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ABSTRAK 

 

Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat masi 

kental dengan tradisi tunggu tubang, yaitu anak perempuan tertua yang berhak 

mendapatkan harta warisan karena menggunakan sistem Matrilineal. Namun 

dalam permasalahan skripsi ini pengalihan harta warisan yang tidak sesuai dengan 

aturan adatnya. Sedangkan Islam mewajibkan pembagian harta warisan sesuai 

dengan ketentuannya. Hal ini menimbulkan rumusan masalah antara lain: (1) 

Faktor apa saja yang mempengaruhi pengalihan harta warisan adat Semendo (2) 

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan harta warisan adat 

Semendo Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, 

tujuan penelitian ini untuk memastikan bahwa harta berupa rumah, sawah dan 

kebun tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga (jurai) dari generasi 

ke generasi. Jadi hakikat tunggu tubang sebenarnya bukanlah mewarisi harta 

(rumah, sawah dan kebun) untuk di miliki secara mutlak, namun hanya sebatas 

hak pengelolaan saja. Dalam konteks realitas perubahan sosial, dan dengan 

melihat kemaslahatan, sistem warisan tunggu tubang bertentangan dengan hukum 

Islam, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), data primer 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, adat 

Semendo tungu tubang ini merupakan sistem kekeluargaan dimana untuk menjadi 

pewaris jatuh kepada pihak perempuan tertua, ini disebabkan sistem Matrilineal, 

adapun untuk pengolahan data Deduktif  yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

menarik dari umum menjadi khusus. Analisis data yaitu data Kualitatif, menurut 

hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris adat Semendo tersebut tidak 

sesuai karena bertentangan dengan Q.S An-Nisā‟ [4] ayat 11 akan tetapi agar tetap 

mempertahankan adat tersebut atau melestarikan adat-adat tersebut, dengan cara 

menjaga tradisi kebiasaan yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 

contoh pernikahan membawa seserahan atau alat-alat kebutuhan rumah tangga 

misalnya kasur, tiker, piring dan masi banyak lagi, di arak-arak keliling kampung 

setelah menikah, melestarikan tari adat, silat adat, dan lain-lain. 
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MOTTO 

اٍَِِصيب ِِّهِورَِّجالِِ ًَّ انَِِو ِهِ ٱِحََركَِِّمِ ِٱوَِِِِلَ
َ َِِٓرُبْنَِقِ ل  ًٍََِِِّصيب ِِءَِِولِوّنَِسا ِحََركَِِاّمِ

انَِِو ِهِ ٱ ِٱوَِِِِلَ
َ اَِرُبْنَِقِ ل  ًَّ ِِِم َِ ِقَنَّ وِ ُُِِِي

َ
رِِأ فِ ِاٍَِصيتِ َِلُثَ ِيَّ ٧ِِِاُروط 

 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan.” 

 

(QS.An-nisā‟[4] ayat 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya 

dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah 

sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya 

adapun judul skripsi yang penulis jadikan bahan penelitian ini adalah 

“Perubahan Harta Warisan Adat Semendo dalam Perspektif Hukum 

Islam” (Desa Purajaya Kec. Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat). Agar 

tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka 

perlu kiranya untuk menegaskan istilah-istilah sebagai tersebut:  

1. Perubahan adalah proses, cara, perbuatan, mengalihkan penukaran 

pengubahan.
1
 

2. Harta adalah menurut pengertian secara umum, warisan semua harta benda 

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik 

harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak 

dibagi.
2
 

3. Adat Semendo adalah suku bangsa yang mendiami daerah Sumatera 

Selatan dan Provinsi Lampung, bahasa yang dituturkan oleh Suku 

Semende.
3
 

 

4. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 

manusia atas nash al-Qur‟ān maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan 

manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) 

dan makan (ruang) manusia.
4
 

                                                             
1
 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1702. 
2 
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), h.35. 

3 Ibid,  h. 647. 
4
Said Agail Husain Al-Munawir, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 

2005), h. 6. 



 

5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan dan tinjauan dalam 

keadaan sekarang maupun yang akan datang.
5
 

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa 

maksud dari judul skripsi ini adalah suatu tinjauan hukum Islam terhadap 

proses pengalihan harta warisan pada adat Semendo, yang bertentangan 

dengan ketentuan adat atau bergesernya ketentuan suatu adat. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan 

membahas judul skripsi ini antara lain yaitu: 

1. Secara objektif 

bahwa ada di antara masyarakat adat Semendo yang melakukan 

kewarisan tidak sesuai dengan ketentuan adat. Dengan demikian adanya 

kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai permasalahan ini. 

2. Secara subjektif 

 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 

yang penulis tekuni di Fakultas Syari‟ah jurusan Ahwal-Syakhiyah, dan 

tersendinya literatur yang ada untuk membahas penelitian dalam hal 

tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat hukum adat siapapun yang ingin mengetahui tentang 

berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga 

hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga 

hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah dan lain-

lain tentu terlebih dahulu mengetahui struktur masyarakat menentukan sistem 

atau struktur hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu.
6
 

                                                             
5
 Mas‟ud Hasan Abdul Kohar, Kamus Ilmiah Populer, Bulan Bintang, (Jakarta: 1989), h. 21. 

6
 Bushar Muhamnad, Asas-asas Hukum Adat suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1983), h..29. 



 

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-

warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 

menghasilkan kebudayaan, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang 

menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal 

maupun hubungan antar kelompok sosial.
7
 

Faktor-faktor yang menetukan masyarakat hukum adat: 

1. Faktor teritorial yaitu faktor dimana terkaitnya masyarakat hukum adat 

tersebut karena merasa memiliki kedaerahan yang sama, faktor ini 

mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat 

hukum adat. 

2. Faktor geonologis yaitu faktor dimana terkaitnya masyarakat hukum adat 

tersebut karena merasa memiliki keturunan yang sama, faktor ini 

mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya masyarakat 

hukum adat.
8
 

Dari kedua faktor tersebut di atas (faktor teritorial dan faktor 

geneologis), maka secara garis besar masyarakat hukum adat dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu: 

Masyarakat hukum adat Teritorial adalah, masyarakat hukum adat yang 

disusun berdasarkan lingkungan kedaerahan mereka bersama-sama 

merupakan kesatuan karena ada ikatan anatara mereka masing-masing dengan 

tanah tempat tinggal mereka ada tiga bentuk masyakat hukum adat yang 

strukturnya bersifat teritorial yaitu: 

a. Persekutuan Desa, yaitu golongan orang yang terikat pada satu tempat 

kediaman, termasuk di dalamnya teraktak dukuh-dukuh kecil yang tidak 

berdiri sendiri dan semuanya tunduk kepada kekuasaan desa, sebagai 

contoh misalnya, Desa di Jawa dan di Bali.  

b. Persekutuan Daerah, yaitu jika di dalam suatu daerah tertentu terletak 

beberapa desa yang masing-masing mempunnyai tata susunan dan 

pengurus yang sejenis, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan 

                                                             
7
 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:  Rajawali, 1983), h..106. 

8
 Ibid, h. 51. 



 

dari daerah dan mempunnyai harta benda sebagai contoh misalnya, Kuria 

di Angkola, dan Mandailing, Marga di Sumatera Selatan, yang meliputi 

beberapa dusun. 

c. Perserikatan Desa, yaitu apabila beberapa badan persekutuan desa yang 

terletak berdekatan antara satu dengan yang lainnya, mengadakan  

permupakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama demi 

terlaksananya tujuan bersama sebagai contoh misalnya, perserikatan dalam 

bidang pengairan, dapat kita lihat di Bali dengan perserikatan subaknya 

dalam bidang perikatan dapat kita lihat di daerah Tapanuli dengan 

perikatan huta-huta nya.    

Masyarakat hukum adat Geneologis adalah, masyarakat hukum adat 

yang anggota-anggotanya merasa terkait dalam suatu ketertiban berdasarkan 

kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ada 

tiga bentuk berdasarkan strukturnya masyarakat hukum adat geneologis ini 

yaitu: 

a. Masyarakat Patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang 

menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sebagai contoh misalnya, 

Masyarakat adat Batak, Bali, Ambon dan Lampung. 

b. Masyarakat Matrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang 

menarik garis keturunan dari pihak perempuan (keibuan), sebagai contoh 

misalnya, masyarakat adat Minangkabau, Krinci di Jambi dan orang 

Semendo di Sumatera Selatan.  

c. Masyarakat Parental, yaitu suatu masyarakat adat yang menarik garis 

keturunan dari kedua belah pihak, baik dari garis keturunan pihak laki-laki 

(bapak) maupun dari pihak perempuan (ibu), sebagai contoh misalnya, 

Masyarakat adat Jawa, Bugis, Dayak.
9
  

Di samping kedua bentuk masyarakat hukum adat yang telah di uraikan 

di atas (masyarakat hukum adat teritorial dan masyarakat hukum adat 

geneologis), juga ada bentuk masyarakat adat campuran, artinya masyarakat 

hukum adat terbentuk karena faktor teritorial juga karena faktor geneologis 

                                                             
9
 Ibid, h. 51. 



 

sebagai contoh misalnya, Uma di pulau Mentawai, Euri di pulau Nias, Kuria 

dan Huta di Tapanuli, Nagari di Minang Kabau, Marga dan Dusun di 

Sumatera Selatan. Masyarakat hukum adat juga memiliki aturan-aturan yang 

lahir berlaku, serta dijaga di dalam lingkupnya aturan tersebut misalnya 

mengenai harta warisan. 

Waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari 

suatu generasi kepada keturunanya, digunakanya istilah hukum waris adat 

dalam hal ini adalah bermaksud untuk membedakan dengan istilah hukum 

waris Barat dan Islam. 

Hukum waris adat, memang mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri 

yang khas Indonesia, berbeda dari hukum waris Islam maupun hukum waris 

Perdata Barat, latar belakang yang menyebabkan perbedaan itu pada dasarnya 

adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan 

kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.
10

 

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian 

warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, masing-masing merupakan 

unsur ensensial (mutlak) yaitu: 

 

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta 

kekayaan. 

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan 

yang ditinggalkan itu. 

3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan in concreto yang 

ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.
11

 

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta 

pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta-kekayaan itu selalu 

menimbulkan persoalan seperti berikut: 
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a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana 

hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan di pengaruhi oleh 

sipat lingkungan kekeluargaan dimana peninggal warisan itu berbeda. 

b. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus 

ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris. 

c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana 

wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan 

kekeluargaan dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama 

berada. 

Jika diperhatikan ayat-ayat al-Qur‟ān yang menetapkan hukum 

kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah SWT, kata-kata seperti 

ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan yaitu, dua kali 

disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu dua kali dalam 

QS. An-Nisa>‟[4] ayat 7: 

 

اٍَِِصيب ِِّهِورَِّجالِِ ًَّ انَِِو ِهِ ٱِحََركَِِّمِ ِٱوَِِِِلَ
َ َِِٓرُبْنَِقِ ل  اٍَِِصيب ِِءَِِولِوّنَِسا ًَّ ِحََركَِِّمِ

انَِِو ِهِ ٱ ِٱوَِِِِلَ
َ اَِرُبْنَِقِ ل  ًَّ ِِِم َِ ِقَنَّ وِ ُُِِِي

َ
رِِأ فِ ِاٍَِصيتِ َِلُثَ ِيَّ ٧ِِِاُروط 

Artinya:  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
12

 QS. 

An-Nisa>‟[4] ayat 11: 
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ُِٱِيُِْصيُلىُِ وِ ِِفِِّٓللَّ
َ
ِ َل ِأ ِِِِدُكى  َلرِِل ُِِنِِيرِ ِذلَّ ِٱَِحّظِ

ُ ِ ِل  ٌَِِّفَإِنٍِيََين  ُِِٓك ِءِ نَِسا

 ِْ ِِذ ِٱَِقِفَ ٌَِِّنََخن  ُّ ِِِإَونِحََرَك َِِياِذُوَُراِفَوَ اِِحَدةِ َو ََِِكٍَج  َّ ِٱِفَوَ يِ ُِفِرلِّص  َْ ةَ
َ
َُِِِوِل

َِ ِِحدِ َو ِِهُِكِِّ اّيِ ًَ ُدُسِٱُِّ اِلسُّ ًَّ رِِۥَلََُِِكنَِِإِنِحََركَِِِم ٌُِِيَلُِِهَّىِ ِفَإِنَِوَِل  ِۥلَّ
َُُِِوَِلِ  َْاهُِِۥَِٓوَورِذَ ةَ

َ
ّيُِِِِأ

ُ
ّيَُِِِِْة ِإِخِ ِۥَِٓلََُِِكنَِِفَإِنِثلُّوُُدِرٱِفَِِل

ُ
ُدُسِرٱِفَِِل ٌِ ِلسُّ ِِي

ِِٓيُِْصِِوَِصيَّث ِِدَِِبعِ  ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ  ٌِِٓ بِ ِؤُُكىِ َءاةَا

َ
َِٓوأ ىِ ُِرونَِحَدِ َِلِِؤُُكىِ ََا ُّ حُّ

َ
ِأ

قِ 
َ
رِعِ َجفِ ِهَُلىِ َِرُبِأ ِهِٱٌَِِيِِِّفَرِيَظثِ ِا َِٱِإِنَِِّّللَّ اََِكنَِِّللَّ ًً ًِ َِعوِي ١١ِِِاَحِمي

 

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan  jika anak perempuan itu seorang saja, 

maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak  jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 

oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika 

yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 



 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
13

 

 

Ayat ini menerangkan secara rinci tentang bagian setiap ahli waris yang 

berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak, perempuan, ibu, bapak, 

saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang 

berhak mendapatkan warisan serta kapan dia menjadi ashabah. 

QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 12: 

َِِوهَُلىِ ۞ زِ ِحََركََِِياُِفٍِِص 
َ
ٌَِِّيَُلٌِهَّىِ ِإِنُِجُلىِ َو ِأ ُّ َّ رِِل ٌَََِِّكنَِِفَإِنَِوَِل  ُّ َ ِل

ُبعُِٱِفَوَُلىَُِِوَِلِ  اِلرُّ ًَّ رِحََركِ ِِم ٌَِ ٌِ ِِِٓصنَِيَُِْوِصيَّث ِِدَِِبعِ ِِي ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ  ٌٌَِِّ ُّ َ َِول

ُبعُِٱ اِلرُّ ًَّ رِِهَُّلىِ ِيَُلٌِهَّىِ ِإِنُِخىِ حََركِ ِِم ٌََِِّوَِلِ ِهَُلىِ ََِكنَِِفَإِنَِوَِل  ُّ ِفَوَ

ٌُِٱ ًُ اِثلُّ ًَّ ٌِ ُِخىِ حََركِ ِِم ِِٓحُُْصْنََِِوِصيَّث ِِدَِِبعِ ِّيِ ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ ِرَُجنِ ََِكنَِِِإَونٌِ 

وِِِوَثًَِلَل ِِيَُْرُثِ
َ
ة ِمِ ٱِأ

َ
خِ ِۥَِٓوَلَُِِرأ

َ
وِ ِأ

َ
خِ ِأ

ُ
َِ ِِحدِ َو ِِفَوُِكِِِّجِ أ اّيِ ًَ ُدُسِرٱُِّ ِفَإِنِلسُّ

ِْٓ ََِْكٍُ كِ ِا
َ
ىِ ِلَِكَِذ ِِِيٌَِثَِأ ُّ َِِٓف َك ٌِ ِثلُّوُِدِ ٱِِفِِءُُُِشَ آِِيَُْصِ َِوِصيَّث ِِدَِِبعِ ِِي َّ ِ ِة

وِ 
َ
ٌَِِِ َدي ِِأ َِِٓغي  رُِمَظا ِّر 

ٌََِِوِصيَّثِ  ِهِٱِّيِ ُِٱوَِِّللَّ ١٢ِِِوِيىِ حََِِعوِيىِ ِّللَّ
   

Artinya:  Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika 

Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 
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wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. 

para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 

jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, 

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu 

saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

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

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 

waris), Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Penyantun.
14

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang 

ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di 

dalamnya, pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam 

kalangan ulama Hanafi.
15

 

Ulama fikih lainya mengemukakan rumusan yang berbeda dengan yang 

dirumuskan di atas bagi mereka warisan itu ialah segala apa yang ditinggalkannya 

pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.
16

 

Bila diperhatikan rumusan yang dikemukakan ulama selain Hanafi 

sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa menurut mereka tidak 
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berbeda antara harta warisan dengan harta peninggalan di dalam pembahasan di 

atas telah dinyatakan bahwa harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari 

hak orang lain di dalamnya usaha memurnikan hak orang lain itu ialah dengan 

mengeluarkan wasiat dan membayarkan utang pemilik harta hukum yang 

mengenai pembayaran utang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan 

kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus 

dimurnikan dari harta peninggalan yang meninggal diantaranya ongkos 

penyelenggaraan jenazah samapai dikuburkan, termasuk biaya pengobatan waktu 

sakit yang membawa kepada kematiannya. 

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari 

pewaris kepada ahli waris, peralihan hak miliknya berlaku menurut hukum bila 

harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh pemilikan harta secara penuh 

dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikimya pula jasa atau 

manfaatnya.
17

 

Masyarakat adat Semendo dalam sistem pewarisan mengenal sistem 

kedudukan anak tunggu tubang anak tertua dari adat tunggu tubang merupakan 

pusat jala, artinya disanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul, hal ini 

merupakan simbol bahwa tunggu tubang utamanya rumah, sebagai tempat pulang 

gala dimanapun keluarga itu berada sehingga dengan demikian tunggu tubang 

merupakan simbol untuk mengetahui asal usul keluaraga.  

Adanya konsep tunggu tubang ini pada awalnya memang menyebabkan 

anak laki-laki yang telah berkeluarga merantau mencari sumber kehidupan 

keluarga dalam bahasa setempat disebut anak ambur-amburan, atau semendorajo-

rajo, dikaitan dengan nilai-nilai filsafah yang terdapat dalam adat tunggu tubang 

mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber 

penghidupan baru. 

Pada umumnya sistem kewarisan mayorat di masyarakat adat Semendo di 

daerah Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat ini 

merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung 

jawab yaitu, tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah 
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meninggal dunia kepada anak tertua perempuan tunggu tubang.
18

 Namun dalam 

praktiknya pengalihan harta warisan adat Semendo, dalam pewarisanya 

seharusnya adalah perempuan tertua tunggu tubang yang mendapat warisan, akan 

tetapi bertentangan dengan hukum Islam dan adat mulai bergeser. 

Jadi, mewawancarai salah satu masyarakat Desa Purajaya Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, yang mengalihkan harta warisan 

alasannya adalah faktor Eksternal, adanya pengaruh kebudayaan luar yang masuk, 

contoh perkawinan dengan laki-laki dari suku yang berbeda perempuan tunggu 

tubang tersebut telah ikut bersama suaminya,  jadi yang mengurus rumah 

diserahkan kepada adik-adiknya dan sebelumnya telah musyawarah bersama 

keluarga, ingin menetap di rumah atau tidak, tetapi anak perempuan tertua tunggu 

tubang memutuskan ingin mempunyai rumah sendiri atau hidup mandiri.
19

 

Namun tidak lepas dari tanggung jawab bahwa anak tunggu tubang, lebih besar 

tanggung jawab kepada keluarga sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berdasarkan kondisi tersebut, dan penulis mengambil judul 

“Perubahan Harta Warisan Adat Semendo dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di Desa Purajaya Kec. Kebun Tebu Kabupaten Lampung 

Barat).” 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada BAB IV analisis 

perubahan harta warisan adat Semendo dalam perspektif hukum Islam  

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harta warisan adat 

Semendo di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung 

Barat ? 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan harta warisan adat 

Semendo di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung 

Barat ?  

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, mengkaji kebenaran dari suatu penelitian. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor  apa saja yang menyebabkan terjadinya 

pengalihan harta warisan adat semendo di Desa Purajaya Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap harta warisan adat 

semendo di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

G. Signifikasi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan bacaan, Kusunya di Pepustakaan UIN Raden Intan 

Lampung mengenai pengalihan harta warisan adat Semendo. 

2. Secara praktis, dapat berguna untuk memberi sumbangan yang berarti bagi 

masyarakat pada umumnya dan khusunya bagi para pihak-pihak yang terkait 

melakukan pengalihan harta warisan adat Semendo yang  tidak sesuai 

dengan adat. 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif 

cara atau teknik, metode ilmiah ialah cara menempatkan prinsip-prinsip logis 

terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan, metode penelitian 

merupakan sebagian perencanaan usulan penelitian rencana penelitian harus 



 

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut 

bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.
20

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah, penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian ini 

berhubungan dengan pengalihan harta warisan adat Semendo dalam 

Perspektif hukum Islam Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu 

Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskritif normatif yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu, 

individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.
21

 Dalam kaitanya 

dengan penelitian ini menggambarkan tentang pengalihan harta warisan 

adat Semendo dalam Perspektif hukum Islam Desa Purajaya Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 

2.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber 

pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang di 

dapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam 

kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan 

cara wawancara.
22

   

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang 

berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data 

sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. 

c. Data Tersier  

Merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan data 

sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan 

artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan 

atau individu-indvidu yang karakternya hendak diduga atau diteliti, 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 23 kasus 

Masyarakat Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten 

Lampung Barat yang melakukan pengalihan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap 

sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar 

populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak 

memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja 

yang bisa disebut dengan sampel. 

b. Sampel 

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan atas tujuan tertentu, yakni untuk memilih responden yang 

benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang 

dipecahkan adapun yang dijadikan sampel dalam peneitian ini adalah 

orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pengalihan 

harta warisan adat Semendo dalam Perspektif hukum Islam yang akan 

diwawancarai dalam masyarakat yaitu terdiri dari: 

a. Tokoh Adat: 2 orang. 

b. Tokoh Masyarakat: 2 orang.  

c. Tokoh Agama: 1 orang. 



 

d. Melakukan peubahan masyarakat: 7 orang. 

Keseluruhan  masyarakat yang di wawancarai adalah : 12 orang.  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
23

 

Wawancara dilakukan kepada kepada para informan yaitu masyarakat 

yang ada di Desa Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten 

Lampung  Barat, tentang perubahan harta warisan adat Semendo dalam 

perpektif hukum Islam 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.
24

 

5. Metode Pengelolahan Data 

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuian 

dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar 

setelah semua data terkumpul.
25

 

b. Koding, yaitu mengkalafikasi jawaban-jawaban dari para 

responden ke dalam katagori-katagori.  

c. Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data 

menurut karangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
26
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6. Metode Analisis Data 

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriftif 

kualitatif  yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif  berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang 

dapat dimengerti. Analisis deskriptif  kualitatif  ini digunakan dengan 

cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

mengunakan pendekatan berfikir induktif.
27

  

Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan informasi-informasi 

yang di dapat dari masyarakat yang ada di Desa Purajaya Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung  Barat, tentang perubahan harta 

warisan adat Semendo dalam perpektif hukum Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Warisan Islam 

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk 

menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawāri>s ilmu farāid}, 

dan hukum kewarisan, perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena 

perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembasan. 

Fiqh mawāri>s adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh dan 

mawāri>s, untuk mengetahui maksud dari pembahasan lebih lanjut 

sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian fiqh 

mawāri>s itu. 

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengtahui 

sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran 

yang sungguh-sungguh.
28

 

Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa fiqh adalah memahami dan 

mengetahui wahyu (al-Qur‟ān dan al-Hadis) dengan menggunakan 

penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya 

dengan dalil secara rinci sebagaimana dijelaskan dalam  

  QS. At-Taubah [9] ayat 122:  

 

ؤِ ل ِٱََِكنََِِوَيا۞  َُْنًَُِ ِِِْي رَِلٓاِِِلََفُِروا ِْ ِفَّث  َِ ِقَث ِفِرِ ُِكِِِِّيٌَِجَفرََِِلِفَوَ ىِ ّيِ ُِِّٓ ِنَِفث َِطا

ِْ ْا ُّ ََخَفقَّ ٌِِٱِِفِِِّلِ ِِِّْلِي ِْ َِوِِلَُِذُروا ىِ قَ ُّ ِِْٓإَِذاَِم ِْرََجُع ىِ ِِّىِ إَِِلِ ِا ُّ ١٢٢َِِِذُرونََِيِ ِهََعوَّ

ِ
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Artinya:  Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama. 

 

Menurut istilah Ulama, fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan segala 

hukum syara‟ yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalinya 

yang jelas, maka melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid 

dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad seperti hukum 

yang dinaskan dalam al-Qur‟ān, as-Sunnah, dan masalah ijma.
29

 Selanjutnya 

hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah farāi>d} adalah 

bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fard}u yang berarti 

ketetapan, pembelaan (sedekah).
30

 Fard}u dalam al-Qur‟ān mengandung 

beberapa pengertian yaitu ketetapan,
31

 kewajiban. 

Para ulama Fikih memberikan definisi ilmu farāi>d} sebagai berikut. 

a. Penentuan bagian bagi ahli waris. 

b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam. 

c. Ilmu Fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka, yang wajib dimiliki 

orang yang berhak. 

 

Dengan singkat ilmu farāi>d} dapat didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka 

bagi ahli waris. 
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Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu farāi>d} ini disebut dengan 

hukum waris yaitu, hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi 

dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.
32

 

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing. (Pasal 171 ayat a 

KHI). Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan 

dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah. 

Hukum kewarisan Islam farāi>d} adalah salah satu bagian dari 

keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang 

telah meninggal dunia kepada orang (kelurga) yang masi hidup, hukum 

kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk 

karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri, asas-asas kewarisan 

Islam tersebut antara lain: 

 

1) Asas Ijbāri>, yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung 

arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli 

waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. 

 Kata ijbāri> sendiri mengandung arti paksaan dijalankannya asas 

ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan 

harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT 

tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari 

ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat 

mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan 

orang yang berhak.
33
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 Adanya unsur ijba>ri> ini dapat dipahami dari kelompok ahli 

waris sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam surah An-Nisa>‟ ayat 

11, 12, dan 176. Asas ijba>ri> dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti 

yang memberatkan ahli waris, andai kata pewaris mempunyai utang yang 

lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak 

dibebani membayar semua utang pewaris itu berapa pun besarnya utang 

pewaris utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan 

oleh pewaris tersebut, kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan 

utang kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan 

membayar sisa utang tersebut, kalaupun ahli waris hendak membayar 

sisa utang, pembayaran itu bahkan merupakan sesuatu kewajiban yang 

diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas atau 

akhlak ahli waris yang baik. 

 Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUH Perdata, tampak 

perbedaanya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal 

dunia kepada ahli warisnya pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang 

bersangkutan, dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan untuk 

menolak warisan dimungkinkan penolakan warisan ini karena jika ahli 

warisan menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya 

salah satunya adalah melunasi utang pewaris.
34

  

2)  Asas bilateral, dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa 

harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah 

pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari 

kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-

laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
35

 Pada prinsipnya asas 

ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk 

mewarisi atau diwarisi. 

 Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah SWT 

dalam 
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 QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 7: 

 

اٍَِِصيب ِِّهِورَِّجالِِ ًَّ انَِِو ِهِ ٱِحََركَِِّمِ ِٱوَِِِِلَ
َ َِِٓرُبْنَِقِ ل  اٍَِِصيب ِِءَِِولِوّنَِسا ًَّ ِّمِ

انَِِو ِهِ ٱِحََركَِ ِٱوَِِِِلَ
َ اَِرُبْنَِقِ ل  ًَّ ِِِم َِ ِقَنَّ وِ ُُِِِي

َ
رِِأ فِ ِاٍَِصيتِ َِلُثَ ِيَّ ٧ِِِاُروط 

 

Artinya:    Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

telah ditetapkan.
36

 

 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak 

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

juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga 

dari pihak ibunya. 

  

 QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 11: 

 

ُِٱِيُِْصيُلىُِ وِ ِِفِِّٓللَّ
َ
ِ َل ِأ َلرِِِِدُكى  ُِِنِِيرِ ِلذِلَّ ِٱَِحّظِ

ُ ِ ِل  ٌَِِّفَإِنٍِيََين  ُِِٓك ِءِ نَِسا

 ِْ ِِذ ِٱَِقِفَ ٌَِِّنََخن  ُّ ِِِإَونِحََرَك َِِياِذُوَُراِفَوَ اِِحَدةِ َو ََِِكٍَج  َّ ِٱِفَوَ ُِفِرلِّص 
يِ  َْ ةَ
َ
َِ ِِحدِ َو ِِهُِكَُِِِِِّوِل اّيِ ًَ ُدُسِٱُِّ اِلسُّ ًَّ رِِۥَلََُِِكنَِِإِنِحََركَِِِم ِهَّىِ ِفَإِنَِوَِل 

ُِِيَُلٌ َُُِِوَِلِ ِۥلَّ َْاهُِِۥَِٓوَورِذَ ةَ
َ
ّيُِِِِأ

ُ
ّيَُِِِِْة ِإِخِ ِۥَِٓلََُِِكنَِِفَإِنِثلُّوُُدِرٱِفَِِل

ُ
ِفَِِل

                                                             
36

  Ibid. 



 

ُدُسِرٱ ٌِ ِلسُّ ِِٓيُِْصِِوَِصيَّث ِِدَِِبعِ ِِي ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ  ٌِِٓ بِ ِؤُُكىِ َءاةَا

َ
َِٓوأ َِلِِؤُُكىِ ََا

ُُِِّرونَِحَدِ  حُّ
َ
قِ ِىِ أ

َ
رِعِ َجفِ ِهَُلىِ َِرُبِأ ٌَِِفَرِيَظثِ ِا ِهِٱِّيِ َِٱِإِنَِِّّللَّ اََِكنَِِّللَّ ًً َِعوِي

 ًِ ١١ِِِاَحِمي
 

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-

bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 

oleh ibu-bapkanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika 

yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagian laki-laki 

dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki 

lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar 

maskawin dan memberi nafkah.
37
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QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 12: 

 

َِِوهَُلىِ ۞ زِ ِحََركََِِياُِفٍِِص 
َ
ٌَِِّيَُلٌِهَّىِ ِإِنُِجُلىِ َو ِأ ُّ َّ رِِل ََِكنَِِفَإِنَِوَِل 

ٌَِّ ُّ َ ُبعُِٱِفَوَُلىَُِِوَِلِ ِل اِلرُّ ًَّ رِحََركِ ِِم ٌَِ ٌِ ِِٓيُِْصنََِِوِصيَّث ِِدَِِبعِ ِِي ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ  ٌِ

ٌَِّ ُّ َ ُبعُِٱَِول اِلرُّ ًَّ رِِهَُّلىِ ُِلٌيَِِهَّىِ ِإِنُِخىِ حََركِ ِِم َِوَِلِ ِهَُلىِ ََِكنَِِفَإِنَِوَِل 

ٌَِّ ُّ ٌُِٱِفَوَ ًُ اِثلُّ ًَّ ٌِ ُِخىِ حََركِ ِِم ِِٓحُُْصْنََِِوِصيَّث ِِدَِِبعِ ِّيِ ا َّ ِ وِ ِة
َ
ِ َدي ِِأ ََِكنَِِِإَونٌِ 

وِِِوَثًَِلَل ِِيُْرَُثِِرَُجنِ 
َ
ة ِمِ ٱِأ

َ
خِ ِۥَِٓوَلَُِِرأ

َ
وِ ِأ

َ
خِ ِأ

ُ
َِ ِِحدِ َو ِِفَوُِكِِِّجِ أ اّيِ ًَ ُِّ

ُدُسِرٱ ِِْٓإِنفَِِلسُّ ََِْكٍُ كِ ِا
َ
ىِ ِلَِكَِذ ِِِيٌَِثَِأ ُّ َِِٓف َك ٌِ ِثلُّوُِدِ ٱِِفِِءُُُِشَ ِدَِِبعِ ِِي

ِِٓيَُْصِ َِوِصيَّث ِ ا َّ ِ وِ ِة
َ
ٌَِِِ َدي ِِأ َِِٓغي  رُِمَظا ِّر 

ٌََِِوِصيَّثِ  ِهِٱِّيِ ُِٱوَِِّللَّ َِحوِيىِ َِعوِيىِ ِّللَّ

١٢ِِ

Artinya:  Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika 

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 

wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. 

para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 

jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, 

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 



 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu 

saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 

waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Penyantun.
38

 

 

Ayat di atas menegaskan, apabila pewaris adalah seorang anak laki-

laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara 

laki-laki dan atau perempuanya berhak menerima bagian dari harta tersebut 

apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris 

langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya 

berhak menerima harta tersebut. 

QS. An-Nisa>‟ [5] ayat 176: 

ُِٱِقُنُِِِخٍََْكَِخفِ يَسِ  ِْمِ ٱِإِنِِِوَثِ َِمَل ِهِ ٱِِفِِخِيُلىِ ُحفِ ِّللَّ ا وََكُِِرؤ  َِوَِلِ ِۥَلَُِِسِهَيِ َِِ

خِ ِۥَِٓوَلُِ
ُ
اِجِ أ َّ ِِفَوَ َِِْحََرَكرَِِياُِفٍِِص  ُِ َِِٓو ا َّ اِيَُلٌِهَّىِ ِإِنِيَرُِث َّ َّ رِِل ِفَإِنَِوَِل 

ِِذ ِٱََِكَجَخا اِنََخن  ًَ ُّ اِثلُّوَُرانِِٱِفَوَ ًَّ ِِِْٓإَونِحََرَكرِِِم ََِْكٍُ َِِْةِ إِخِ ِا ِِٓرَِّجال  ِءِ َونَِسا
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َلرِِ ُِِنِِيرِ ِفَوذِلَّ ِٱَِحّظِ
ُ ِ ل  ِ ٍُِِيََين  ُِٱِيُبَّنِ نِهَُلىِ ِّللَّ

َ
ِْهِأ ْا ُِٱوَِِحَِظوُّ ِةُِلّنِِِّللَّ

١٧٦َِِِعوِيُى ِِءِ َشِ 
  

Artinya:  Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). katakanlah: 

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 

maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua 

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu.
39

 

 

Ayat di atas menegaskan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai 

keturunan (ke atas ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan 

perempuan maka, saudaranya itu berhak menerima warisannya, seorang 

perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) 

sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan maka saudaranya 

itu berhak menerima warisanya.  

3) Asas individual, hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara 

individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-

masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan 
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ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-

masing.
40

 

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-atutran 

al-Qur‟ān yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. 

Firman Allah dalam.  

QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 7: 

اٍَِِصيب ِِّهِورَِّجالِِ ًَّ انَِِو ِهِ ٱِحََركَِِّمِ ِٱوَِِِِلَ
َ َِِٓرُبْنَِق ِل  اٍَِِصيب ِِءَِِولِوّنَِسا ًَّ ِحََركَِِّمِ

انَِِو ِهِ ٱ ِٱوَِِِِلَ
َ اَِرُبْنَِقِ ل  ًَّ ِِِم َِ ِقَنَّ وِ ُُِِِي

َ
رِِأ فِ ِاٍَِصيتِ َِلُثَ ِيَّ ٧ِِِاُروط 

Artinya:  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
41

 

 

Secara garis besar ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki maupun 

perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat 

dekatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah 

ditentukan. 

4) Asas keadilan berimbang, kata adil merupakan kata bahasa Indonesia 

yang berasal dari kata al-„adlu, hubungannya dengan masalah kewarisan 

kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

serta kesimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan 

kegunaanya. 

Sebagaimana laki-laki, perempuan mendapatkan hak yang sama kuat 

untuk mendapatkan warisan hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur‟ān 

Surah An-Nisa>‟ ayat:7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam hal mendapatkan warisan pada ayat 11, 12, 176 secara 

rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima  antara anak laki-laki 
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dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), 

saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).
42

 

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan 

antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan 

kewajiban yang harus ditunaikannya, laki-laki dan perempuan misalnya, 

mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-

masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 

5) Asas semata akibat kematian, hukum Islam menetapkan bahwa peralihan 

harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah 

kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia 

asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang 

lain, (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih 

hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang 

masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati 

tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.
43

   

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas ijbāri>, apabila 

seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia 

dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya akan tetapi, 

kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja, ia tidak mempunyai 

kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal 

dunia, meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat tetapi 

terbatas hanya sepertiga  dari keseluruhan kekayaannya. 

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke 

negara-negara lain seperti di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, secara 

individual maupun secara kelompok, sistem hukum Islam bersumber pada: 

a. Al-Qur‟ān, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah 

SWT Kepada Nabi Muhamad SAW melaui malaikat Jibril. 

b. Sunnah Nabi, yaitu cara hidup dari Nabi Muhamad atau cerita tentang 

Nabi Muhamad. 
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c. Ijma>‟, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara 

hidup. 

d. Qiya>s, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan 

antara dua kejadian.
44

  

2. Dasar Hukum Waris Islam 

Sumber-sumber hukum ilmu waris farāi>d} adalah al-Qur‟ān, 

Assunnah Nabi Saw dan Ijma> para ulama, Ijtihad dan Qiya>s, di dalam 

ilmu waris farāi>d} tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah 

menjadi ijma> para ulama.
45

 Ayat yang berkaitan dengan masalah 

kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur‟ān, 

untuk lebih Jelasnya dikemukakan ayat-ayat tersebut secara lengkap 

dibawah ini: 

 QS. Al-Baqarah [2] ayat 233: 

 

وِ ٌَِِِطعِ يُرِ ُِتِهَِد َِو ِهِ ٱوَِ۞
َ
ٌََِّل ِأ ُِ ِْ َِد َِِح ِنِهَن  ِ ٌِ ََِكِموَن  ًَ ِ َرادَِِل

َ
نِأ

َ
ِيُخِىَِِّأ

رِٱ ِِلرََّطاَعَث ِْ ل ِٱَِوََعَ ٌَِّرِزِ ِۥَلُِِلُْدًَِِ ُّ ٌََِّوكِسِ ُِق ُّ ُت َِِِْ ِٱة
عِ ل  ِحَُلوَُّفَِِلُِِروِفِ ًَ

َِجفِ  ِِس  رُِوسِ ِإِلَّ ا َّ ةُ َِو ِِرَِّحَُظٓاَِلَِِع اِِِلَ َِ َِلِ َْ ِ ِْ َِوَلِِة ُِِلُْد َِم َِلِهِِِۥلَّ َْ ِ ِة ِِۦر َِوََعَ

َراَداِفَإِنِ ِلَِكهَِذ ُِِنِِيرِ َِْارِثِِل ِٱ
َ
َِِعٌِفَِصاًلِِأ َِ ِحََراض  اّيِ ًَ ِفََلَِِوتََشاُور ُِِّ

ََاحَِ هَِعوَيِ ُِج ا ًَ َردتُّىِ ِِإَونِ ِِّ
َ
نِأ

َ
َِْٓتِ تَسِ ِأ ِِْطُع وِ ِا

َ
ََاحَِِفََلَِِدُكىِ َل ِأ ُِج

ًِ ِإَِذاُِلىِ َعوَيِ  ُِِٓخىَسوَّ ا ُِِِخىَءاحَيِ ِيَّ ِٱة
عِ ل  ِْٱوَُِِروِفِ ًَ ْا ُق َِٱِتَّ ِْٓعِ ٱوَِِّللَّ ًُ ِْوَ نَِِّا

َ
َِٱِأ ِّللَّ

ا ًَ ِ وُْنََِتعِ ِة ٢٣٣ِِِةَِصي ًَِِ
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  Artinya:  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 

al-Qur‟ān surat al-Baqarah [2] ayat: 233 mengandung 5 (lima) garis 

hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yaitu : 

a. Ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh bila ia ingin 

menyempurnakan masa penyusuannya. 

b. Ayah berkewajiban menanafkahi dan sandang istrinya dengan baik. 

c. Seseorang tidak akan dibebani tanggung jawab lebih dari 

kemampuannya. 

d. Jangan seorang ibu dan ayahnya teraniaya karena anaknya. 

e. Jika kamu ingin menyuruh untuk disusukan anakmu (oleh orang lain) 

maka kamu berkewajiban menyerahkan apa yang kamu dapat kepada 

orang yang kamu suruh menyusukan anakmu itu.
46

 

 

 

 

 

QS. Al-Anfa>l [8] ayat 75: 
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ٌَِٱوَِ ِي َِِّْلَّ ْا َُ ٌِ َِءاَي ِِْدَُِبعِ ِِي اَجُروا َِ َِْوَج َِِو ُدوا ْوَلِ َِيَعُلىِ َِّ
ُ
ِرِهَِكِفَأ ِِيَُلى 

ِْ ْا ُ ْول
ُ
ِٱَِوأ

َ ىِ َبعِ َِحامِِرِ ل  ُّ وِ ُِظ
َ
ِةَِتعِ َِلِ أ ِرِٱِبِِلَِت ِِِفِِض  َِٱِإِنَِِّّللَّ ِءِ َشِ ِةُِلّنِِِّللَّ

٧٥َِِِعوِيُى ِ

 

Artinya:  Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 

serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk 

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan 

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari 

pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Ayat di atas menjelaskan dasar waris mewarisi dalam Islam ialah 

hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana 

yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.
47

 

 QS. An-Nisa>‟ [4] ayat 7: 

 

اٍَِِصيب ِِّهِورَِّجالِِ ًَّ انَِِو ِهِ ٱِحََركَِِّمِ ِٱوَِِِِلَ
َ َِِٓرُبْنَِق ِل  اٍَِِصيب ِِءَِِولِوّنَِسا ًَّ ِحََركَِِّمِ

انَِِو ِهِ ٱ ِٱوَِِِِلَ
َ اَِرُبْنَِقِ ل  ًَّ ِِِم َِ ِقَنَّ وِ ُُِِِي

َ
رِِأ فِ ِاٍَِصيتِ َِلُثَ ِيَّ ٧ِِِاُروط 

 Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
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(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
48

 

 

Adapun yang menjadi penyebab turunya ayat ini, bahwa pada waktu itu 

terutama sekali di Jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris hanyalah 

seorang laki-laki yang sanggup berperang di luar itu (anak perempuan dan 

anak laki-laki yang belum mampu berperang) tidak mendapatkan perolehan 

harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.
49

 Kemudian dengan 

turunnya ayat ini Allah SWT menghapus kezaliman terhadap kaum yang 

lemah (anak-anak dan perempuan) dan menyuruh memperlakukan mereka 

dengan penuh kasih dan sayang serta adil mereka (anak-anak) diberikan hak 

warisan sebagai mana hak waris perempuan  dan hak waris laki-laki tidak 

ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa semuanya sama 

mendapatkan hak waris baik sedikit maupun banyak, anak kecil dan 

perempuan diberi hak sesuai dengan ketentuan masing-masing. 

3. Rukun, Syarat dan Penghalang dalam Hukum Waris 

 Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi 

pembahasan pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak 

ada misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila 

perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang 

sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi‟i 

perkawinan itu tidak sah. 

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun 

waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut. 

a. Mauru>s}, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh yang meninggal 

yang bakal di pusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya 

perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. 
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b. Muwarris}, yaitu orang yang meninggal dunia baik meninggal haqqi 

maupun meninggal hukmi>. artinya kematian yang diputuskan oleh 

hakim atas beberapa sebab. 

c. Wa>ris}, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan lantaran 

mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.
50

 

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada 

sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk 

menerima warisan yaitu: 

1) Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat 

dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. 

2) Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan 

pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya 

tidak termasuk ke dalam katagori waris mewarisi, tetapi memberikan 

atau pembagian ini disebut hibah. 

Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang 

yang mewariskan meniggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum 

termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah : 

a) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang 

yang mewariskan meninggal dunia. 

b) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam 

hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih 

hidup apabila dalam waktu  yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka 

bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris. 

c) Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal 

bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu 

meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli 

waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. 

Pada KHI pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut 

ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak 

terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris atau menerima ahli 
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waris.
51

 Selain 3 syarat di atas ada syarat lain yang harus di penuhi ketika 

pembagian harta waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi 

ahli waris untuk mendapatkan warisan.
52

 

Penghalang dalam hukum waris beberapa sebab yang menghalangi 

mendapat pusaka dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah: 

(1) Hamba, seorang tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang 

meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.  

(2) Pembunuh, orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka 

dari kelurganya yang dibunuhnya itu. 

(3) Murtad, orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari 

keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia 

pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.  

(4) Orang, yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima 

pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam begitu juga 

sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari 

keluarganya yang kafir. 

Ahli waris yang lebih jauh dari orang yang meninggal terhalang oleh 

ahli waris yang terdekat dengannya. Misalnya cucu laki-laki tidak mendapat 

pusaka jika ada anak laki-laki, kakek tidak mendapat pusaka jika tidak ada 

ayah, nenek tidak mendapat pusaka jika ada ibu, anak tidak mendapat 

pusaka jika ada saudara.
53

 

 

4. Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya 

 Menurut Syaid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan 

karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan 

wala>‟ (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainya 

disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta 

warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu, perkawinan, 
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kekerabatan, wala>‟ (pemerdekaan budak), hubungan sesama Islam.
54

 

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia 

kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau 

kekerabatan antara keduanya yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh 

kelahiran ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang 

mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga 

golongan, yaitu sebagai berikut: 

a. Furū‟, yaitu anak turun (cabang) dari yang meninggal. 

b. Ushu>l, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya 

yang meninggal. 

c. Hawa>syi>, yaitu kelurga yang dihubungkan dengan yang  meninggal 

dunia melalui garis menyamping seperti saudara paman, bibi, dan anak 

turunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau 

perempuan.
55

 

Di samping hak kewarisan berlaku asas dasar hubungan kekerabatan 

juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian 

suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli 

waris bagi suaminya yang meninggal.
56

 

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara 

suami dengan istri di dasarkan dengan syarat berikut. 

1) Perkawinan  sah menurut syariat Islam  

  Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi atau antara 

keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah yaitu nikah yang telah 

dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta 

terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul 

(hubungan kelamin). 

Suatu perkawinan dihukumi sah secara hukum tidak semata-mata 

digantungkan pada telah terlaksananya hubungan kelamin antara suami-

istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi 
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tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya 

sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam atau 

dinyatakan fa>sid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat 

digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada 

hubungan waris-mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari 

keduanya meninggal dunia.  

2) Perkawinan masih utuh  

 Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah 

satu pihak meninggal dunia.
57

 Termasuk dalam ketentuan ini, apabila 

salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah 

putus dalam bentuk talak raj‟i dan perempuan masih dalam masa iddah 

seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj‟í masih 

bersatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali 

hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halnya hubungan 

kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.
58

 

3) Hubungan sebab Al-Walā‟ 

Hubungan sebab walā‟ adalah hubungan waris-mewarisi karena 

kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak 

sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. 

Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang 

yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk 

mengurusi memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya 

sendiri di samping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai 

imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiakan kepada budaknya 

sebagai perangsang agar orang-orang pada waktu itu memerdekakan 

budak, dengan demikian orang yang mempunyai hak walā‟ mempunyai 
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hak mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budak tersebut 

meninggal dunia.  

4) Hubungan sesama Islam  

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang 

yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisanya 

itu diserahkan kepada umum atau yang disebut Baitul māl yang akan 

digunakan oleh umat Islam dengan demikian, harta orang Islam yang 

tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.
59

 

  Ahli waris orang-orang boleh (mungkin) mendapat pusaka dari 

seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki 

dan 10 orang dari pihak perempuan dari pihak laki-laki: 

a) Anak laki-laki. 

b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki, dan terus 

ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki. 

c) Bapak. 

d) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus 

dari pihak bapak. 

e) Saudara laki-laki seibu sebapak. 

f) Saudara laki-laki sebapak saja. 

g) Saudara laki-laki seibu saja. 

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. 

i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. 

j) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebapak 

anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebapak saja. 

k) Suami. 

l) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).
60

 

Jika 15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapatkan harta 

pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, yaitu: 

a) Bapak. 
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b) Anak laki-laki. 

c) Suami. 

Dari pihak perempuan: 

a)  Anak perempuan. 

b)  Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal 

pertalianya dengan yang meninggal masih terus laki-laki. 

c) Ibu dari bapak. 

d) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki. 

e) Saudara perempuan yang seibu sebapak. 

f) Saudara perempuan yang sebapak. 

g) Saudara perempuan yang seibu. 

h) Istri. 

i) Perempuan yang memerdekakan  mayat. 

Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari 

mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: 

a) Istri. 

b) Anak perempuan.  

c) Anak perempuan dari anak laki-laki. 

d) Ibu. 

e) Saudara perempuan yang seibu sebapak. 

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak 

perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari 

dua suami istri, ibu, dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.
61

 

Syariat Islam menetapkan jumlah bagian-bagian yang sudah ditentukan 

yaitu sebagai berikut. 

Para ahli waris yang memperoleh fard} 2/3 (dua pertiga) ada 4 (empat) 

orang, yaitu:  

a) Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mayit tidak 

meninggalkan anak laki-laki atau dengan kata lain mereka tidak bersama-

sama dengan orang yang menjadikan ashabah. 
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b) Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan apabila 

mayit tidak meninggalkan, anak dan cucu laki-laki.  

c) Dua orang saudari sekandung atau lebih, dengan ketentuan apabila mayit 

tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek dan saudara laki-laki 

sekandung. 

d) Dua orang saudari seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila mayit tidak 

meninggalkan anak perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, 

saudari kandung, bapak, kakek dan, saudara seayah.  

Adapun saudara-saudari tunggal ibu tidak termasuk ahli waris yang 

memiliki bagian dua pertiga, andai kata ia seorang diri ia tidak menerima ½ 

(seperdua) fard} (bagian).
62

 

 Para ahli waris yang memiliki fard} 1/3 (sepertiga) ada 2 (dua) orang. 

a) Ibu, dengan ketentuan apabila mayit tidak meninggalkan, anak, cucu dan 

sudara-saudari lebih dari seorang sekandung atau seayah atau seibu saja. 

b) Anak-anak ibu (saudara seibu/saudara tiri bagi mayit) laki-laki, maupun 

perempuan, dua orang atau lebih, dengan ketentuan apabila mayit tidak 

meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek.  

Para ahli waris yang mendapat fard} 1/6 (seperenam) ada 7 (tujuh) orang, 

a) Ayah, dengan ketentuan apabila mayit meninggalkan anak dan cucu. 

b) Ibu, dengan ketentuan apabila mayit meninggalkan anak, cucu dan saudara 

lebih dari seorang.  

c) Kakek shaih, apabila mayit meninggalkan anak, dan cucu. 

d) Nenek shahihah, apabila mayit tidak meninggalkan (tidak bersama-sama) 

dengan ibu. 

e) Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila mayit tidak 

meninggalkan anak, cucu, bapak dan, kakek. 

f) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mayit 

meninggalkan (bersama-sama) dengan seorang perempuan sekandung. 

g) Seorang saudari seayah atau lebih, apabila mayit meninggalkan seorang 

saudara perempuan sekandung, tidak lebih, dan tidak meninggalkan, anak 
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laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan saudara 

laki-laki seayah.  

Para ahli waris menerima ½ (seperdua) ada 5 (lima) orang yaitu: 

a) Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama 

dengan anak laki-laki atau tidak ada anak laki-laki. 

b) Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan apabila ia 

tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang 

menjadi mu‟as}s}ib.  

c) Suami dengan ketentuan apabila mayit tidak meninggalkan anak dan 

cucu.
63

 

d) Seorang saudari sekandung dengan ketentuan apabila mayit tidak 

meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari 

satu orang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-

laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki 

sebapak.  

Para ahli waris yang mendapat ¼ (seperempat) ada 2 (dua) orang, yaitu : 

a) Suami, dengan ketentuan apabila mayit meninggalkan anak dan cucu. 

b) Istri, dengan ketentuan apabila  mayit tidak meninggalkan anak dan cucu. 

Ahli waris yang mendapat fardh 1/8 (seperdelapan) 1 (satu) orang, yaitu : 

a)  Istri, seorang atau lebih dengan ketentuan apabila mayit meninggalkan 

anak dan cucu. 

 Adapun fard} 1/3 (sepertiga) ada 2 (dua) orang, yaitu : 

a) Ibu, dengan ketentuan apabila mayit tidak meninggalkan anak, cucu dan 

saudara lebih dari seorang.  

b) Saudara seibu (saudara tiri) lebih dari seorang, dengan ketentuan apabila  

mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek.  

B. Al-„urf/Al-„a>dah   

1. Pengertian al- ‘Uruf 

 Kata „urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan 

diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminologi, seperti 
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dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah „urf  berarti sesuatu yang tidak 

asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun 

perkataan, istilah „urf dalam pengerian tersebut sama dengan pengertian 

istilah al-„a>dah (adat istiadat). Kata al-„a>dah itu sendiri, disebut 

demikian kebiasaan masyarakat.
64

 Adat adalah hukum-hukum yang 

ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan 

hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia tujuan 

dari al-„a>dah itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan 

terhadap kehidupan manusia umumnya. al-„a>dah  tersebut tidak akan 

pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. 3 adat 

istiadat ini tentunya saja berkenaan dengan soal Muamalah contohnya 

adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat 

tertentu melalui inden misalnya, jual beli buah-buahan di pohon yang di 

petik sendiri oleh pembelinya, melamar pembayaran mahar secara tunai  

atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.
65

 

2. Macam- macam Al-„a>dah/‟urf 

  „Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh 

syari‟ah) ada dua macam „urf  sebagai berikut:  

1. „Urf yang fa>sid { yaitu, sesuatu yang telah saling dikenal manusia, 

tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara‟ atau 

menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib misalnya, 

kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau sesuatu 

tempat yang di pandang dengan ajaran tauhid yang di ajarkan agama 

Islam.  

2. „Urf yang sah}i>h} atau al-„a>dah ash{shah}i>b{ah  yaitu, sesuatu 

yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan 

dalil syara‟ juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak 

membatalkan yang wajib misalnya, mengadakan tunangan sebelum 
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melangsungkan akad pernikahan hal ini di pandang baik dan telah 

menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

syara‟ 

ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan yaitu: 

a. „Urf „a>mm (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk 

semua orang di semua negeri misalnya, dalam jual beli mobil,  

seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti 

kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, 

tanpa akad sendiri dan biaya tambahaan contoh lain adalah 

kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap 

penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.  

b. „Urf kha>s} (khusus), yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat 

tertentu atau negeri tertentu saja misalnya, di kalangan para 

pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang di beli 

dapat di kembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu 

konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.  

3. Penyerapan „Adat dalam Hukum Islam  

  Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku 

norma yang mengatur kehidapan-kehidupan bermuamalah yang telah 

berlangsung dengan lama yang disebut dengan adat Islam mengatur 

dengan seperangkat norma syara‟ yang mengatur kehidupan muamalah 

atau hubungan manusia dengan manusia lainya yang harus di patuhi 

sebagai konsekuensi dari keimananya kepada Allah SWT dan Rasullnya 

SAW. 
66

 

Sebagian adat itu ada yang selaras dengan ajaran Islam ada pula yang 

bertentangan dengan syara‟ yang datang kemudian dalam hal ini yang di 

utamakan adalah proses penyelesaian adat yang di pandang masih di 

perlukan untuk dilaksanakan, adapun yang menjadi pedoman dalam 

menyelesaikan adat lama itu adalah dapat dibagi menjadi 4 kelompok: 
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a. „Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaanya 

mengandung unsur kemaslahatan maksudnya dalam unsur itu terdapat 

unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudaratnya, adat yang semacam 

ini diterima sepenuhnya dalam Islam. 

b. „Adat lama yang pada prinsip secara substansial mengandung unsur 

maslahat (tidak mengandung unsur mufsadat atau mudarat), namun 

dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam adat semacam ini 

diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaanya mengalami perubahan 

dan penyesuaian. 

c. „Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaanya mengandung unsur 

merusak maksudnya yang di kandungannya hanya unsur merusak dan 

tidak ada unsur manfaatnya. 

d. „Adat atau „Urf yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang 

banyak karena tidak mengandung unsur perusak dan tidak bertentangan 

dengan dalil atau syara‟ yang datang kemudian namun belum terserab 

oleh syara‟  baik secara langsung atau tidak langsung.
67

 

 „Adat atau „Urf dalam bentuk-bentuk seperti di atas jumlahnya sangat 

banyak dan menjadi perbincangan para ulama, bagi kalangan ulama mereka 

menggunakan kaidah: 

  الَعاَدُة ُُمَكََّمة  

Artinya:  Adat (kebiasaan) itu dapat menjadi hukum.
68

 

Dalam menanggapi pengunaan „urf dalam fiqh para ulama 

mengulasnya dengan mengembalikanya kepada kaidah “adat bisa di 

jadikan hukum” alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) 

mereka terhadap „urf  tersebut adalah hadist yang berasal dari Abdullah 

Ibn Mas‟ud yang dikelurkan Imam Ahmad dalam musnad nya, yaitu: 
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ِلُمو َن َحَسًنا فَ ُهَو ِعن َد اهلِل َحَسن   َفَما َر أى    امل س 

Artinya:  sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah.
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C. Hukum Waris Adat  

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat   

  Istilah waris dalam adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi 

bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat 

tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam 

hubunganya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu.
70

 Hukum adat 

sesungguhnya adalah hukum penurusan harta kekayaan dari suatu generasi 

kepada keturunanya, digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini 

adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris Barat 

dan Islam dalam hal ini pengertian hukum waris adat beberapa ahli hukum 

adat dimasa lampau mengertikan sebagi berikut: 

  Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum 

penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi-ke 

generasi.
71

 

  Menurut Hilman Hadikusuma, mengemukakan hukum waris adat 

adalah hukum adat yang menganut garis-garis ketentuan tentang sistem dan 

asas waris tentang harta warisan pewaris dan waris serta cara bagaimana 

harta warisan itu diahlikan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada 

waris.
72

 

  Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses menuruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda 
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dan barang-barang yang tidak berwujud benda immateriele goederen dari 

suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.
73

 

   Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat waris adalah soal apakah 

dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang 

kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 

lain yang masih hidup.
74

 

   Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hukum waris adat mengatur proses penurusan dan peralihan harta, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih 

hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
75

 Berdasarkan 

pendapat-pendapat di atas maka dalam hukum waris adat ada 3 unsur 

(mutlak) yaitu: 

1. Seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. 

2. Ahli Waris yang berhak menerima warisan. 

3. Harta waris atau harta peninggalan.
76

   

 Pada dasarnya hukum waris adat sebagai mana dengan hukum adat itu 

sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup pancasila 

ini tidak akan persis sama dengan penghayatan-penghayatan dan 

pengamalan pancasila sebagai mana terkandung dalam kata pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena pandangan hidup ketatanegaraan 

itu bersifat umum atau norma dasar, sedangkan Pancasila di dalam hukum 

waris adat merupakan penjabaran dalam satu bidang hukum yang 

mengandung kebendaan.
77

 Pancasila dalam hukum waris adat merupakan 

pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses 

pewarisan, agar supaya penerusan atau pembagian harta waris itu dapat 

berjalan dengan rukun damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta 

kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang kembali ke alam baka. 
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 Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur pandangan hidup 

pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan sehingga keluarga dan 

kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang 

saling memperhatikan kepentingan hidup antara yang satu dan yang lain. 

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu, adanya kesadaran bagi 

para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat 

dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas 

keberadaan harta kekayaan oleh karna itu, untuk mewujudkan ridha 

Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka 

para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-nya untuk 

membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisi dan saling berebut 

warisan.
78

 

b. Asas kebersamaan dan kebersamaan hak yaitu, setiap ahli waris 

mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk 

mewarisi harta peninggalan pewarisnya oleh karna itu 

memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris 

bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak 

melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung 

jawabnya.
79

 

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu, para ahli waris 

mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang damai 

dalam menikmati dan memanfaatan harta warisan tidak terbagi maupun 

dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
80

 

d. Asas musyawarah dan mufakat yaitu, para ahli waris membagi harta 

warisanya melalui musyawarah yang di pimpin oleh ahli waris yang 

dituangkan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta 

warisan, kesepakatan itu bersifat tulus iklas yang dikemukakan dengan 
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perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli 

waris.
81

 

e. Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa 

sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik 

bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, 

melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota kehidupan peweris.
82

 

2. Sistem Hukum Waris Adat 

Di dalam hukum waris adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi 

tiga macam sistem kewarisan yaitu: 

a. Sistem Kewarisan Individual, adalah sistem kewarisan dimana setiap 

waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau 

memiliki harta warisan menurut bagianya masing-masing setelah harta 

warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat 

menguasai dan memiliki bagian harta warisanya untuk diusahakan 

dinikmati ataupun diahlikan (dijual) kepada sesama waris, anggota 

kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak 

berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatanya Parental 

biasanya terdapat pada masyarakat adat Jawa atau juga masyarakat adat 

lainya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat Manjae (mentas) 

mencar dalam bahasa Jawa, atau juga di kalangan masyarakat adat 

Lampung Pesisir yang mayoritas berdomisili di bagian pantai-pantai 

daerah Lampung.
83

  

b. Sistem Kewarisan Kolektif, adalah sistem kewarisan dimana harta 

peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewais kepada 

waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan 

kepemilikanya, melainkan setiap waris berhak untuk menguasakan 

menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan, sistem ini 

terdapat di daerah Minangkabau, terkadang juga di tanah Batak dan di 

Minahasa dalam sifatnya yang terbatas di Minangkabau sistem kolektif 
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ini berlaku asas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan 

atau penguasaan mamak kepala waris, dimana para anggota Family 

hanya mempunyai hak pakai ganggam-bauntuik. yang serupa dengan 

tanah pusaka di Minang ini adalah tanah Dati di daerah Ambon, tanah 

Dati tidak dibagi-bagikan kepada waris, melainkan hanya disediakan 

bagi para waris untuk dipergunakan terutama para angota keluarga 

pewaris di bawah pimpinan atau penguasaan kepala Dati.
84

 di Minahasa 

berlaku sistem kolektif atas barang atau tanah kalakeran yang 

merupakan tanah sekerabat yang tidak terbagi-bagi, tetapi boleh dipakai 

untuk para anggota Family status hak pakai anggota Family dibatasi 

dengan tidak boleh menanam tanaman keras, yang menagtur dan 

mengawasi tanah kelakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut tua 

untaranak. Kelebihan dari sistem kewarisan kolektif adalah masih 

nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan bagi 

kelangsungan keluarga besar dari sekarang dan masa yang akan datang 

Kelemahan dari sistem kewarisan kolektif menumbuhkan cara berfikir 

yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. 

c. Sistem Kewarisan Mayorat, adalah suatu sistem dimana pada dasarnya 

hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta 

yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang 

bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga 

menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga kelemahan 

dan kebaikan sistem kewarisan Mayorat terletak pada kepemimpinan 

anak tertua dalam kedudukanya sebagai pengganti orang tua dalam hal 

mengurus harta kekayaan dan memanfaatkanya gua kepentingan semua 

anggota keluarga, sistem mayorat ini terbagi atas dua macam: 

1) Mayorat laki-laki, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat 

Lampung yang beradat Pepadun. 
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2) Mayorat Perempuan, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat 

Semendo Sumatra Selatan.
85

  

 Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan 

hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan 

berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya, sistem hukum adat terdapat 

dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India,  

Jepang, dan Negara lain, di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah 

dari istilah hukum adat adalah dari istilah Adatrecht yang dikemukakan oleh 

Snouck Hurgronye. 

 Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak  

nenek moyang, tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia 

adalah kehendak suci dari nenek moyang hukum adat berubah-ubah  karena 

pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti, karena sifatnya 

yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan 

situasi sosial, hukum adat elestis sifatnya karena sumbernya tidak tertulis 

hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.  

Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, sebagai 

berikut: 

a) Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur 

susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta 

susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan 

dan pejabatnya. 

b) Hukum adat mengenai warga  (hukum warga) terdiri dari 

1. Hukum pertalian sanak (kekerabatan). 

2. Hukum tanah. 

3. Hukum perutangan.  

4. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana). 

 Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka 

adat (pemangku adat), karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh 

masyarakat.
86
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3. Pembagian Harta Waris dalam Adat  

 Pembagian harta waris atau proses pewaris-pewarisan adalah cara 

bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta 

kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih 

hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan 

pemakaiannya atau cara bagaimana melaksankan pembagian warisan 

kepada para waris setelah waris wafat.
87

 dalam proses pewarisan sebelum 

pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1.  Penerusan, atau pengalihan, diwaktu pewaris masih hidup ada kalanya 

pewaris telah melakukan penerusan atau harta pengalihan kedudukan 

atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris.
88

  

dengan penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan itu berarti telah 

berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum 

pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris. 

2. Penunjukan, dalam proses penunjukan berpindahnya penguasaan dan 

pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah 

waris wafat, sebelum pewaris wafat pewaris berhak dan berwenang 

menguasai harta yang dilanjutkan itu tetapi pengurusan dan 

pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris 

dimaksud, jika sesesorang yang mendapatkan penunjukan atas harta 

tertentu sebelum pewaris wafat  belum dapat berbuat apa-apa selain hak 

pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris 

kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti 

dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan 

cukup dikemukakan di depan para waris dan anggota keluarga atau 

tetangga terdekat saja.
89

 

3. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris 

ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkanya dengan terang dan 
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disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa  

(pamong desa). Di Aceh di mana hukum Islam besar pengaruhnya 

wasiat biasanya disampaikan di hadapan keuchik, Teungku Meunaah 

dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah 

sembayang magrib bertempat di rumah pewaris tetapi wasiat di Aceh 

pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melainkan 

kepada bukan ahli waris banyaknya barang-barang yang diwasiatkan itu 

tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris 

kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi 

perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela.
90

 

 Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak 

dibagi-bagi karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang 

disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau 

karena pembagiannya. Dengan demikian setelah waris wafat terhadap 

harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagianya itu ada 

kemungkinan di kuasai janda, anak, angota keluarga lainnya atau oleh tua-

tua adat kekerabatan, barang siapa yang menjadi penguasa atas harta 

warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut 

paut hutang pitutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris 

yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.
91

 

 Maka demikian setelah waris wafat, terdapat harta warisan yang tidak 

dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan apa yang 

disebut dengan istilah penguasaan warisan, penguasaan warisan dapat 

dikuasai janda, anak, anggota keluarga, dan penguasaan tua-tua adat 

kekerabatan bagi siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan, berarti 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang 

piutang pewaris dan mengurus para waris yang ditinggalkan guna 

kelangsungan hidup para waris. 
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 Berdasarkan kajian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa  

pembagian harta waris dalam hukum Islam terjadi karena tidak 

dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian 

harta waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidak 

sesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktik di lapangan 

dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kentalnya masyarakat dengan 

keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris adanya 

anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris 

Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1. Sehingga melahirkan ide 

pembaruan terhadap hukum waris Islam, masih terlalu banyak yang 

menegaskan urgensi hukum waris Islam hingga beramsumsi bahwa 

permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas 

kekeluargaan saja. 

 Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemahaman dan penyadaran 

terhadap masyarakat luas dalam banyak kesempatan, baik dalam 

lingkungan sekolah maupun pengajian-pengajian sehingga hukum waris 

dapat benar-benar dirasakan dan merupakan curahan rahmat Allah 

khusnya kaum Muslimin, adanya faktor-faktor di atas memberikan 

dampak termarjinalkannya hukum waris Islam dan mengakibatkan 

merabaknya praktik-praktik yang telanjur mendarah daging dalam adat 

kebudayaan masyarakat perihal penentuan dan pembagian harta waris jika 

praktik tersebut dirujuk kembali kepada kamus syariat Islam (al-Qur‟ān 

dan Sunnah) maka tidak akan ditemukan, meskipun jika ditemukan 

ternyata praktik adat yang dijalankan tersebut bertolak belakang dengan 

apa yang telah ditentukan oleh al-Qur‟ān dan Sunnah.
92

 

D. Tinjauan Pustaka 

setelah peneliti melakukan research terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama yang 

berhasil peneliti temukan adalah penelitian skripsi UIN Raden Intan 

Lampung yang dilakuan oleh Muhammad sholohin yang berjudul “Tinjaun 

Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang 

Pada Adat Semendo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat Semendo di Desa 

Sukaraja tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan dengan secara 

kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta  

yang khusus pristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.   

 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, Pandangan hukum Islam 

terhadap sistem kewarisan adat Semendo di Desa Sukaraja tidak sesuai 

dengan hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam tidak ada 

kewarisan adat tunggu tubang yang hak kewarisannya di istimewakan. 

Karena menurut hukum Islam hak kewarisan anak perempuan tertua 

dengan hak yang perempuan kecil sama banyak. Pandangan hukum Islam 

tentang pemutusan hak kewarisan anak tunggu tubang yang meninggalkan 

rumah hal ini di perbolehkan. Kerena adat yang salah tidak perlu di 

pertahankan dan lebih maslahat anak perempuan tunggu tubang  

melepaskan hak kewarisan yang bukan haknya menurut hukum Islam. 

 Penelitian yang kedua yang berhasil temukan adalah penelitian 

skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Ainal Yaqin yang berjudul 

“Kepemimpinan Adat Semendo Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa 

Uludanau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepemimpinan adat Semendo yang berlaku di Desa Uludanau yaitu 

terdapat dua kepemimpinan di dalam adat Semendo untuk ketua yang 

berlaku dalam satu desa ketua adat dipilih berdasarkan musyawarah dan 

mufakat dengan asas demokrasi dimana setiap masyarakat boleh 

mencalonkan sebagai ketua adat dengan syarat pertama beragama Islam, 



 

kedua mengerti tentang adat istiadat, ketiga tidak pernah melanggar adat. 

Yang kedua yaitu kepemimpinan adat tunggu tubang merupakan 

kepemimpinan di dalam suatu lembaga keluarga dengan pemimpin 

tertinggi disebut dengan meraje. Dalam perpektif Fiqih Siyasah terhadap 

kepemimpinan adat suku Semendo di desa Uludanau terdapat kesamaan 

yang berlaku di dalam suatu desa sudah sesuai dengan perspektif fiqih 

siyasah dimana setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai ketua adat 

dengan menganut asas demokrasi dan hal ini sesuai dengan pendapat Ibn 

Khaldun bahwa kepemimpinan bukanlah hak monopoli, sedangkan 

otomatis menjadi pemimpin  di dalam adat tunggu tubang.  

   Dari kedua penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan 

skripsi yang saya buat. Pertama, Pemutusan waris bagi anak tunggu 

tubang pada adat Semendo karena menurut ketentuan hukum Islam tidak 

ada kewarisan adat tunggu tubang yang hak kewarisannya di istimewakan 

karena menurut hukum Islam hak kewarisan anak perempuan tertua 

dengan hak yang perempuan kecil sama banyak. Sedangkan skripsi yang 

saya kerjakan perubahan harta warisan adat semendo di mana hak tunggu 

tubang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya atau melalaikankan 

kebutuhan adik-adiknya. Kedua, penelitian menunjukan kriteria 

kepemimpinan di dalam adat Semendo perpektif fiqih Siyasah. Sedangkan 

skripsi yang saya kerjakan menjelaskan tentang perubahan harta warisan 

adat Semendo dalam pespektif hukum Islam. Disini jelas terdapat 

perbedaan antara penelitian kedua dengan skripsi yang saya kerjakan.  
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