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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA TENTANG KEWARISAN DALAM HUKUM ADAT 

MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM  

A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau 

 

1. Pengertian Hukum Waris 

 

 Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil 

alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris 

adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam 

hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris 

adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem 

dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikkannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum 

waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari 

suatu generasi kepada keturunannya.26  

 Beberapa ahli mengemukakan pengertian hukum waris adat seperti 

menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 

mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari 

harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada 

generasi”.27 Menurut Soepomo: “Hukum adat waris memuat peraturan

 
26 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7. 
27 Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1988, 

hlm. 161. 
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peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari 

suatu angkatan manusia kepada turunannya”.28 Dengan demikian, hukum 

waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan 

peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris 

kepada para ahli warisnya.  

 Menurut Wirjono: “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah 

soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia 

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.29 Jadi warisan menurut 

Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat 

yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya 

seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta 

kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan 

diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari 

kematian seseorang.30 

 

2. Ahli Waris 

 Pengertian ahli waris di sini ialah orang atau orang-orang yang berhak 

meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini 

 
28 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 259. 
29 Hilman Hadikusuma, Opcit, hlm. 8. 
30 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 50. 
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didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta 

hubungan seseorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai 

hak pakai dalam genggam beruntuk. Kematian seseorang yang memakai 

harta menyebabkan kembalinya harta itu kepada kaum, kemudia 

pengolahannya diteruskan oleh orang lain. Orang lain yang meneruskan 

itu disebut ahli waris dalam pengertian adat.31 

 Kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan 

hukum adat yang mempunyai darah tertentu yang dinamakan “tanah 

ulayat”. Kaum serta anggota kaum diwakili oleh seorang “mamak kepala 

waris”. Anggota kaum yang menjadi kepala waris lazimnya adalah 

saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Mamak kepala waris harus yang 

cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak 

pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri 

atas kemenakan dan kemenakan itu adalah ahli waris. Menurut hukum 

adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Waris Bertali Darah 

 Ahli waris bertali darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris 

sedarah. Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali 

darah ini mewaris secara bergiliran. 

 

 

 
31 Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 238. 
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b) Waris Bertali Adat 

 Ahli waris bertali adat yaitu ahli waris yang sesame ibu asalnya 

yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali 

waris bertali darah. Setiap nagari Minangkabau mempunyai nama 

dan pegertian tersendiri untuk waris bertali adat. 

 Bagi masyarakat yang menganut matrilineal seperti 

Minangkabau, warisan dapat diturunkan kepada kemenakan, baik warisan 

gelar maupun warisan harta yang biasanya disebut suko atau pusako. 

Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi 

oleh yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar 

tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana 

yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya 

diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan 

perempuan berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang 

berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak untuk mengusahakan, 

sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan 

disebut warih dijawek, pusako ditolong (waris dirawat, pusaka ditolong). 

Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu harus dipelihara dengan 

baik. 32 

 
32 A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Adat Minangkabau, PT. 

Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986, hlm. 158. 
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 Menurut adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta 

pusakanya, dan membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakannya 

dengan peraturan yang adil menurut timbangan mamak. Yang banyak 

dibanyakan, yang sedikit disedikitkan agar semua kemenakannya hidup 

senang dengan tidak merasa iri hati satu sama lainnya dalam hal 

menguasai atau memakai pusaka itu. Menurut sepanjang adat segala harta 

pusaka tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang 

menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-

sama menerima harta pusaka itu untuk mengerjakan menurut aturan 

mamak. Pembagian itu namanya genggam bentuk-untuk, bukan berarti 

pembagian itu untuk jadi kepunyaan masing-masing yang diwarisi harta 

itu, tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama juga. Hanya saja, hasil-hasil 

yang dikeluarkan dari harta pusaka itu dibagi menurut aturan yang 

berlaku. Misalnya hasil sawah atau hasil lading yang dikerjakan oleh 

pewaris, maka hasil itu dibagi dengan keadilan yang sudah diatur oleh 

adat.  

 Jika yang meninggalkan warisan tanah pusaka adalah wanita, 

maka ahli waris adalah seluruh anak-anaknya. Bila dia tidak mempunyai 

anak, warisan tanah pusaka diterima oleh saudara-saudaranya. Jika yang 

meninggalkan warisan tanah pusaka adalah pria maka ahli waris adalah 

saudara-saudaranya. Garis lain yang diturut seandainya mereka yang 
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meninggalkan tanah pusaka tidak mempunyai ahli waris menurut pertalan 

ibu adalah penentu ahli waris menurut pertalian adat.  

 Selain itu, menurut adat Minangkabau pemegang harta secara 

praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kerabat 

matrilineal. Mamak berperan mengawas dan mengatur penggunaan harta 

itu.33 Dengan berlalunya generasi ninik, makan peranan pengawasan 

dilanjutkan oleh mamak, sedangkan peranan pengolahan dan pengurusan 

dilanjutkan oleh ibu untuk membiayai kehidupan keluarga. Dengan 

demikian dikatakan bahwa harta ninik turun ke mamak atau dengan arti 

mamak adalah ahli waris terhadap harta ninik. Begitu pula dengan 

berlalunya generasi mamak, maka kemenakan laki-laki meneruskan 

peranan pengawasan dan kemenakan perempuan meneruskan peranan 

pengolahan, hinggga dikatakan bahwa harta mamak turun ke kemenakan, 

dengan arti kemenakan adalah ahli waris terhadap harta pusaka yang 

ditinggalkan oleh mamak.34 

 

3. Dasar Hukum Waris Adat 

 Jika kita berbicara mengenai hukum adat, maka hukum waris adat 

berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum 

waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang 

 
33 Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, 197, hlm. 143. 
34 Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 238.  
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terus menerus dari abad keabad, ialah suatu penerusan dan peralihan 

kekayaan baik material maupun immaterial dari suatu angkatan ke 

angkatan berikutnya. Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan 

sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam 

hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, 

dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu 

hukum perkawinan, hukum keluarga dan sistem keturunannya.35 

 

4. Asas – Asas Hukum Adat 

 Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada di masyarakat 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Sistem pewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. 

Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti 

di pulau Jawa. 

b) Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-

bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. 

Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan 

kolektif dan sistem pewarisan mayorat. 

c) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai 

keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh 

 
35 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha,  Jakarta, 2002, hlm. 39. 



36 
 

 
 

para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan 

Ambon. 

d) Sistem pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara 

keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ketangan anak yang 

tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat laki-laki berarti harta 

peninggalan yang jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan 

mayorat perempuan dimana harta peninggalan jatuh ke tangan 

anak perempuan tertua.36 

 Soerojo Wingnjodipoero menyimpulkan tiga sistem pewarisan dalam 

hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a) Sistem kewarisan individual, ciri harta peninggalan dapat dibagi-

bagi diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di 

Jawa. 

b) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi 

oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan 

semacam bidang bidang hukum dimana harta tersebut yang 

disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya 

diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan 

pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak 

pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. 

 
36 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 163. 
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Sistem kewarisan mayorat, ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya 

atau sebagai anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat 

anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan 

dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.37 

 

5. Harta Pusaka 

 Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat 

material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada 

orang lain semata akibat kematiannya itu. Harta pusaka yang dimaksud 

banyak macamnya dan macam-macam tersebut dapat ditinjau dari 

beberapa segi. 

a) Dari segi wujud bendanya, harta pusaka ada dua macam yaitu 

tanah dan bukan tanah. Yang dimaksud dengan tanah disini 

adalah tanah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atas, apa 

yang tersimpan di dalamnya dan apa-apa yang berada di atasnya. 

Yang dimaksud dengan bukan tanah ialah segala suatu yang tidak 

berwujud tanah. Yang bukan tanah dapat dipisahkan lagi pada 

yang tidak bergerak seperti rumah dan yang bergerak. Yang dapat 

bergerak ada yang menyangkut gelar kebesaran seperti pakaian 

kebesaran berikut kerisnya dan ada pula yang sama sekali tidak 

 
37 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Temprin, Jakarta, 1990, 

hlm. 161. 
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berhubungan dengan gelar kebesaran seperti kendaraan dan 

ternak. 

b) Dari segi bentuknya, tanah dapat dipisahkan pada dua macam 

yaitu hutan tinggi dan hutan rendah. Yang dimaksud dengan 

hutan tinggi adalah segala tanah yang belum diolah dan belum 

dijadikan tanah pertanian, dengan arti masih tetap tinggal 

sebagaimana dianugrahkan Allah. Walaupun tanah ini dapat juga 

dipungut hasilnya, namun hasil tersebut bukanlah hasil dari 

perbuatan manusia. Adapun hutan rendah adalah segala tanah 

yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian atau 

perumahan. Sedangkan tanah yang pernah diusahakan tetapi telah 

ditinggalkan kembali sampai menjadi hutan, dikelompokkan lagi 

kepada hutan tinggi. 

 Hak mewarisi dari masing-masing ahli waris atau sama lainnya 

berbeda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan ia warisi dan 

hak mewarisinya diatur menurut prioritasnya. Hal tersebut akan dapat 

dilihat dalam paparan dibawah ini:38 

a) Harta Pusaka Tinggi 

 Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara 

pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh 

 
38 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 55. 
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harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak 

diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya. Walaupun tidak boleh 

dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris, harta pusaka tinggi 

dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh 

mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna 

keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan 

sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris. Disamping itu harta 

pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan, guna keperluan: 

1)  Untuk membayar hutang kehormatan 

2) Untuk membayar ongkos memperbaiki Bandar sawah kepunyaan 

kaum 

3) Untuk membayar hutang darah 

4) Untuk menutup kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai 

5) Untuk ongkos naik haji ke Mekkah 

6) Untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-

sama. 

b) Harta Pusaka Rendah 

 Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta 

pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga 

milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian 

seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-
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masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena 

hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga 

sebagai pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta 

pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-

anaknya atau menanami tanah pusaka isterinya dengan tanaman 

keras, seperti pohon kepala durian, cengkeh, dan lain-lain. Hal ini 

dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala 

ayah telah meninggal dunia. 

 

c) Harta Suarang 

 Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian sebab 

harta suarang adalah seluruh harta yang diperoleh suami dan isteri 

secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Kriteria untuk 

menentukannya adanya kerjasama dalam memperoleh harta 

suarang, dibedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika suami 

masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk 

anak-isterinya melainkan untuk orang tua dan para kemenakannya, 

sehingga ketika itu sedikit sekali kemungkinannya terbentuk harta 

suarang sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan 

isterinya adalah saudara atau mamak isterinya. 
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  Sedangkan pada dewasa ini adanya kerjasama yang nyata 

antara suami-isteri untuk memperoleh harta suarang sudah jelas 

nampak, terutama masyarakat Minangkabau yang telah merantau 

jauh ke luar tanah asalnya, telah menunjukkan perkembangan 

kearah pembentukan hidup keluarga yaitu antara suami, isteri dan 

anak-anak merupakan satu kesatuan dalam ikatan yang kompak. 

Dalam hal demikian suami telah bekerja dan berusaha untuk 

kepentingan isteri dan anak-anaknya, sehingga dalam kondisi yang 

demikian keluarga tadi akan mengumpulkan harta sendiri yang 

merupakan harta keluarga yang disebut harta suarang. 

 Harta suarang dapat dibagi-bagi apabila perkawinan bubar, baik 

bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang 

dapat dibagi-bagi setelah hutang suami-isteri dilunasi terlebih 

dahulu. Ketentuan pembagiannya sebagai berikut: 

1) Bila suami-isteri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta 

suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri. 

2) Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 

maka jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua, 

separuh merupakan bagian jurai si suami dan separuh lagi 

merupaka bagian janda atau jika yang meninggal isteri, harta 

suarang dibagi dua, sebagian untuk jurai isteri dan sebagian lagi 

untuk duda. 
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3) Apabila suami-isteri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta 

suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri, anak-

anak akan menikmati bagian ibunya. 

4) Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, 

bagian masing-masing sebagai berikut: 

a. Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara 

jurai suami dengan janda beserta anak. 

b. Jika yang meninggal isteri, harta suarang ½ untuk suami dan 

½ untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dan bagian ibunya. 

 

B. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Waris 

 Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah faraidh. Kata 

faraid adalah bentuk jamak dari faraidah yang berasal dari kata fardu yang 

berarti ketetapan, pemberian (sedekah).39 Menurut istilah hukum di 

Indonesia, ilmu faraidh ini disebut dengan “Hukum Waris”, yaitu hukum 

yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan 

seseorang yang meninggal dunia.40 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak 

 
39 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49. 
40 Subekti, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, hlm. 50. 
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pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa 

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

Sedangkan secara terminologis, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi, 

yakni sebagai berikut: 

a) Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan 

syara yang tidak bertambah, kecuali dengan radd 

(mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan) dan 

tidak berkurang, kecuali dengan aul (pembagian harta waris, 

dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal 

masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah 

bagian-bagian itu. 

b) Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara 

menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan 

pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan 

untuk setiap pemilik hak waris. 

c) Disebut juga dengan fiqh al mawaris, fiqh tentang warisan dan 

tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan. 

d) Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui 

bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam 

definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang 

berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, seperti ash-habul 

furudh (ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti), 
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ashabah (ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan dari 

ash-habul furudh), dzawi al-arham (ahli waris yang tidak 

termasuk ash-habul furudh dan ashabah, dan hal-hal yang erat 

hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, 

berupa hajb, aul, radd, dan yang terhalang mendapatan warisan). 

e) Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli 

waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta 

mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.41 

 

2. Ahli Waris 

 Penerapan dalam hukum Islam sudah cukup jelas dan berdasarkan 

kepada aturan dalam Al-Quran. Sama halnya dalam hukum 

perdata, pembagian warisan dalam hukum Islam haruslah dilakukan 

setelah ahli waris mengurus segala kebutuhan pewaris dan membayarkan 

ataupun menyelesaikan utang-piutang ahli waris. Pewaris ialah setiap 

orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan 

ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada 

si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan 

kewarisan.42 Dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris 

 
41 Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, Senayan Abadi 

Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 13 
42  Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja 

Grafindo Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 113 

https://lifepal.co.id/blog/hukum-waris-islam/
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mewarisi, maka ahli waris dapat menggolongkan menjadi beberapa 

macam-macam waris, diantaranya:  

a. Ahli Waris Nasabiyah, karena hubungan darah.  

b. Ahli Waris Sababiyah, timbul karena:  

1) Perkawinan yang sah (al-musaharah).  

2) Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena perjanjian 

tolong menolong. 

 Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan 

menjadi beberapa faktor, yaitu:  

a. Ahli Waris Ashab Al-Furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian 

yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.  

b. Ahli Waris ‘Asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 

setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furu. 

c. Ahli Waris Zawi Al-Arham yaitu ahli waris karena hubungan darah 

tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan. 

 Apabila dilihat dari hubunga kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga 

yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat 

dibedakan:43 

a. Ahli Waris Hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat 

menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya 

menyebabkannya menghalangi orang lain.  

 
43 Ibid 
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b. Ahli Waris Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris 

yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat 

menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.  

 Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima 

warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri 

dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci 

seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 

Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli 

waris 25 orang. 

a. Ahli Waris Nasabiyah Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris 

yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan 

hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-

laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang. Ahli waris 

laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:  

1) Anak laki-laki (al-ibn) 

2) Cucu lakilaki garis laki-laki  

3) Bapak  

4) Kakek dari bapak  

5) Saudara laki-laki sekandung  

6) Saudara laki-laki seayah  

7) Saudara laki-laki seibu  

8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung  
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9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah  

10) Paman. Saudara bapak sekandung  

11) Paman seayah  

12) Anak laki-laki paman sekandung  

13) Anak laki-laki paman seayah 

 Dari ahli waris nasabiyah tersebut di atas, apabila dikelompokkan 

menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:  

a) Furu ‘Al-Waris yaitu ahli waris anak keturunannya di mati, atau 

disebut kelompok cabang (al-bunuwwah). Kelompok inilah yang 

terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli 

waris kelompok ini adalah:  

1. Anak perempuan.  

2. Cucu perempuan garis laki-laki.  

3. Anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki  

b) Usul Al-Waris yaitu ahli waris leluhur di mati. Kedudukannya 

berada setelah kelompok furu’ al-waris. Mereka adalah:  

1. Ayah 

2. Ibu 

3. Kakek garis bapak  

4. Nenek garis ibu  

5. Nenek garis bapak  
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c) Al-Hawasyi, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di 

dalam paman dan keturunanya, seluruhnya ada 12 orang yaitu:  

1. Saudara perempuan sekandung  

2. Saudara perempuan seayah  

3. Saudara perempuan seibu  

4. Saudara laki-laki sekandung  

5. Saudara laki-laki seayah  

6. Saudara laki-laki seibu  

7. Anak saudara laki-laki sekandung  

8. Anak saudara laki-laki seayah  

9. Paman sekandung  

10. Paman seayah  

11. Anak paman sekandung  

12. Anak paman seayah  

d) Ahli Waris Sababiyah Ahli waris sababiyah adalah ahli waris 

yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab 

tertentu, yaitu: 

1. Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri  

2. Sebab memerdekakan hamba sahaya Sebagai ahli warisan 

sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila 

perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan 
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yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya 

dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.44  

c. Al-Furud Al-Muqaddarah dan Macam-macamnya Kata al-furud 

adalah bentuk jamak dari kata fard artinya bagian (ketentuan). Al-

Muqaddarah artinya ditentukan. Jadi al-furud al muqaddarah 

maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar 

kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan 

diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan 

kekerabatan. Macam-macam al-furud al-muqaddarah yang diatur di 

dalam Al- Qur'an ada 6, yaitu:  

1) Setengah/separoh (1/2 = al-fisf)  

2) Sepertiga (1/3 = al-sulus)  

3) Seperempat (1/4 = al-rubu’)  

4) Seperenam (1/6 = al-sudus)  

5) Seperdelapan (1/8 = al-sumun)  

6) Dua pertiga (2/3 = al-sulusan ‘alsulusain)  

d. Ahli Waris Ashab al-Furud dan Hak-haknya Pada penjelasan 

dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan 

sababiyah. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai ashab al-

wurud. Pada umumnya ahliwaris ashab al-wurud adalah perempuan, 

sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah 

 
44 Ibid, hlm. 54. 



50 
 

 
 

bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa 

(‘asabah). Adapun hak-hak yang diterima ahli waris ashab al-furud, 

yaitu:  

1) Anak perempuan, berhak menerima bagian: ½ jika sendirian 

tidak bersama anak laki-laki 2/3 jika dua orang atau lebih tidak 

bersama anak laki-laki  

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima: ½ jika 

sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub 

(terhalang). 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu 

laki-laki dan tidak mahjub. 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika 

bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan 

tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak 

mendapatkan bagian.  

3) Ibu, berhak menerima bagian: 1/3 jika tidak ada anak atau cucu 

(far’u waris) atau saudara dua orang atau lebih. 1/6 jika ada far’u 

waris atau bersama dua orang saudaraatau lebih. 1/3 x sisa, 

dalam masalah Garrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: 

suami/isteri, ibu dan bapak.  

4) Bapak berhak menerima bagian: 1/6 jika ada anak laki-laki atau 

cucu laki-laki 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu 

perempuan garis laki-laki. Jika bapak bersama ibu:  
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a. Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara dua orang 

atau lebih.  

b. 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, 

cucu atau saudara dua orang lebih.  

c. Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk 

suami atau isteri.  

5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian: 1/6 jika 

seorang. 1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan 

sederajat kedudukannya.  

6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian: 1/6 jika 

bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki 1/6 + sisa, jika 

bersama anak ataucucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. 1/6 

atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau 

seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain. 1/3 atau 

muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak 

ada ahli waris lain.  

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak 

menerima bagian: 1/2 jika seorang, dan tidak bersama saudara 

laki-laki sekandung. 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama 

saudara laki-laki sekandung.  

8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima 

bagian: 2/3 seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki 
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seayah. 2/3 dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki 

seayah. 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung 

seorang, sebagai pelengkap 2/3.  

9) Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya 

sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima 

bagian: 1/6 jika seorang diri. 1/3 dua orang atau lebih bergabung 

menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama 

dengan ahli waris sunni dan ibu (musyarakah).  

10) Suami, berhak menerima bagian: 1/2 jika tidak mempunyai 

anak atau cucu. ¼ jika bersama dengan anak atau cucu.  

11) Isteri, berhak menerima bagian: ¼ jika tidak mempunyai anak 

atau cucu. 1/8 jika bersama anak atau cucu.  

e. Ahli Waris ‘Asabah dan Macam-macamnya ‘Asabah adalah bagian 

sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab alfurud. Sebagai penerima 

bagiansisa, ahli waris ‘asabah, terkadang menerima bagian banyak 

(seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi 

terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil 

ahli waris ashab al-furud. Adapun macam-macam ahli waris 

‘asabah ada tiga macam, yaitu:45 

1) Asabah bin nafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya 

sendiri berhak menerima bagian ‘asabah. Ahli waris kelompok 

 
45 Ibid, hlm. 60 
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ini semuanya laki-laki, kecuali mu’tiqah (perempuan yang 

memerdekakan sahaya), yaitu:  

a. Anak laki-laki  

b. Cucu kali-laki darigaris laki-laki  

b. Bapak  

c. Kakek (dari garis bapak)  

d. Saudara laki-laki sekandung  

e. Saudara laki-laki seayah  

f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung  

g. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah  

h. Paman sekandung  

i. Paman seayah  

j. Anak laki-laki paman sekandung  

k. Anak laki-laki paman ayah  

l. Mu’tiq dan atau mu’tiqah (anak laki atau perempuan 

memerdekakan hamba sahaya)  

2) Asabah bi al-Gair, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena 

bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. 

Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap 
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menerima bagian tertentu (tidak menerima ’asabah). Ahli waris 

asabah bi al- gair tersebut adalah:46  

a. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.  

b. Cucu perempuan garis laki-laki,bersama dengan cucu 

lakilaki garis laki-laki.  

c. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara 

lakilaki sekandung.  

d. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-

laki seayah.  

e. Asabah ma’al-Ghair, ialah ahliwaris yang menrima bagian 

‘asabah karena bersama ahli waris lain bukan penerima 

bagian ‘asabah. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia 

menerima bagian tertentu. ‘asabah ma’ al-Gair ini diterima 

ahli waris:  

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) 

karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau 

lebih) atau bersama degan cucu perempuan garis laki-

laki (seorang atau lebih).  

2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) 

bersama dengan anak atau cucu perempuan 

(seorangatau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli 

 
46 Ibid, hlm. 61. 
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warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang 

cucu perempuan garis lakilaki, dan dua orang saudara 

perempuan seayah.47  

f. Ahli Waris Yang Terhijab Hijab secara harfiyah berarti satir, 

penutup atau penghalang, dalam fiqih mawaris istilah hijab 

digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan 

kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang 

oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi 

disebut hajib dan orang yang terhalang disebut mahjub, 

keadaan menghalangi disebut hijab. Hijab dilihat dari akibatnya 

dibagi menjadi dua macam, sebagaimana berikut:48  

1) Hijab Nuqshan Hijab Nuqshan yaitu menghalangi yang 

berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, 

seperti suami yang seharusnya mendapat bagian ½ karena 

bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya 

terkurang menjadi ¼. Ibu yang sedianya menerima bagian 

1/3, karena bersama dengan anak, atau bersama dua saudara 

atau lebih maka bagiannya terkurang menjadi 1/6.  

2) Hijab Hirman Hijab Hirman yaitu menghalangi secara total 

yang mengakibatkan hak-hak ahli waris yang termahjub 

 
47 Ibid, hlm. 62. 
48 Ibid, hlm. 64. 
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tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang 

menghalangi. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang 

semula berhak menerima bagian 1/2 , akan tetapi karena 

bersama dengan anak laki-laki menjadi tertutup sama sekali 

dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang pada 

dasarnya mendapat bagian 1/6 karena bersama dengan anak 

perempuan maka menjadi tertutup sama sekali baginya 

untuk memperoleh warisan.49 

 

3. Dasar Hukum 

 Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa 

ayat dari firman Allah SWT dalam Al-Quran dan beberapa ucapan dan 

perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau. Adapun ayat-ayat 

Al-Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan yang sering dikutip 

dalam tulisan ini dalam terjemahannya adalah sebagai berikut:50 

a) Surat An – Nisa Ayat 8 

Apabila datang pada waktu pembagian harta peninggalan itu karib 

kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka itu 

sekadarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. 

b) Surat An – Nisa Ayat 12 

 
49 Ibid, hlm. 72 
50 Amir Syarifuddin, OpCit, hlm. 12. 
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Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu jika ia tidak ada 

meninggalkan anak. Jika ia ada meninggalkan anak, maka 

untukmu seperempat dari peninggalannya sesuah dikeluarkan 

wasiat yang diwasiatkannnya atau utang-utangnya. Untuk mereka 

(isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu tidak 

ada meninggalkan anak, dan jika kamu ada meninggalkan anak 

maka untuk mereka seperdelapan, sesudah dikeluarkan wasiat 

yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Kalau laki-laki atau 

perempuan yang diwarisi itu orang yang punah dan ia ada 

meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka 

masing-masing mendapat seperenam. Kalau mereka lebih dari 

seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian 

itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan atau 

utang, tanpa memberi mudarat. Ini adalah sebagai wasiat daripada 

Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 

c) Surat An – Nisa Ayat 33 

Untuk masing-masing kami jadikan mawali dari apa yang 

ditinggalkan oleh ibu-bapak, karib kerabat, dan orang-orang yang 

telah bersumpah setia dengan kamu, hendaklah kamu berikan 

mereka bagian masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi 

atas tiap-tiap sesuatu.  
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 Hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum 

kewarisan adalah sebagai berikut:51 

a) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukhari dan 

Muslim 

Berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran 

kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah 

kepada keluarga laki-laki yang terdekat.) 

b) Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu 

Majah dan Ahmad 

Janda Sa’ad ibn Rabi’ datang kepada Rasul Allah SAW, bersama 

dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata; “Ya Rasul Allah, 

ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur dalam 

peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil 

harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa 

untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta.” Nabi 

berkata; “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu.” 

Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi 

memanggil si paman dan berkata: “Berikan duapertiga untuk dua 

orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya 

adalah untukmu.” 

 
51 Ibid, hlm. 15. 
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c) Hadis dari Surah bil menurut riwayat kelompok perawi hadis 

selain Muslim 

Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, 

cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: 

“Untuk anak perempuan seperdua untuk saudara perempuan 

seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud: tentu dia akan 

mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu 

Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang 

telah ditetapkan oleh Nabi SAW yaitu, untuk anak perempuan 

seperdua, untuk cucu seperenam, untuk melengkapi duapertiga 

dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.” 

 

4. Harta Warisan 

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta 

benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. 

Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah 

sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan 

pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang 

diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.52 Sedangkan menurut Abu 

Zakariya Al-Atsary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta 

warisan adalah harta baik itu berupa harta benda, uang, atau kepemilikan 

 
52 Eman Suparman, Opcit, hlm. 13. 



60 
 

 
 

yang memiliki nilai dan serupa dengan itu, yang ditinggalkan oleh si mayit 

bagi para ahli. Dalam Alquran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang 

mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, 

diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam 

Alquran dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-

adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. 

Ada beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta warisan 

kepada ahli waris, yaitu:53 

a) Yang terutama adalah hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti 

zakat sewa menyewa. Hak ini hendaklah diambil lebih dahulu dari 

jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. 

b) Biaya untuk mengurus mayat, seperti hain kafan, unpah menggali kubur 

dan sebagainya. 

c) Hutang kalau si mayat meninggalkan hutang. Hutang itu hendaklah 

dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. 

d) Wasiat kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih 

dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dan 

jumlah hata peninggalannya sebelum dibagi-bagi. 

e) Sesudah dibayar semua hak tersebut di atas, barulah harta peninggalan si 

mayat itu dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yang suci. 

 
53 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Buku Algerindo, Bandung, 2007, hlm. 347. 
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5. Asas  - Asas Hukum Waris Islam 

 Tidak hanya di dalam hukum waris adat yang mempunyai asas-asas, di 

dalam hukum waris Islampun memiliki beberapa asas-asas, yaitu:54 

a) Asas Integrity atau ketulusan: ini mengandung pengertian bahwa dalam 

melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati 

untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini 

kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah 

Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Our'an Oleh karena itu, 

ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum 

kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk 

mentaati hukum-hukum Allan swt Adapun dasar kesadarannya adalah 

firman Allah swt di dalam Q.S. Ali-Imran/3:85. 

b) Asas Ta' abbudi atau penghambaan diri: yang dimaksud asas Ta'abbudi 

adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah 

merupakan bagian dari pelaksnaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., 

yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan 

apabila tidak dilaksanakan juga diber ganjaran seperti layaknya mentaati 

dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya Ketentuan-

 
54 H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Knansan Islam, PT. Dunia Pustaka 

Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 29. 
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ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di 

dalam Q.S. Al- Nisa'/4: 11 dan 12,176. 

c) Asas Hukukul Maliyah atau hak-hak kebendaan: yang dimaksud dengan 

hak-hak kebendaan adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang 

dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam 

lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat 

pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan 

yang semacamnya tidak dapat diwariskan. 

d) Asas Hukukun Thabi'iyah atau hak-hak dasar: hak-hak dasar adalah hak-

hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris 

itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam 

kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat 

tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia 

masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri 

yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya 

(perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi 

Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang 

mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala 

(memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu 

hubungan karena nasab atau darah (genetik) baik dalam garis keturunan 

lurus ke bawah (Juru' al-mayyil), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis 
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keturunan lurus ke atas (uhsul al-mayyit), yaitu ayah, kakek, ibu dan 

nenek, maupun garis keturunan ke samping (al-hawasy), yaitu saudara. 

e) Asas Ijbari atau keharusan/kewajiban: yang dimaksud Ijbari adalah 

bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara 

hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru 

setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah 

meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan 

ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang 

baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya 

(ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak 

boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai 

dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang 

yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan 

penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan 

kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli 

warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. 

f) Asas Bilateral: mengandung makna bahwa seseorang menerima hak 

kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki 

dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral ini dapat dilihat 

dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4:7. 

g) Asas Individual atau perorangan: Asas ini menyatakan bahwa setiap 

individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat 
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warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus 

dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara 

individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, 

anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya 

berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam 

pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu 

yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak 

menerimanya menurut kadar bagian masing-masing Azas Individual ini 

dapat dilihat dalam al- Qur'an surat AI-Nisa'/4: 7, II, 12 dan 176.  

h) Asas keadilan yang berimbang: asas ini mengandung pengertian bahwa 

harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta 

warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus 

ditunaikannya laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang 

sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) 

dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Seorang laki-laki menjadi 

penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan 

hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, seperti 

dijelaskan pada Q S AI-Baqarah/2: 233. 

i) Asas kematian: makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul 

apabila ada yang meninggal karena kematian seseorang adalah 

merupakan sebab munculnya kcwarisan. Menurut ketentuan hukum 

kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang 
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disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu 

meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat berikan kepada 

orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang 

mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-

harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung 

maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak 

termasuk ke dalam kategon kewarisan menurut hukum Islam, ketentuan 

tersebut didasarkan pada Q.S An-Nisa74 176. 

j) Asas membagi habis harta warisan: asas membagi habis semua harta 

warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa. 

Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara 

menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-

masing, mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya 

tajhiz, membayarkan hutang dan wasiatnya dan melaksanakan 

pembagian hingga tuntas Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan 

dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah 

yang ditetapkan (aul), atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana 

jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asai 

masalah yang ditetapkan (radd), telah diatur hingga harta warisan habis 

terbagi sesuai dengan ketentuan.  

k) Asas perdamaian dalam membagi harta warisan berkaitan denga asas 

individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus 
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dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara 

individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbutan menurut kehendak 

pemilik hak tersebut Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta 

warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di 

luar jalur yang telah ditetapkan Al- Qur'an dan Al-Hadits dan 

kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli 

waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa'/4 7, 11, 12 

dan 176. 

l) Asas sosial dan kemanusiaan: asas sosial dan kemanusiaan adalah 

apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, 

anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling sesuai Q S An- 

Nisa'/4: 8. 


