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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Hukum timbul sebagai tingkah laku anggota masyarakat dalam 

hubungan satu sama lain yang didorong dengan motif untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Hukum tidak timbul karena terjadinya konflik 

mengenai hak-hak orang, untuk kemudiaan diselesaikan oleh suatu 

lembaga perwasitan tertinggi di wilayah bersangkutan, melainkan timbul 

dari praktek-praktek berdasarkan pertimbangan sosial dan individual 

bagaimana hal tersebut dilakukan. 

Soerjono (2003) mengatakan bahwa didalam teori Max Weber 

dikemukakan terdapat beberapa tipe ideal dalam pembentukan hukum 

yang kemudian dipakai oleh masyarakat sebagai acuan, yakni Hukum 

irrasional dan material, dimana pembentukan hukum didasarkan semata 

mata atas nilai emosional tanpa menunjuk suatu kaidah apapun, hukum 

irrasional dan fomal, yakni pembentukan hukum yang berpedoman pada 

kaidah-kaidah di luar akal oleh karena berdasarkan pada wahyu atau 

ramalan, hukum rasional dan material dimana pembentukan hukum 

merujuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi, dan 
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terakhir hukum rasional dan formal, yakni dimana hukum dibentuk atas 

dasar konsep abstrak dan ilmu hukum.
1
 

Salah satu permasalahan sosial yang sangat sensitif di masyarakat 

adalah hal kewarisan, yakni pembagian harta waris milik orang yang telah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan atau lengkapnya harta 

warisan atau juga disebut harta peninggalan adalah semua harta dan atau 

hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah 

pewaris wafat kepada waris.
2
  

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam 

sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat 

sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum adat. Menurut 

hukum Islam, wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud 

adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum yang berwujud 

benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban 

keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para waris 

seperti biaya yang belum atau sudah dikeluarkan saat almarhum sakit 

sampai wafat, biaya pengurusan jenazah dan pemakaman, zakat infak, 

wakaf yang telah dinyatakan atau kewajiban agama lainnya yang belum 

dipenuhi, hutang, tebusan gadai dan wasiat kepada orang lain.
3
 Menurut 

hukum barat wujud warisan adalah harta kekayaan yang berwujud dan 

yang tidak berwujud yang kepemilikannya terbagi-bagi kepada waris 

                                                           
1
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2003. 

hlm.56 
2
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum 

Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 33 
3
Ibid, hlm. 49-50  
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setelah waris itu wafat termasuk hutang-hutang pewaris.
4
 Sedangkan 

menurut hukum adat wujud harta warisan tidak hanya mengatur tentang 

harta-harta yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang bersifat non 

ekonomis seperti kedudukan/jabatan, tanggung jawab keluarga dan 

lainnya.
5
 

Pembagian harta warisan seringkali tidak dapat memuaskan 

beberapa pihak sehingga timbul perselisihan bahkan perpecahan atau 

sengketa dalam sebuah keluarga. Adapun yang dimaksud sengketa 

menurut Duene Ruth-Hefelbower adalah kondisi yang terjadi ketika dua 

pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, 

tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau 

mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang 

berhasil. Penyelesaian sengketa berkenaan dengan waris dapat dilakukan 

dengan cara hukum waris Islam, hukum waris barat dan hukum waris 

adat.
6
 

Indonesia menganut tiga hukum waris yang berlaku, yaitu hukum 

waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris perdata. Masing-masing 

hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Perbedaan itu bisa 

dalam bagian waris, penerima waris, ketentuan waris dan hal-hal lainnya 

yang berkaitan dengan kewarisan. Masyarakat biasanya memiliki 

                                                           
4
Ibid, Hlm. 34-35  

5
Ibid, Hlm 36 

6
Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi,  2015, Kajian Terhadap Penyelesaian 

Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli 

Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van 

Zaken), Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1 
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kewenangan untuk menggunakan hukum yang mana yang akan dipilih 

untuk dipakai (hak opsi). Pelaksanaan hak opsi dalam perkara waris 

dilandasi dengan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada 

penjelasan umum dari butir ke-dua alinea ke-enam yang menyatakan  

"Sehubungan dengan hal tersebut para pihak yang berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum mana yang akan 

dipergunakan dalam pembagian waris".  

 

Hak opsi merupakan hak untuk memilih sistem hukum apa yang 

akan dipergunakan dalam pembagian waris. Hak opsi hanya dapat 

digunakan apabila diantara ahli waris terdapat ketidaksepakatan dalam 

penyelesaiannya. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus 

melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada 

sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana 

kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, Kewarisan, 

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan  waqaf 

serta shadaqah.  

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam wewenang 

peradilan agama berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam  tentang 

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan Pasal 178 Kompilasi 

Hukum Islam tentang penentuan mengenai harta peningggalan, penentuan 

mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian 
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harta peninggalan tersebut.
7
 Berkaitan dengan hal tersebut, umat Islam 

bisa memilih opsi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris. 

Sedangkan bagi sebagian orang lainnya juga dapat memilih opsi hukum 

adat atau hukum barat apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk 

menentukan penyelesaian hukumnya lewat jalur hukum adat atau hukum 

barat. 

Dalam hukum Islam, ilmu tentang pembagian waris dikenal 

dengan nama hukum waris, Fiqih Mawaris atau Ilmu Faraid
8
. Di Indonesia 

hukum waris yang berasal dari syari’at Islam telah di formilkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia sendiri ada juga masyarakat 

yang menyelesaikannya pembagian waris secara adat (hukum Adat) dan 

Hukum Positif (perdata). 

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, 

agama, dan ras yang berbeda-beda membuat setiap kelompok masyarakat 

mempunyai hukum sendiri dan hukum adat yang berbeda-beda. Adat 

merupakan pencerminan kepribadian serta penjelmaan jiwa suatu bangsa 

dari waktu ke waktu, oleh karena itu tiap bangsa di dunia ini memiliki adat 

istiadat tersendiri yang satu dengan lainnya adalah berbeda.9 Oleh karena 

perbedaan itulah kita dapat mengatakan bahwa adat istiadat itu merupakan 

unsur penting yang memberikan identitas bangsa yang bersangkutan. 

                                                           
7
Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Medan: Perdana 

Publishing, 2010, hlm. 117 
8
 Usman & Somawinata, Fiqh Mawaris, hlm.13 

9
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Toko Gunung 

Agung, 1968, hlm 13. 
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Hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu 

dimasukkan sebagai salah satu sarana, dalam rangka pembentukan hukum 

nasional yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia.10 Salah 

satu dari bidang hukum adat yang sangat penting dalam rangka 

pembentukan hukum nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris adat 

yang dimaksud adalah hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam 

bentuk perundang-undangan yang tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur 

agama.11 

Van Vollen Hoven membagi lingkungan hukum  adat di Indonesia 

menjadi 19 lingkungan hukum adat (Rechtskringen). Satu daerah dimana 

garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam disebut 

“rechtskring” (Lingkaran).  Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi 

kepada beberapa bagian yang disebut dengan “Kuburan Hukum” atau 

“Rechtsgouw”. Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu salah satunya 

adalah Jawa Barat. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat 

permasalahan masyarakat Jawa Barat dengan hukum adatnya khususnya 

dalam hal waris. Jawa Barat sendiri merupakan wilayah yang luas dan 

terdapat beberapa kelompok masyarakat adat didalamnya. Beberapa 

penelitian yang penulis jadikan literatur dalam penelitian ini adalah 

penelitian pada masyarakat adat Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan 

Purwakarta. 

                                                           
10

Ketetapan MPRS No. II/MPRS 1960 Lampiran A Paragraf 402 tentang Hukum Adat 
11

M. Syamsuddin, dkk., HukumAdat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta : FH UII, 1998, 

hlm.55 
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Cirebon merupakan daerah peleburan dan penyatuan antara budaya 

Sunda dengan Jawa. Peleburan ini ini lambat laun melahirkan sub kultur 

yang baru kemudian menjadi budaya Cirebon. Otje Salman dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat Cirebon lebih banyak 

menerapkan hukum waris adat, sedangkan penerapan hukum waris Islam 

sangat terbatas. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat Cirebon terhadap 

hukum waris yang berlaku masih rendah
12

  

Gati Agustian (2015) dalam penelitiannya tentang hukum waris 

Cirebon khususnya pada keraton Kanoman mengatakan bahwa sistem 

yang digunakan dalam keluarga Keraton adalah sistem kekerabatan 

patrilineal (garis keturunan ayah) dan billateral. Sebagian aturan 

pembagian warisan di Keraton Kanoman sama dengan hukum Islam 

seperti tahta dan harta sampakan yang menurut hukum Islam bukan 

termasuk tirkah, sedangkan waktu untuk pembagiaan warisan 

dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup walaupun ada juga sebagian 

yang lain masih melaksanakan pembagiaaan warisan setelah pewaris 

wafat.
13

  

Harpet Andi Yandi (2009) meneliti tentang waris di kampung 

Naga di Tasikmalaya. Kampung ini telah mengenal suatu sistem kewarisan 

dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

hukum waris Islam. Mereka lebih memilih menggunakan cara lain, yakni 

                                                           
12

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, PT. Alumni, 

Bandung, 2007, Hlm. 161  
13

Gati Agustian Roswandi,   Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian 

Warisan Di Keraton Kanoman Cirebon, Tesis, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, Hlm. 

70-71 
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hibah dan hibah wasiat. Kedua cara ini mereka anggap dapat 

mengantisipasi terjadinya persengketaan-persengketan di antara ahli waris, 

karena dalam cara ini bagian masing-masing ahli waris disamakan dan 

dibagikan pada waktu orang tua masih hidup (yang berkaitan dengan cara 

hibah).  

Selanjutnya dalam penelitian tersebut disebutkan hibah wasiat 

dimana ada aturan tertentu yakni, barang yang dihibahkan tidak diikuti 

dengan penyerahan barangnya. Penyerahan barang yang dihibahkan 

dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Sistem dan praktik 

pelaksanaan hukum waris di lingkungan adat Kampung Naga, Desa 

Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai 

dengan fara'id. Namun berdasarkan tasaluh hal ini diperbolehkan karena 

sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya 

kemaslahatan ummat.
14

 

Daerah Jawa barat lainnya yang telah diteliti tentang pelaksanaan 

hukum warisnya adalah Kabupaten Purwakarta tepatnya di kampung 

Sukamaju oleh Tajuk Muttaqin (2011). Peneliti menyimpulkan bahwa 

konsep pembagian warisan yang berlaku di kampung Sukamaju ada tiga 

macam, yaitu:(1) Bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak 

perempuan, (2) Bagian antara anak laki-laki dengan perempuan seimbang 

                                                           
14

Harpet  Ade Yandi, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung 

Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam, 

Skripsi, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, Hlm 85-86 
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(sama), dan (3). Secara khusus rumah pusaka diberikan kepada anak 

bungsu baik laki-laki atau perempuan..
15

 

Sementara itu  Aef Saifullah (2007) meneliti tentang hukum adat di 

daerah Kuningan Jawa Barat dengan hasil penelitian bahwa dalam praktek 

di masyarakat, keberadaan dan eksistensi antara hukum waris Islam dan 

hukum waris adat Sunda khususnya daerah Kuningan masih berjalan 

beriringan, namun Dalam pembagian harta waris perbedaan antara hukum 

Islam dan hukum adat sangat mencolok yakni dalam Islam pembagiannya 

2:1 sedangkan di adat Sunda sebaliknya 1:1.
16

  

Sebenarnya untuk pembagian Lingkungan Hukum Adat jika 

dihubungkan atau dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, sudah tidak 

relevan lagi karena pada saat ini lingkungan hukum adat tersebut sudah 

tidak murni lagi. Hukum adat akan tetap berlaku jika masih di taati oleh 

masyarakat adat tersebut, jika tidak ada yang mentaati maka hukum adat 

tersebut tidak menjadi hukum lagi dan lama-lama akan hilang. Sedangkan 

pada saat ini lingkungan hukum adat sudah mulai pudar dengan adanya 

modernisasi atau semakin berkembangnya pola masyarakat yang ada 

sehingga mereka lebih condong untuk menggunakan hukum nasional atau 

hukum Islam. Tetapi lingkungan hukum adat yang ada tidak serta merta di 

hapuskan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) hukum adat tetap diakui 

                                                           
15

Tajul Muttaqin, Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu DAlam Adat Kewarisan Di 

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Skripsi. UIN Syarif hidayatullah Jakarta, Hlm. 

53-54 
16

 Aef Saifullah, Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum 

Kew Arisan Islam, Skripsi, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Hlm. 86-87 
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sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Bagi masyarakat Jawa Barat yang saat ini mayoritas menganut 

agama Islam tentu pilihan pembagian waris menurut hukum Islam adalah 

pilihan yang ideal dan wajib bagi umat Islam. Namun di beberapa daerah 

tertentu yang masih kuat memegang prinsip adat istiadat, pasti akan ada 

kendala-kendala dalam pelaksanaanya terutama berkenaan dengan prinsip-

prinsip pembagian waris yang masih berbeda antara kaidah hukum waris 

Islam dengan Kaidah hukum waris adat. Sebenarnya tujuan dari adanya 

pembagian waris sendiri pada hukum adat adalah baik yakni demi 

kemaslahatan bersama dan keadilan. Namun bagi orang Islam tentunya 

seharusnya berlandaskan pada Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 

49-50 yang berbunyi: 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 

dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. 

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka 

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.  

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan 

hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi 

orang-orang yang yakin? ” 

 

Dengan berlandaskan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa kaum 

Muslimin jika memutuskan suatu perkara termasuk pembagian waris harus 

merujuk pada hukum waris Islam. Sedangkan berkaitan dengan prinsip 
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adat istiadat diperlukan pemecahan masalah agar pembagian waris tetap 

berdasarkan hukum Islam namun tetap memegang prinsip adat istiadat. 

Salah satu contohnya adalah besarnya pembagian waris yang berbeda 

antara hukum waris Islam dan hukum waris adat dimana hal ini bisa 

dipecahkan dalam bentuk pelaksanaan pembagian harta juga yang disebut 

hibah sehingga pelaksanaan hukum adat bisa berlangsung namun tetap 

dalam koridor syariat Islam. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Peneliti tertarik 

untuk melakukan Penelitian tentang “STUDI PERBANDINGAN  

TENTANG PERBEDAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS 

MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT 

DI JAWA BARAT BESERTA SOLUSINYA ” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan penting dalam 

penelitian yakni : 

1. Bagaimana Implementasi Hukum Waris Adat dan hukum waris Islam 

dalam praktik di masyarakat di Jawa barat? 

2. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara Waris Islam dan Waris 

Adat di Jawa Barat? 

3. Bagaimana perbandingan pembagian hak waris menurut Hukum Waris 

Islam dengan Waris Adat  di Jawa Barat beserta solusinya ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan manfaat 

dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Waris Adat dan hukum waris 

Islam dalam praktik di masyarakat di Jawa barat  

2. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan antara Waris Islam dan 

Waris Adat Di Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui perbandingan pembagian hak waris berdasarkan 

Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam di Jawa Barat beserta 

solusinya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara 

teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara teoritis : 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan  sumbangan 

pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu hukum 

pada umumnya tentang perbedaan antara Hukum Waris Islam dan 

waris adat khususnya di Jawa Barat, serta menambah literature 

atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk 

melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

referensi dan literature kepustakaan terhadap Hukum Waris Islam 

dan hukum Waris adat Jawa Barat. 

2. Kegunaan secara praktis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang 

terkait seperti Praktisi Hukum, Akademisi, dan Masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan 

pola pikir yang kritis bagi penulis serta semua pihak yang 

menggunakannya dalam penerapan ilmu Hukum dalam 

kehidupannya.  

 

E. Kerangka Pemikiran/Teoritis 

Hukum waris merupakan bagian dari Hukum keluarga yang 

memiliki peran penting di samping Hukum perkawinan. Hal ini tiada lain 

karena Hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia. Hukum waris menurut para Ahli Hukum, antara lain : 

R.H. Soerojo Wongsowidjojo yang dimaksud dengan Hukum 

waris adalah Hukum yang mengatur mengenai apa yang 

harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang 

meninggal dunia atau dengan kalimat lain Hukum waris 

mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para 

ahli warisnya.
17

 

                                                           
17

R.H. Soerojo Wongsowidjojo, Hukum Waris Perdata Barat (B.W), Diktat Cet.2, (Jakarta: 

1990), hlm. 5, sebagaimana dikutip oleh Oni Monica, Pelaksanaan Pembuatan Akta Wasiat oleh 

Notaris bagi Orang yang Beragama Islam menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Kompilasi Hukum Islam, Tesis (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program 

Magister Kenotariatan, 2009), hlm. 20. 
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Menurut Soepomo bahwa Hukum waris itu memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang 

yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia 

kepada turunannya.
18

 
 

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Hukum Waris adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur 

perpindahan kekayaan antara lain barang-barang harta benda, barang-

barang yang tak berwujud serta akibat-akibat yang ditinggalkan seseorang 

yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain (orang yang 

berhak) atau para ahli warisnya. 

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum 

Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Berkaitan 

dengan hukum adat, pada dasarnya setiap daerah memiliki Hukum yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang dianut. 

Masalah Hukum waris Islam sebenarnya telah banyak dijelaskan 

oleh sejumlah kalangan dalam berbagai literature. Namun, permasalahan 

yang di bahas tidak hanya terfokus pada satu topik saja, melainkan 

menyeluruh tentang Hukum waris Islam. Di bawah ini terdapat beberapa 

pengertian mengenai Hukum waris khususnya Hukum Waris Islam yaitu :  

Dalam istilah bahasa arab Hukum waris Islam disebut 

faraidh, adapun yang dimaksud dengan faraidh adalah 

masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata al-faraidh 

adalah bentuk jamak dari al-faridhah yang bermakna al-

mafrudhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, 

pembagian yang telah ditentukan kadarnya.
19 

 

                                                           
18

 Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72. 

 
19

 Komite Fakultas Syariah Universitas Mesir, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2004), hlm. 11. 
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Secara etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang 

berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata 

fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.
20

 

Sedangkan secara terminology Hukum, kewarisan dapat 

diartikan sebagai Hukum yang mengatur tentang pembagian 

harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui 

bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap 

ahli waris yang berhak menerimanya.
21

 Sedangkan hukum 

waris menurut fiqh mawaris adalah fiqih yang berkaitan 

dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan 

agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan 

bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan 

untuk setiap yang berhak menerimanya.
22

 Dalam bahasa 

Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 

atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-

miirats.
23

Sedangkan makna Al-miirats menurut istilah yang 

dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari 

orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih 

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah 

atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari’i.
24

 

 

Dari kutipan di atas, Hukum Waris Islam adalah Hukum yang 

mengatur beberapa ketentuan – ketentuan mengenai waris antara lain 

pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada 

mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima 

dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya dan 

ketentuan terhadap berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. 

                                                           
 20

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.479.   
 21

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), 

hlm. 355. 
 22

http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/, di unduh pada tanggal 02 Juni 

2017 pukul 05.30 WIB. 

 
23

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta : Gema Insani 

Press, 1995), hlm.33.   

 
24

Ibid., hlm. 31.  
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Hukum Waris Adat adalah hukum yang memuat garis-garis 

ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta 

warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum Waris 

adat sendiri berbentuk tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat 

yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya 

berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang 

melanggarnya. Dari hal tersebut, Hukum waris adat banyak dipengaruhi 

oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Berdasarkan penjelasan di 

atas Hukum waris adat mengenal beberapa sistem pewarisan yaitu: 

1. Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu 

sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem 

matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu 

sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. 

2. Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris 

mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-

masing. Pada umumnya sistem diterapkan pada masyarakat yang 

menganut sistem kemasyarakatan bilateral. 

3. Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu 

kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan atau pun kepemilikannya 

dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau 

mendapat hasil dari harta tersebut.  
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4. Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan 

sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang 

dilimpahkan kepada anak tertentu. Sebagai contoh kepada anak tertua 

yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan 

ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. 

Selanjutnya menjelaskan Hukum Waris Perdata atau Hukum Waris 

Barat yang berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara 

Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).Hukum waris 

perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan 

atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam 

hukum waris perdata terdapat dua cara untuk mewariskan yaitu: 

a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat 

wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya 

disebut Ab-instaat. Terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan 

undang-undang yaitu: 

a. Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta 

keturunannya. 

b. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta 

keturunannya. 

c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas. 
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d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang 

lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III 

beserta keturunannya. 

b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan 

seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia 

yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia 

masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 992. 

Selanjutnya penjelasan mengenai Hukum waris Islam yang berlaku 

bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 

171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu materi Hukum Islam yang 

ditulis dalam 229 pasal. 

Dalam Hukum Waris Islam menganut prinsip kewarisan individual 

bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian Pewaris dapat 

berasal dari pihak bapak atau ibu. Sumber utama dalam Hukum Waris 

Islam adalah Al Quran surat An-Nisa' ayat 11-12. Hukum Waris Islam 

atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui. siapa yang berhak mendapat 

waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap 

ahli waris. 

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat urgensinya, 

paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena 

pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya, 

Allah Swt terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli 
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waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena 

harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia, 

sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan 

kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya 

kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. 

Menurut hukum waris Islam terdapat tiga syarat yang menentukan 

bahwa pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada 

seseorang atau ahli waris untuik menerima warisan yaitu sebagai berikut: 

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di 

buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada 

pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris 

masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut 

hibah. 

2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang 

mewariskan meninggal dunia. 

Dalam mewariskan dan mewarisi warisan, ketentuan syarat waris 

tersebut ditentukan dengan memiliki hubungan, ketentuan syarat-syarat 

dalam Hukum Islam sebagai berikut: 

1. Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke 

atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, 

cucu, paman, dan lain-lain. Hubungan pernikahan, yaitu suami atau 

isteri. Pernikahan itu harus memenuhi dua syarat yaitu: 
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a. Perkawinan sah menurut syariat islam, yakni dengan akad nikah 

yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

b. Saat terjadi pewarisan salah satu pihak suami atau istri tidak dalam 

keadaan bercerai. 

2. Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang 

mewarisi maka hartanya akan diserahkan kepada baitul Mal 

(perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan 

umat islam. 

Pengertian Hukum Waris selanjutnya diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam antara lain Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, 

Hukum waris adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.  

Dari kutipan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum 

waris adalah Hukum yang mengatur dan menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, terhadap 

perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya yang masih hidup. 

Dalam kewarisan terdapat dasar dan sumber Hukum pelaksanaan 

pembagian harta warisan dalam Hukum Islam, yaitu :
25

 

 

 

                                                           
25

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waris-definisi-dasar-hukum.html, di 

unduh pada tanggal 22 Februari 2017  pukul 09.00 WIB. 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waris-definisi-dasar-hukum.html
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1. Al-Qur'an 

Pada dasarnya, Hukum waris memiliki dasar Hukum (dalil) yang kuat, 

yaitu Al Qur’an antara lain dalam Surat An-Nisa’: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

176 yang menyebutkan pengelompokan ayat mengenai kewarisan 

adalah sebagai berikut: 

a. Surat An-Nisa Ayat 7 tentang persamaan hak mendapatkan warisan 

baik itu laki-laki maupun perempuan. 

b. Surat An-Nisa Ayat 8, 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. 

c. Adapun Surat An-Nisa’Ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-

ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian 

masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 

dan 1/6. 

d. Surat An-Nisa Ayat 13, Allah memberikan janji surga apabila 

menggunakan ketentuan (Al-quran).  

e. Surat An-Nisa’Ayat 14, Allah memberikan ancaman neraka 

apabila tidak menggunakan ketentuan (Al-quran).  

Dari keseluruhan ayat-ayat tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hak yang mendapatkan warisan dapat diterima baik 

oleh laki-laki maupun perempuan, namun apabila dalam pembagian hadir 

dari golongan keluarga maka dapat diberi harta sekedarnya dengan 
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menggunakan ketentuan dari Surat An-Nisa. Tetapi jika dalam 

pelaksanaan pembagian tersebut dilanggar maka mendapat ancaman 

neraka dari Allah.  

2. Sunnah/Hadits Nabi 

Hadits Rasulullah dariUsamah bin Zaid, Diriwayatkan oleh Bukhari 

Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, “Seorang muslim 

tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan 

muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”
26

 Dapat 

disimpulkan terhadap Hadits di atas yaitu Seorang muslim tidak boleh 

mewaris harta warisan pewaris yang beragama selain muslim dan 

orang yang beragama selain muslim tidak boleh mewaris harta warisan 

pewaris muslim. 

3. Ijtihad 

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat 

dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan 

yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian 

warisan. Ijtihaddi sini merupakan penerapan Hukum bukan untuk 

pemahaman atau ketentuan yang ada.
27

 

Dari kutipan pengertian Ijtihad, dapat disimpulkan bahwa sumber 

Hukum pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam juga 

dapat berdasarkan pemikiran para ulama yang telah memenuhi syarat dan 

                                                           
26

 Lihat, Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 8, (Qahirah: Dar al-Matba`us-Sya`bi, tanpa tahun), 

hlm. 178. Sajuti Thalib, op. cit., hlm.35. Syarifuddin, Ahkam al-Miras wal-Wasiyyat, (Qahirah: 

Dar al-Fikr al-Hadits lit-tab`i wannasyar, 1962), hlm. 9. 
27

https://elmisbah.wordpress.com/metode-hukum-islam/,di unduh pada tanggal 22 Februari 

2017  pukul 09.00 WIB. 

https://elmisbah.wordpress.com/metode-hukum-islam/
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kriteria sebagai mujtajid. Secara Ijtihad, permasalahan mengenai hukum 

waris di Indonesia secara yuridis diatur dalam ketentuan antara lain : 

1. Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Hukum Presiden (Inpres) 

Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara 

Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 

22 Juli 1991.
28

 Terdapat nilai-nilai Hukum Islam di bidang perkawinan, 

hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Berkaitan dengan kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab 

dan 43 pasal  (Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Dengan 

diberlakukannya KHI, secara yuridis hukum Islam di bidang kewarisan 

dan lainnya menjadi hukum positif tertulis dalam hukum nasional, 

sehingga KHI menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap perkara-

perkara di peradilan agama.
29

 

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif 

sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk 

unifikasi dan kodifikasi Hukum di Indonesia tentang perkawinan 

beserta akibat Hukumnya. 

                                                           
28

 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 

ndonesia,(Jakarta; Gema Insani Pers, 1994), hlm. 64. 
29

 Cik Hasan Bisri. 1999. Kompilasi Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 46-47. 
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Sama seperti perangkat hukum lainnya, dalam hukum waris 

terdapat asas-asas yang harus dipatuhi. Adapun Asas-asas Hukum waris 

Islam yang berlaku antara lain
30

 

1. Asas Ijbari (Paksaan), yaitu: bahwa peralihan harta dari seseorangyang 

telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 

menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari 

pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
31

 

2. Asas Bilateral, yaitu: bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui 

dua arah. Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak 

garis kerabat, yaitu seorang laki-laki berhak berhak mendapatkan 

warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya, dan begitu juga 

sebaliknya. 

3. Asas Individual, yaitu: bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk 

dimiliki secara perorangan.
32

 Masing-masing ahli waris menerima 

bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. 

Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang 

mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap 

ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. 

                                                           
30

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 17-33. 
31

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 

109. 
32

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 210. 
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4. Asas Keadilan Berimbang, yaitu: adanya keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan 

dan kegunaan.
33

 

5. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu: Hukum waris dalam Islam hanya 

mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian 

semata.Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan 

nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
34

 Segala bentuk 

peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, 

maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah 

kewarisan menurut Hukum Islam. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai asas-asas Hukum Waris 

Islam tersebut, dalam hukum waris Islam, harta pewaris secara langsung 

dialihkan kepada ahli warisnya hanya apabila pewaris tersebut meninggal 

dunia. Harta warisan tersebut dialihkan kepada ahli waris dari kedua belah 

pihak garis kerabat yang memiliki hubungan darah dan dibagikan secara 

adil berdasarkan ketentuan agama Islam untuk dimiliki secara perorangan. 

Dalam kewarisan Islam terdapat Rukun kewarisan Islam yang 

harus dipenuhi dalam pembagian warisan, antara lain:  

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta 

warisan dan yang akan mengalihkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
33

Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan 

Tafsir 
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Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama 

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
35

 

2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima 

pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang 

terdiri dari ahli waris danyang bukan ahli waris. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam 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.
36

 

3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris 

yang disebut warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Harta waris 

Harta Peninggalan  adalah Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik 

yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

Dari kutipan rukun waris dapat disimpulkan bahwa Hukum waris 

Islam memiliki 3 (tiga) unsur warisan yaitu adanya pewaris, adanya ahli 

waris dan adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang 

disebut warisan. Selanjutnya ketentuan tentang harta peninggalan, 

ketentuan tentang siapa ahli waris, ketentuan tentang akibat peralihan harta 

peninggalan dari pewaris kepada ahli waris dan ketentuan yang mengatur 

tentang bagian masing-masih diatur dalam KHI. 

                                                           
35

 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 

1992), hlm.155. 
36

Ibid., hlm. 155. 
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Selanjutnya ketentuan mengenai kelompok ahli waris diatur dalam 

Pasal 174 yang menyebutkan: 

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 

a. 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, 

saudara perempuan dari nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.  

Berdasarkan pasal 174 ayat (1) dan (2)dalam KHI tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan 

darah dengan pewaris terutama anak dan orang yang memilki hubungan 

perkawinan yang sah yaitu janda/duda dari pewaris, selanjutnya apabila 

pada saat Pewaris meninggal ia masih memiliki anak, ayah dan ibu juga 

istri/suami maka yang mendapatkan warisan tersebut adalah anak, ayah 

dan ibu juga istri/suamiyang berhak mendapatkan, terutama anak kandung. 

Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan kasus Pewaris tidak 

memilki keturunan atau anak kandung, sedangkan sebelum meninggal  

belum membagikan harta warisannya kepada semua ahli warisnya.  

Menurut KHI Pasal 180 disebutkan bahwa apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak maka Janda mendapat seperempat bagian harta 
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warisan dari Pewaris tersebut.Selanjutnya pada Pasal 191 disebutkan 

bahwa bagi  pewaris  yang  memiliki isteri  lebih  dari  seorang,  maka  

masing-masing  isteri  berhak  mendapat bagian  atas  gono-gini  dari  

rumah  tangga  dengan  suaminya,  sedangkan  keseluruhan  bagian  

pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. 

Ketentuan mengenai bagian hak waris saudara laki laki dan 

saudara perempuan apabila pewaris tidak memiliki keturunan diatur dalam 

KHI Pasal 181 dan Pasal 182. 

Pasal 181 KHI menyebutkan: 

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka 

saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 

seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka 

bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” 

Pasal 182 menyebutkan: 

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung  atau  seayah,  maka  Ia  

mendapat  separoh  bagian. Bila  saudara  perempuan tersebut  bersama-

sama  dengan  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang  

atau  lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila  

saudara  perempuan  tersebut  bersama-sama  dengan saudara  laki-laki  

kandung  atau  seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 

dengan saudara perempuan. 



29 
 

 
 

Selanjutnya apabila ada kondisi di mana Ahli Waris meninggal 

lebih dahulu dari si Pewaris maka terdapat ketentuan mengenai ahli waris 

pengganti yang diatur dalam Pasal 185 yang menyebutkan: 

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam Pasal 173. 

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti. 

Sistem kekerabatan masyarakat Kanoman Cirebon berdasarkan 

prinsip keturunan bilateral (garis keturunan diperhitungkan dari dua belah 

pihak, ayah dan ibu). Dengan prinsip bilateral atau parental ini maka ego 

mengenal hubungan dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun dari 

pihak ayah, dari satu nenek moyang  sampai generasi ketiga, yang disebut 

sanak sadulur. Dari sistem kekerabatan ini maka  

1. Seorang ego mempunyai dua orang kakek dan dua orang nenek 

2. Mengenal keluarga luas 

3. Hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama di mata hukum 

4. Perkawinannya bersifat eksogami 

5. Terdapat perkawinan yang dilarang, antara lain : 

a. Perkawinan dengan saudara sekandung 

b. Perkawinan pancer lanang (perkawinan antara anak-anak dari dua 

orangtua yang bersaudara laki-laki 

c. Kawin lari 
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d. Perkawinan Ngarang Wulu yaitu perkawinan duda dengan saudara 

perempuan istrinya yang sudah meninggal. 

Sedangkan keluarga keraton Kanoman Cirebon menganut sistem 

kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah). Dalam sistem kekeluargaan 

masyarakatnya dikenal sistem kekeluargaan.
37

 

1. Keluarga inti (keluarga batih/nuclear family), yaitu terdiri atas ayah 

(suami), ibu (istri), dan anak-anaknya yang belum berumah tangga. 

Menurut Koentjaraningrat dalam buku Sarjana Hadiatmaja dijelaskan 

bahwa anak angkat/anak tiri yang secara resmi memiliki hak dan 

wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandung dapat pula 

dikatakan sebagai anak inti. 

2. Keluarga luas (extended family), adalah salahsatu bentuk kekerabatan 

yang diperhitungkan dengan cara mengambil salahsatu tokoh atau satu 

keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan atau berdasarkan 

prinsip ego oriental kongroup. Pada dasarnya keluarga luas memiliki 

lebih dari satu keluarga batih, tetapi seluruhnya berdomisili pada satu 

tempat atau suatu pekarangan. Berlaku bagi keluarga yang terdiri atas 

sultan, istri sultan, dan anak-anaknya.Kekerabatan patrilineal diartikan 

bahwa setiap keturunan dihitung dari garis keturunan lanjer, jalur, trah 

laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang dipakai dalam keluarga 

Keraton diterapkan dalam bidang tatanan ketatanegaraan dan masalah 

suksesi politik kesultanan, seperti pergantian tahta kesultanan. 

                                                           
37

 Gati, Op. Cit. 35 
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Harpet Ade dalam penelitiannya menyatakan nahwa pada 

Kampung Naga Tasikmalaya terdapat berbagai macam aturan dalam hal 

kekerabatan. Dalam hal pernikahan, dulu masyarakat Kampung Naga tidak 

memperbolehkan warganya untuk menikah dengan orang-orang dari luar 

Kampung Naga. Hal ini dimaksudkan agar kemurnian tradisi Kampung 

Naga tetap terjaga. Sedangkan saat ini pernikahan sifatnya sudah lebih 

fleksibel. Fleksibel disini yang dimaksudkan adalah warga Kampung Naga 

boleh menikahi orang-orang di luar Kampung Naga, dan sekarang ini 

warga sudah boleh menentukan apakah setelah menikah akan tetap tinggal 

di Kampung Naga, atau pergi keluar dari Kampung Naga. Ini terbukti dari 

adanya beberapa keluarga yang istrinya berasal dari luar Kampung Naga. 

Dan ada juga beberapa warga Kampung Naga yang pergi keluar setelah 

menikah. Salah satu budaya atau larangan yang berkaitan erat dengan 

keturunan adalah pernikahan, dimana setiap warga Kampung Naga yang 

sudah cukup umur untuk menikah tidak boleh menikah dengan orang dari 

daerah lain. Karena menurut kebudayaan Kampung Naga hal itu bisa 

menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan bisa membuka celah-celah 

era globalisasi yang dapat merusak kepribadian atau adat-adat yang masih 

ada di Kampung Naga, yang masih sangat lekat dengan budaya gotong 

royong, hormat menghormati, dan mengutamakan kepentingan golongan 

diatas kepentingan pribadi. Dalam sistem kekerabatan di masyarakat, 

mengambil garis keturunan ayah dan ibu. 
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Tokoh masyarakat dalam rangka membimbing warga 

masyarakatnya sangat luwes dan rajin menyampaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan adat yang dianut oleh masyarakat adat kampung naga 

tersebut. Sehingga tergeraklah hati nuraninya warga Kampung Naga untuk 

mengikuti aturan-aturan yang ada di kampung naga sehingga 

menimbulkan peningkatkan kepercayaan dari masyarakat adat. Adat waris 

berdasarkan adat peninggalan leluhurnya membagi warisan berdasarkan 

hukum adat yang tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam penelitian Tajul Muttaqin dinyatakan bahwa pada daerah 

Purwakarta, Tokoh masyarakat khususnya pada kampung Sukamaju 

mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakatnya, hal ini 

disebabkan ketika salah satu dari masyarakatnya memiliki suatu masalah 

maka tokoh masyarakat tersebut selalu diminta pendapat untuk 

memecahkannya. Dalam hal ketaatan masyarakat kampung Sukamaju ada 

terkecualinya, yaitu dalam masalah pembagian sistem waris, meskipun 

kiyai atau ustadz itu dalam pembagian harta waris menyuruh kepada 

masyarakatnya untuk memakai sistem waris dua berbanding satu tetapi 

masnyarakatnya itu tidak melaksanakan hal tersebut. Dalam hal ini, 

masyarakat kampung Sukamaju beranggapan bahwa sistem waris dua 

berbanding satu itu kurang adil.  

Dalam pembagian waris, di kampung Sukamaju terdapat 3 

kemungkinan yaitu: 2 berbanding 1, bagi rata, sistem waris ini untuk 

menjaga kerukunan sesama ahli waris, dan sistem waris ke-3 yaitu secara 
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khusus rumah pusaka diberikan kepada anak bungsu laki-laki/perempuan. 

Sistem hukum waris 2 berbanding 1 tidak terlalu banyak digunakan oleh 

masyarakatnya. Secara umum sistem waris yang ke-3 sama dengan sistem 

waris ke-2 (bagi rata), perbedaannya terletak pada pembagian rumah 

pusaka. Apabila yang menjadi anak bungsu laki-laki maka rumah pusaka 

akan dibagi dua dengan anak perempuan yang mempunyai jarak kelahiran 

lebih dekat dengannya, sedangkan ketika yang menjadi anak bungsu 

perempuan maka rumah secara keseluruhan menjadi miliknya. 

Berlakunya sistem waris ke-3 yaitu untuk menghindari timbulnya 

kemadharatan dimasa yang akan datang, karena secara umum apabila 

sistem pembagian waris tidak menggunakan sistem waris ini maka 

dikemudian hari suka terjadi permasalahan atau pertengkaran antara ahli 

waris. Secara umum permasalahan yang timbul disebabkan dengan 

pemakaian sistem waris 2 berbanding 1. Untuk mencegah permasalahan 

tersebut, maka secara khusus anak perempuan bungsu akan mendapatkan 

bagian dari rumah pusaka. 

Pada penelitian Aef Saifullah di nyatakan bahwa Pada prakteknya 

di masyarakat Kuningan, hukum waris Islam dan kewarisan adat Sunda 

tetap dilestarikan dan masih dipakai bahkan berlangssung hingga kini. 

Bagi setiap orang Islam hendaknya berpegang teguh kepada prinsip 

hukum waris Islam, karena sudah merupakan komitmen bagi setiap 

pemeluk agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun 

bagi masyarakat Sunda yang tetap memakai ketentuan sesuai adatnya 
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dalam ha! pembagian warisan, diperkenankan. Mengingat pada prinsip dan 

substansinya terdapat kesamaan yang tidak jauh berbeda.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif Analitis 

yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang 

selengkap mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data 

primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan analisa 

perbandingan waris Islam dengan waris adat Jawa barat. Selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.  

2. Metode Pendekatan 

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode Hukum normatif 

(yuridis normatif) yaitu mengkaji data-data sekunder yang berkaitan 

dengan hukum waris mengenai waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan hukum adat Jawa Barat. Data sekunder tersebut 

antara lain literatur-literatur mengenai Hukum Waris, sistem waris, 

Kompilasi Hukum Islam Buku II mengenai Hukum Waris, Hukum 

Adat, dan Hukum adat di Jawa Barat 

3. Tahap Penelitian 

Pada penelitian ini penulis melakukan tahap penelitian mulai dari 

mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan kasus yang diteliti 
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dihubungkan dengan studi kepustakaan, kemudian dari pengumpulan 

data tersebut dianalisa dengan membandingkananatraHukum Waris 

Islam dengan hukum waris adat Jawa barat sehingga dari hasil yang 

diteliti dapat membuat keputusan atau menyelesaikan permasalahan 

dari penarikan kesimpulan yang telah ada. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

Hukum normatif ini adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen 

atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan 

Yulianto Achmad
38

 bahwa ”teknik pengumpulan data dalam penelitian 

Hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-

bahan Hukum sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer 

yang digunakan berupa: 

1) Al- Qur’an dan Hadits 

2) Undang-Undang dasar  Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) 

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

4) KUHPerdata 

                                                           
38

Ibid. hlm. 160 
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b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.Bahan 

hukum sekunder dapat berupa: 

1) Buku-buku Hukumyang menunjang penelitian ini: 

a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. 

b) Kewarisan dalam al-Qur’an; Suatu Kajian Hukum Dengan 

Pendekatan Tafsir. 

c) Kewarisan Islam di Indonesia. 

d) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 

Indonesia. 

e) Hukum Islam di Indonesia. 

f) Pembagian Waris Menurut Islam 

g) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris 

2) Jurnal-jurnal Hukum; 

3) Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat 

dalam media masayang berkaitan dengan penelitian yaitu:. 

a) Karya tulis Hukum Waris Islam 

b) Karya Tulis Hukum Waris di Indonesia. 

c) Karya Tulis Pembagian Warisan Menurut KHI 

d) Karya Tulis Hukum Waris Jawa Barat 

e) Ensiklopedi Hukum Islam. 

4) Internet. 
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c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik bahan Hukum primer maupun bahan Hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia 

Hukum; 

5. Alat Pengumpul Data 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan 

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh 

karena itu, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan 

cara membaca,menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan 

pustaka yang ada kaitannya mengenai Waris Islam dan Waris Jawa 

Barat 

6. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif 

(yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungakan 

satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh suatu kesimpulan 

induktif yang menjelaskan dengan cara berpikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 
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bersifat khusus
39

. Penulisan kesimpulan induktif dilakukan dengan 

tahap baca atau simak wacana dengan konsentrasi, catat beberapa data 

atau fakta sebagai gagasan penjelas, temukan ciri umum dari gagasan 

tersebut, dan biat kesimpulan berdasarkan ciri umum yang diperoleh. 

7. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

berlokasi di Jawa Barat dan penelitian yang dilakukan dengan 

menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka berlokasi di 

perpustakaan UNPAS, Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung, dan 

Majelis Ulama Indonesia Bandung. 
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