن النـىب صـل اهللا عليـه وسـلم 

21القا تل اليرث.قال :

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Al Laits
memberitahukan kepada kami, dari Ishaq bin Abdillah dari Az
Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari
Rasulullah saw bersabda:"Pembunuh itu tidak dapat
mewarisi".(HR. Tarmuzi).22

Persoalannya adalah banyaknya jenis dan macam

pembunuhan, yang mana yang menjadi penghalang pembunuh

untuk mewarisi harta peninggalan korbanya.

Menurut mazhab Hanafi, pembunuhan yang dapat

menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah

20Ahmad Rafiq, op, cit., h. 24.
21Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan At Turmuzi (Juz IV: Beirut: Darul Fiqr,

1994), h. 36.
22Moh. Zuhri, et al, Terjemah Sunan At Tirmizi (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 603.
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pembunuhan yang disengaja ('amdan), pembunuhan yang

menyerupai disengaja (syibhu'amdin), dan pembunuh karena salah

sasaran (khatha'). Mereka berpegang pada kaidah, "Setiap

pembunuh yang mewajibkan kaffarat menggugurkan hak

kewarisan. Jika tidak mewajibkan kaffarat maka tidak

menggugurkan hak kewarisannya".23

Mazhab Maliki berpendapat, “pembunuh yang menjadi

menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuh yang disengaja

saja. Sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan”.24

Menurut mazhab Hambali, setiap pembunuh yang dibalas

dengan hukuman qishash, diyar, (tebusan) atau kaffarat

menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka “tidak

menggugurkan hak kewarisan”.25

Ulama pendukung Syafi'iyah berpendapat bahwa “semua

jenis pembunuhan menggugurkan hak kewarisan termasuk

persaksian yang menyebabkan dijatuhkanya hukuman mati atas

seseorang (pewaris)”.26

b) Sebab Berlainan Agama

Berlainan agama ialah perbedaan agama yang menjadi

kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang

mewariskan. “Misalnya agama orang yang bakal mewariskan

23 Muhammad Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an dan Sunnah,
(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 14.

24Ibid, h. 49
25Ibid, h. 28
26Ibid, h. 54.
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bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama Atheis yang tidak

mengakui agama yang hak, sedang agama orang yang bakal

diwarisi harta peninggalanya adalah Islam”.27 Tidak termasuk

dalam mengenai perbedaan  mazhab satu dengan mazhab lainnya.

Dengan demikian orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir,

dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Dasar hukumnya adalah hadis Nabi saw riwayat Imam

Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

على بن نعابوعاصم عن بن جريج عن ابن شهاب حدثنا
بن زيدرض اهللا عنهما عن عسا مةبن عثمانحسني عن عمر

سلم الكا فر سلم قال : ال يرث املان النىب صلى اهللا عليه و 
28سلم .واليرث الكا فر امل

Artinya : Abu Asim telah menceritakan kepada kami, dari
ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Umar
bin Utsman dari Asamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw
bersabda: orang Islam tidak mewarisi (harta) orang kafir,
dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim. (HR.
Bukhari).29

27Fatchur Rahman, op.cit., h. 95.
28Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Bukhari, Sahih al-Bukhari,

(Juz VII: Bairut: Darul Fiqr, 1981), h. 11.
29Ahmad Sunarto, et all, Terjemah shahih Bukhari (Jilid VIII: Semarang: Asy-Syifa,

1993), h. 610.
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Riwayat lain juga menyebutkan:

منـري عـن بـن ايب ليلـى بـنحدثنا محيـد بـن مسـعد ة حـدثنا حصـني 
ابر عـن النـىب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال : ال عن اب الزبري عن ج

...30يتوارث اهل ملتني
Artinya :Humaid bin Masadah menceritakan kepada kami,
Hushain bin Numair memberitahukan kepada kami. Dari
Ibnu Abi Laili dari Abiz-zubair dari Nabi saw bersabda:
"Para pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling
mewarisi". (HR-Tarmizi).31

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ahli

waris dan pewaris berbeda agama pada saat pewaris meninggal,

kerena pada saat itu lah hak warisan berlaku.

c) Sebab Perbudakan (Wala)

Budak atau hamba sahaya tidak memperoleh pembagian

harta yang ditiggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat.

Karena, jika ia memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya

yang nota-bene merupakan orang lain yang tidak mempunyai

hubungan kekerabatan dengan yang wafat.

Hamba sahaya tersebut, baik ia qinnun (budak biasa),

mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuanya wafat),

mapun mukatab (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya

dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Misalnya

hamba sahaya yang mukatab ini adalah seperti tuanya berkata

30Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, op.cit., h. 36.
31Muhammad Zuhri, et all, op.cit., h. 602-603.
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kepadanya, "Jika engkau membayar seribu dirham kepadaku, maka

engkau merdeka”. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 33

    (33)

Terjemahnya: "Hendaklah kamu buat perjanjian kepada
mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka".32

Demikian juga hamba sahaya yang dijanjikan akan

dimerdekakan oleh tuannya dengan suatu syarat, seperti ucapan

tuannya, "Jika istriku melahirkan anak laki-laki, maka engkau saya

merdekakan". Dengan demikian, segala macam jenis budak dapat

menjadi penghalang kewarisan. Sebagaimana “hamba sahaya tidak

dapat mewarisi, maka demikian juga ia tidak dapat diwarisi, karena

ia tidak mempunyai harta”.33

d) Sebab Berlainan Negara

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang

mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan pewarisnya

berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya. Namun

menurut Jumhur ulama antara pewaris dan ahli waris yang sama-

sama muslim yang berbeda negara tidak menjadi penghalang untuk

saling mewarisi. Hal ini dapat dilihat pada kitab Undang-undang

Mesir Pasal 6 ayat 3 dan 4 yang berbunyi: Perbedaan dua buah

negara tidak menghalangi pusaka mempusakai antara orang-orang

32Lajnah, op, cit., h. 83
33Muhammad Ali Al-Sabouni, op.cit., h. 51-52.
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muslim. Dan tidak menghalangi pusaka mempuakai antara orang

yang bukan muslim. Kecuali bila “peraturan negara asing melarang

warga negara asing (yang lain) mempusakai dari padanya”.34

4. Sebab-sebab kewarisan dalam Islam

Sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam ada tiga macam: yakni

sebab perkawinan, sebab kekerabatan (nasab), dan sebab memerdekakan

budak (wala'). Namun ada yang mengatakan empat macam, yakni selain tiga

di atas, mereka menambahkan sebab sesama Islam.

a. Sebab perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami istri yang saling mewarisi,

karena mereka melakukan akad perkawinan yang sah. Perkawinan baru

dikatakan sah, apabila nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan

syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan.

Suami istri dapat menjadi ahli waris dari istrinya begitu juga

sebalikanya. Walaupun suami istri tersebut belum melakukan hubungan

suami isrti (watha), asal nikah mereka sah mereka dapat mewarisi.

Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 12. Pewarisan karena hubungan akan

tetap berlaku, sepanjang suami istri yang wafat masih dalam batas-batas

kewajaran, yakni ia masih dalam talak raj'i dan ahli waris antara keduanya

masih ada.

34Fatchur Rahman, op.cit., h. 111.
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b. Sebab keturunan dan nasab

Adanya kata nasab ini ditimbulkan karena adanya perkawinan atau

merupakan kelanjutan dari adanya hubungan perkawinan. Perlu ditegaskan

di sini bahwa yang dimaksud nasab di sini adalah nasab haqiqi, yakni

kerabat yang sebenarnya. Sebab Sayid sabiq menyebut sebab wala dengan

sebab nasab secara hukmi.

Sah hubungan nasab, bukan saja kerena telah terjadi akad

perkawinan, akan tetapi harus pula terjadi akan hubungan biologis antara

suami istri. Meskipun begitu bisa juga tanpa terjadinya hubungan biologis

dari suami istri tersebut.

Hubungan nasab atau kekerabatan, yang lebih berhak menerima

warisan adalah kerabat yang lebih dekat dengan pewaris, tanpa ada yang

menghijab. “Hubungan kekerabatan dengan ini selain dapat disebabkan

oleh unsur kelahiran, juga melalui alat bukti pengakuan”.35

c. Sebab memerdekakan budak (wala)

Adapun yang dimaksud mewarisi dengan sebab hubungan wala'

adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budak.

Kewarisan dengan sebab wala' syaratnya masih hidupnya bekas tuan, telah

wafatnya budak yang telah dimerdekakan dan ada harta yang ditinggalkan

oleh budak itu. Jadi bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya dan

dapat berkedudukan sebagai asabah apabila ia telah memiliki keturunan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4 : 33.

35Ali Farman, op.cit., h. 67.
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(33)  

Terjemahnya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan
pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka
bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.36

Demikian juga ditegaskan dalam hadits Nabi saw:

عمـرابـنعـننـافععـنكمالـثينحـد:قـالاهللاعبـدبـنامسعيـلثنـاحر
37.اعثقملنوالءامنا:قالوسلمعليهاهللاصلى النىبعن

Artinya : Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. Bersabda: Hak wala itu
hanya bagi orang memerdekakan. (HR.Bukhari)38

Kata " dalam hadit "امنـا di atas merupakan alat pembatas, sehingga hadit

tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada wala' kecuali untuk orang yang

membebaskan saja.

d. Sebab sesama Islam

Sebab keislaman ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah dan

ulama Malikiyah. Sebab sesama Islam ini berlaku jika seseorang muslim

meninggal tidak mempunyai ahli waris sama sekali atau mempunyai ahli

waris tetapi harta warisanya tidak habis dibagi. Maka peninggalan tersebut

harus diserahkan ke Kas Perbendaharaan Negara untuk diwarisi orang-

orang Islam secara 'ushubah. Jadi penyetoran ke Kas Pembendaharaan

36Lajnah, lot, cit.
37Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin ibrahim Al Bukhari, op.cit., h. 9.
38Ahcmad Sunarto, op.cit., h. 603.
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Negara tersebut bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial,

tetapi atas dasar pusaka mempusakai secara 'ushubah.

5. Pembagian Warisan Menurut Alquran (Furudl Muqaddarah)

Al-Furudl Muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah

ditetapkan syara' bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan

beberapa delil baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad saw

dapatlah diketahuai bahwa “al-furudl muqaddarah itu ada 6 macam, yaitu:

2/3;1/2;1/4;1/8;1/3;dan1/6”.39

Menurut Alquran surah An-Nisa ayat 11,12, dan 176 adalah ahli waris

yang mendapat saham tertentu berjumlah (9) sembilan orang, dengan

perincian sebagai berikut:

a. Surah An-Nisa ayat 11, adalah ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah,

dan ibu.

b. Pada surah An-Nisa ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara laki-

laki seibu dan saudara perempuan seibu.

c. Pada surah An-Nisa ayat 176, ahli waris itu adalah saudara perempuan

sekandung dan seayah.

Adapun Bagian Ashabul Furudh yang berjumlah sembilan orang yang

telah ditentukan dalam Alquran adalah sebagai berikut:

39Abd.Latif Wahid, op.cit.,  h. 48.
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1) Bagian anak perempuan

Q.S An-Nisa ayat 11 dinyatakan:

...                      
(11)   

Terjemahnya :...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh
separo harta....40

Menurut Mufassirin, ayat ini menghendaki bahwa seorang anak

perempuan bagiannya setengah. Akan tetapi berbeda pendapat tentang kata

فـوق اثنتـني apakah dua orang atau tiga orang ke atas yang berhak mendapat

bagaian duapertiga (2/3). “Al-Maraghi menginformasikan bahwa jumhur

ulama menafsirkan kata اثنتنيفوق  dengan dua anak perempuan”.41

2) Bagian ayah dan ibu

Q.S An-Nisa ayat 11 menyatakan:

...              
              

 ..(11)

Terjemahnya:...Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-
masingmya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang
meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka
ibu menapat sepertiga (1/3) ;jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam....42

40Lajnah, op, cit., h. 78
41Ahmad Mustafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi (Beirut: Darul Fiqr, 1973), h. 196.
42Lajnah, op, cit., h. 78.
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Ayat tersebut dapat diketahui, “ayah dan ibu masing-masing

mendapat seperenam apabila ada anak, akan tetapi apabila tidak ada anak,

dan ahli warisnya ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat sepertiga dan

sisanya untuk ayah”.43

3) Saham saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

Q.S An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

...            
           
 ..(12)

Terjemahnya :...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (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 sepertiga itu....44

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa saudara laki-laki dan saudara

perempuan seibu masing-masing mendapat bagian seperenam apabila ia

sendiri. Akan tetapi apabila dua orang atau lebih saudara laki-laki seibu, ia

mendapat sepertiga. Demikian dua orang atau lebih saudara perempuan

seibu mendapat sepertiga. “Apabila seorang saudara laki-laki seibu

bersama-sama seorang saudara perempuan seibu mereka membagi 2:1 dari

bagian 1/3”.45 Menurut al-Maragy, saham yang sama antara saudara laki-

laki dan saudara perempuan seibu karena keduanya menggantikan

43Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar (Mesir: Musthafa Al Bab, Al Halaby, 1974), h. 415.
44Lajnah, op, cit., h. 79
45Al maragi, op.cit., h. 109.
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kedudukan ibu, konsekuensinya ia mendapat saham sasuai dengan saham

ibu”.46

4) Saham saudara perempuan sekandung

Saham saudara perempuan sekandung dapat dipahami dari Q.S An-

Nisa ayat 176 yang berbunyi:

...              
                    
          ..(176)

Terjemahnya: ...jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak
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 sendiri) dari saudara-saudara laki-laki dan
perempuan, maka bahagian dari saudara laki-laki sebanyak
bagian dua orang perempuan.47

Penjelasan ayat ini adalah apabila seorang saudara perempuan maka

bagiannya 1/2. Akan tetapi apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki

maka bagiannya adalah 2 : 1.

5) Bagian saudara perempuan seayah

Dasar hukum saudara perempuan kandung seayah menjadi ahli

waris adalah sama dengan saudara perempuan sekandung, yaitu surah An-

Nisa ayat 176. Dengan demikian bagianya juga sama. Kecuali menurut

46Al maragi, lot.cit.
47Lajnah, op, cit., h. 106
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Rasyid ridha, apabila saudara perempuan sekandung, maka saudara

perempuan seayah mendapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3.48

6) Bagian suami istri

Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 12. Dalam surat

tersebut dikatakan, suami mendapat bagian 1/2 apabila tidak ada anak, jika

ada anak suami mendapat bagian 1/4 jika tidak ada anak,  dan jika ada maka

anak istri mendapat 1/8.49

Pembahasan Furudul Muqaddarah disebutkan juga ahli waris yang

berhak mendapatkan harta warisan apabila tidak terhijab, baik laki-laki

maupun perempuan yang berjumlah tujuh belas (17) orang. Sepuluh (10) di

antaranya adalah laki-laki dan tujuh (7) orang perempuan.50

Ahli waris laki-laki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari

anak laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki,

anak saudara laki-laki, paman, anak paman, suami, orang yang

memerdekakan budak. Sedang ahli waris perempuan ialah; anak perempuan,

cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri,

orang perempuan yang memerdekakan budak.

Jika ketujuh belas ahli waris itu ada, dalam hal pembagian harta

warisan, maka yang berhak menerima warisan hanya lima orang, yakni;

ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri. Hal ini disebabkan

karena kelima ahli waris tersebut yang paling dekat dengan pewaris dan ahli

waris tersebut tidak bisa terhijab dengan hijab hirman.

48Rasyid Ridha, op, cit., h. 212
49Ibid.
50Ibid, h. 213
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6. Hakikat dan Makna Kewarisan dalam Adat Bugis

Jauh sebelumnya datangnya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat

suku Bugis telah memiliki pedoman hidup yang tercatat dalam Lontara yang

disebut dengan Pangngadereng (aturan-aturan dan tata kehidupan). Di

dalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar tidak

terjadi konflik. Tata nilai tersebut ditaati sehingga penyelesaian masalah

kewarisan dapat diselesaikan secara kultural dan secara kekeluargaan.

Konteks budaya Bugis, asas kepatutan dalam bahasa Bugis disebut

asitinajang. Kata ini berasal dari tinajayang berarti cocok, sesuai, pantas atau

patut. Lontara mengatakan: “Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu”.51

Ade’ Wari (adat perbedaan) pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar

berada pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja. Kewajiban yang

dibaktikan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang

patut. Banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep sitinaja.

Mengambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan

menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan

“alai cedde’e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena

engkai makkasolang”.52

Mengambil hak (warisan) juga harus mempertimbangkan asas

kepatutan dan keadilan demi memproteksi terjadinya kecemburuan dan

konflik keluarga muslim. “Budaya “pessse” (solidaritas, empati, rasa ibah,

51A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2011), h. 129.

52 Ibid, h. 130.
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dan kebersamaan)”53 juga telah lama mewarnai cara berpikir dan berprilaku

masyarakat Bugis dalam menyikapi pembagian pusaka, sehingga tidak

menyebabkan terjadinya ketegangan antara para ahli waris, khususnya antara

saudara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga erat kaitannya dengan budaya

Bugis asitinajang (kepatutan) dan lempu’ (kejujuran).

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon

raja (datu) Soppeng, La Manussa’ Toakkareng, Tociung menyatakan ada

empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah

kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak

berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang

kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau

bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan:

“Eppa’ gau’na lempu’e: risalaie naddampeng, riparennuangie
temmacekko bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngi
tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng”.54

Artinya : Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan
orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak
berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia
tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain.

Tidak serakah (temmangoa) dan tidak memandang sesuatu itu baik

kalu hanya kebaikan pada dirinya merupakan cara pandang yang mengandung

nilai-nilai solidaritas dan rasa ibah (pesse) kepada sesama saudara termasuk

53Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abud dkk., The Bugis (Jakarta:
Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 53.

54A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2011), h. 129-133. Ia mengutip dari Lontarak kepunyaan H. Andi Mappasala. Kalimat
“...tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng” ini agaknya rancu. Sesuai dengan artinya
“tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau
bisa dinikmati bersama” mestinya bunyinya kurang lebih demikian “...tennaseng deceng rekko-
deceng rialemi, iyapa nariasenng deceng rekko- nassamarini pudeceng”.
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dalam persoalan kewarisan. Sikap “serakah dan mementingkan diri sendiri”

saja merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Bugis.

Budaya asitinajang (nilai kepatutan)  merupakan pendekatan dalam

memandang keadilan dalam format kewarisan, sehingga penerapan teks

tentang kewarisan tidak kaku, karena mereka merujuk pada kepatutan

(asitinajang) yang mencerminkan keadilan. Dengan kata lain, penerapannya

relevan dengan prinsip zhannî al-tanfîdz wa qath‘î al-wurûd (kemutlakan teks

dan elastisitas pada opersionalnya). Dengan kaidah ini ulama berupaya

menangkap pesan ideal (ruh) keadilan. Kepatutan dalam bahasa dan budaya

Bugis disebut asitinajang. Kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok,

sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan: “Duduki kedudukanmu,

tempati tempatmu”.55Ade’ Wari (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada

prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk

perbuatan  mappasitinaja.Merusak tata tertib adalah kezaliman. Kewajiban

yang dibaktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu

perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep

sitinaja. Hal ini sesuai dengan petuah: “Alai cedde’e risesena engkai

mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang”.56(Artinya:

“Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan

menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan).

55Ibid., h. 131.
56Ibid., h. 128.
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7. Kriteria Pembagian Harta Warisan dalam Adat Bugis

Kriteria kewarisan budaya Bugis tidak selalu memandang secara

kuantitatif, melainkan juga  pada nilai-nilai kebaikan dan kepatutan. Bagi

masyarakat Bugis, pemahaman mereka mengenai pembagian harta warisan

mengikuti syariat, yaitu:

“Mallempa’ orownewe-e, majjujung makkunraiye”. “Laki-laki
memikul (membawa dua), perempuan menjunjung (membawa satu)”
(2 : 1). Filosofi format 2 :1 (mallempa’ ana’ orowane-e majjujung
ana’ makkunraiiye) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi
laki-laki apabila orang tuanya sudah meninggal maka ia
bertanggungjawab atas sudaranya perempuannya yang belum
menikah.57

Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya.

Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia bertanggungjawab

memikul (mallempa’) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum

menikah. Jadi, memikul berarti di bagian depan ia membawa tanggung jawab

dan di belakang membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang

mendekati keadilan dalam budaya Bugis.

Sebaliknya, jika perempuan mendapatkan lebih banyak daripada
saudaranya yang laki-laki sebagaimana biasa dijumpai dalam tradisi
sebagian masyarakat Bugis yang mewariskan barang yang lebih besar
nilainya (misalnya rumah, ruko, emas) sedangkan saudara laki-laki
hanya memperoleh bagian yang lebih kecil sehingga menimbulkan
ketidakadilan maka itu juga merupakan bentuk kezhaliman dalam
kewarisan.58

Asas asitinajang (kepatutan) dapat menjadi salah satu alternatif untuk

mendekati keadilan dalam praktik kewarisan. Budaya asitinajang

57Andi Syamsul Bahri dan Andi Galigo, Wawancara, Malaysia Negeri Sembilan, 2008.
Lihat pula MUI Sulsel, 1988, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi, (Jilid 1; Ujung Pandang: MUI
Propinsi Sulawesi Selatan, 1988), h.7.
58Ibid., h. 210.
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mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung

nilai-nilai kearifan lokal (al-‘urf) yang diakomodir dalam Islam. Esensi

asitinajang dalam konteks ini adalah terealisirnya nilai-nilai keadilan dan

terciptanya harmoni antara ahli waris.


