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Isteri Saya Meninggal, Bagaimana Bagi Warisnya 

Assalamualaikum  

Pa Ustadz saya mau tanya Isteri Saya meninggal, meninggalkan harta isteri beruppa tabungan, 

Rumah bersama tapi atas nama isteri, tabungan berupa uang dari ansuransi kematian, usaha 

bersama. 

Yang ditingglkan: Seorang Suami, 2 Anak perempuan, Ibu dan Bapak dari Isteri (mertua), 

saudara sekandung dari isteri. 

Pertanyaan: Siapa2kah yang berhak menerima ahli waris tersebut?, Dan berapa bagiankah 

masing-masing ahli waris?, harta yang mana-mana saja yang disebut sebagai harta waris?,  

Terimaksih Atas Jawabannya. 

Wassalam,  

Abdullah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seorang suami yang ditinggal mati isterinya, akan mendapat harta warisan dari peninggalan 

isterinya. Tentu saja harta yang dibagi waris adalah harta yang 100% milik isteri. 

Seandainya isteri punya harta yang dimiliki secara bersama, misalnya dengan suami, atau 

dengan siapa pun, maka yang dibagi waris hanya yang merupakan bagian milik isteri saja. 

Kalau kepemilikan rumah itu berdua antara suami dengan isteri, maka harus ditetapkan berapa 

prosen dari rumah itu yang milik isteri dan berapa proses yang menjadi hak suami. 

Ketika membagi warisan, bagian yang menjadi milik suami tidak perlu dibagi waris. Hanya 

bagian yang merupakan hak isteri saja yang dibagi waris. 

Jadi dalam hal ini, anda sebagai suami harus tahu persis bagian harta yang mana saja yang 

merupakan hak isteri anda selama hidupnya. Dan tentu saja dalam hal ini anda harus jujur 

pada diri anda sendiri. Meski pun kalau anda mau tidak jujur, tidak akan ada yang tahu. Tetapi 

kami yakin Allah Maha Mengetahui. 

Satu hal lagi yang perlu dicatat, syariah Islam tidak mengenal harta gono gini antara suami dan 

isteri. Semua harta isteri milik isteri dan semua harta suami milik suami. Islam berbeda 180 

derajat dengan sistem hukum asing, sekuler atau tradisional. Harta suami dengan harta isteri 

tidak mengenal istilah melebur. 

Kalau sebelum menikah seorang isteri punya asset 10 milyar, sedangkan suaminya cuma 

bermodal celaka kolor doang, maka begitu isteri meninggal, semua harta isteri yang 10 milyar 

itu tetap milik isteri. Suami tidak punya hak apapun, kecuali lewat warisan. 

Harta yang 10 milyar itu tidak serta merta jatuh ke tangan suami, yang lantas bisa saja kawin 

lagi dan menikmati harta mendiang isterinya. Hak suami di dalam harta isterinya yang 

meninggal dunia itu hanya 1/4-nya saja, yaitu bila isteri yang meninggal itu punya anak. 
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Sebaliknya, bila isteri yang meninggal itu tidak punya anak, maka suami akan mendapat 

bagian sebesar 50% dari harta milik mendiang isterinya. 

Ketentuan itu telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem: 

ََا ٍِ ٌُ اىُرُتُع  ََٗىٌد َفَيُن  َِ ُٖ َُ َى ََٗىٌد َفِئُ َما  َِ ُٖ ٌْ ٌَُنِ َى ٌْ ِإُ َى َٗاُجُن ٍَا َذَرَك َأْز ٌْ ِّْصُف  ََٗىُن ٍِِ َب   َِ ْٗ َدْيَذَرْم َٖا َأ َِ ِت َِٗصٍٍَح ٌُِ٘صٍ  ْعِد 

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) sesudah dibayar utangnya. (QS. An-Nisa: 12) 

Pembagian Warisan 

1. Suami 

Anda sebagai suami, sesuai dengan ayat Quran di atas, mendapat 1/4 bagian dari total harta 

milik mendiang isteri anda. 1/4 bagian itu sama juga dengan 25%. 

Sengaja kami beri contoh pakai milyar, biar semangat. Sebab kalau harta warisannya cuma 

seribu dua ribu perak, buat apa dihitung-hitung. Mendingan dimasukkan kotak amal. 

2. Dua Orang Anak Perempuan 

Dua orang anak perempuan mendapat bagian yang lumayan besar, yaitu 2/3 dari total harta 

yang dibagi waris. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini: 

ٍَا َذَرَك َِ ُشُيَصا  ُٖ ِِ َفَي ٍْ ََْر َْ٘ق اْش َِ َِّساء َف  َفِئُ ُم

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan (QS. An-Nisa': 11) 

3. Ibu dan Ayah 

Apabila saat meninggalnya, almarhumah masih punya ayah dan ibu yang hidup, maka 

keduanya juga merupakan ahli waris. Sehingga dapat bagian jatah harta warisan dari 

almarhumah. 

Besarnya masing-masing adalah 1/6. Untuk ibu 1/6 dari total harta yang diwariskan. Dan 

untuk ayah juga 1/6 dari total harta yang diwariskan. 

Dalilnya adalah ayat berikut ini: 

َُ َه ََا َذَرَك ِإُ َما ٍِ ََا اىُسُدُش  ُٖ ْْ ٍِ َٗاِحٍد  ِٔ ِىُنِو  ٌْ َ٘ َٗأَلَت  ِٔ ٍِ ٌَ٘ج َفأُل ُٔ ِإْخ َُ َى ِٔ اىُصُيُس َفِئُ َما ٍِ ُٓ َفأُل َ٘ا ُٔ َأَت َِٗرَش َٗ ََٗىٌد   ُٔ ٌْ ٌَُنِ َى ََٗىٌد َفِئُ َى  ُٓ

 اىُسُدُش

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-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(QS. An-Nisa': 11) 

4. Saudara dan Saudari Almarhumah 

Saudara dan saudari almarhumah pada dasarnya juga akan mendapatkan bagian dari harta 

warisan. Namun besarnya tidak ditetapkan. Tergantung sisa pembagian. Kalau masih ada 
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sisanya setelah diambil bagian-bagianya ole h para ahli waris yang tergolong ashabul furudh 

di atas, maka itu rezeki buat saudara dan saudari. 

Tapi kalau sudah habis dibagi-bagi, maka mereka ini tidak akan menerima apa-apa. 

Hitungan Khusus 

Sampai di sini seharusnya selesai penghitungan. Namun kalau diperhatikan lebih seksama, 

kasus Anda ini menarik sekali karena jarang terjadi. Kenapa demikian? Begini ceritanya. 

Biasanya dalam proses pembagian warisan, kita mengeluarkan terlebih dahulu hak-hak ahli 

waris yang termasuk ke dalam ashabul furudh. Misalnya kalau yang meninggal suami, dan 

meninggalkan isteri, anak laki-laki, ibu dan ayah, maka isteri dapat jatah 1/8, ibu dapat 1/6, 

ayah dapat 1/6. Lalu sisanya buat anak laki-laki. 

Jatah buat ashabul furudh itu 1/8 + 1/6 + 1/6 = 3/24 + 4/24 + 4/24 = 11/24. Masih ada sisanya, 

yaitu 13/24 buat anak laki. 

Tapi yang jadi masalah dalam kasus anda ini ternyata jumlahpara ashabul furudh yang 

jatahnya sudah pasti ini kebanyakan. Seandainya harta itu dibagi-bagi buat ashabul furudh 

saja, ternyata sudah tidak cukup. 

Dalam hal ini ahl waris ashabul furudh itu adalah suami yang dapat jatah 1/4, dua anak 

perempuan yang dapat jatah 2/3, ibu 1/6 dan ayah 1/6. Bila kita gabungkan jatah-jatah mereka, 

jumlahnya lebih dari 1 bulatan. 

Hitungannya begini: 1/4 + 2/3 + 1/6 + 1/6 = 3/12 + 8/12 + 2/12 + 2/12 = 15/12. Angka ini 

lebih dari satu bulatan atau sama dengan 1 3/12 = 1 1/4. 

Pembagian ini aneh dan tidak masuk akal jadinya. Bagaimana mungkin jatah-jatah atau 

prosentase para ahli waris melebihi 100% harta? 

Namun kasus seperti ini dahulu juga pernah terjadi, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab. 

Sehingga Umar meminta pendapat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli fiqih 

yang sangat piawai. Kasus ini kemudian dikenal dengan istilah 'aul. 

Apakah 'Aul itu? 

'Aul adalah bertambahnya jumlah bagian fardh dan berkurangnya nashib (bagian) para ahli 

waris. 

Hal ini terjadi ketika makin banyaknya para ahli waris yang termasuk ashhabul furudh 

sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yang belum menerima 

bagian. Dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pokok 

masalahnya, sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada 

-- meski bagian mereka menjadi berkurang. 

Misalnya bagian seorang suami yang semestinya mendapat setengah (1/2) dapat berubah 

menjadi sepertiga (1/3) dalam keadaan tertentu, seperti bila pokok masalahnya dinaikkan dari 

semula enam (6) menjadi sembilan (9). 

Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat bagian 3/6 (setengah) hanya 

memperoleh 3/9 (sepertiga). Begitu pula halnya dengan ashhabul furudh yang lain, bagian 

mereka dapat berkurang manakala pokok masalahnya naik atau bertambah. 
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Penerapan 'Aul Dalam Kasus Ini 

Pokok masalah dalam kasus Anda ini adalah 12. Angka ini adalah angka persekutuan terkecil 

dari 3, 4 dan 6. Mengingat jatah-jatah itu adalah 2/3, 1/4 da 1/6. Pokok masalahnya inilah yang 

kita naikkan menjadi 15. 

Sehingga jatah untuk suami yang tadinya 1/4 atau setara dengan 3/12, kemudian mengalami 

'aul menjadi 3/15. Jatah untuk 2 anak perempuan yang semula adalah 2/3 atau setara dengan 

8/12, kita lakukan 'aul padanya sehingga menjadi 8/15. Demikian juga jatah untuk ayah dan 

ibu yang masing-masing 1/6 atau setara dengan 2/12, kita terapkan 'aul sehingga masing-

masing menjadi 2/15. 

Maka harta yang misalnya senilai 15 milyar itu jelas sudah pembagiannya. Suami dapat 3 

milyar, 2 anak perempuan mendapat 8 milyar atau masing-masing 4 milyar, ibu dapat 2 milyar 

dan ayah dapat 2 milyar. 

Bagaimana dengan saudara dan saudari almarhumah? 

Mereka ini ashabah. Nasib ashabah adalah tergantung sisa pembagian. Jatah mereka 

tergantung habis apa tidak harta itu diambil oleh jatah-jatah para ashabul furudh. Dan dalam 

hal ini, sayangnya mereka masih belum beruntung, sehingga tidak ada sisa. Jadi mereka boleh 

gigit jari alias tidak dapat apa-apa. Nihil dan nol besar. Resiko jadi ashabah memang begitu. 

Semoga jawaban ini mudah dipahami, namun tiap kasus memang berbeda hitungannya. 

Terkadang jawaban di rubrik seperti ini memang kami akui agak kurang memadai. Sehingga 

terkadang pertemuan langsung pada akhirnya juga sangat diperlukan. Untuk hal-hal yang lebih 

khusus dan urgen, silahkan saja atur waktu agar kita bisa mengadakan pertemuan khusus, 

silahkan hubungi kami di 021 999-80.000 atau 0813-999-80.000 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Wasiat kepada Anak Agar Memberi Hartanya kepada Cucu Angkat 

Saya punya nenek telah meninggal dunia, nenek meninggalkan harta warisan. Nenek 

mempunyai 6 anak, anak sulungnya tidak punya anak tetapi mengangkat anak (anak dari 

adik), sebelum nenek meninggal pernah berkata (tidak tertulis) bahwa bagian dari anak 

sulungnya nanti akan diberikan kepada anak angkatnya. 

Dan anak sulungnyapun demikian bahwa apabila nanti mendapat bagian harta waris dari 

nenek akan diberikan kepada anak angkatnya. 

Pertanyaan saya adalah apakah ucapan nenek dan ibu angkatnya itu termasuk hibah (walaupun 

tidak tertulis)? Dan bagaimana sebaiknya apakah anak angkat tersebut berhak menerima 

bagian dari ibu angkatnya? 

Uong 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Berwashiyat dalam masalah harta memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun syaratnya, 

pihak yang menerima harta washiyat itu tidak boleh ahli warisnya sendiri. 
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Misalnya, seorang ibu tidak boleh berwashiyat agar hartanya diberikan kepada anaknya. Sebab 

si anak itu sudah pasti mendapat harta ibunya yang meninggal dunia, lewat jalur bagi waris. 

Maka seorang ahli waris tidak akan mendapat harta dari muwarritsnya lewat dua jalan 

washiyat. 

Washiyat hanya boleh ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Dan dalam hal ini, si 

cucu angkat itu memang bukan termasuk ahli waris. Jadi memang boleh mendapat harta lewat 

jalu washiyat. 

Tentunya dengan syarat bahwa harta yang diwashiyatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 dari 

total harta yang dibagi waris. Karena hak-hak ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah SWT, 

tidak boleh dikurangi sedikit pun. 

Maka pada dasarnya si anak sulung harus mendapat pembagian waris sesuai hukum Islam. 

Tidak boleh kurang dari haknya, dan tentu juga tidak boleh melebihinya. 

Sedangkan si cucu angkat juga pasti mendapat haknya atas washiyat dari almarhumah, bukan 

diambil dari bagian si anak sulung, tetapi diambilkan dari semua harta waris yang dibagi. 

Bahkan pemberian kepada si cucu angkat ini didahulukan. Maksudnya sebelum para ahli waris 

membagi-bagi harta almarhum, si cucu angkat ini harus sudah disisihkan terlebih dahulu 

jatahnya. 

Besarnya tentu harus sesuai dengan pesan dari almarhumah, berapa pun besarnya itu, asalkan 

totalnya tidak sampai 1/3 bagian dari jumlah harta yang akan dibagi waris. 

Setelah si cucu ini menerima haknya, maka sisanya barulah dibagi waris sesuai dengan hukum 

Islam. Termasuk si anak sulung, dia akan mendapatkan hartanya sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Pemberian Setelah Pembagian Waris 

Selain lewat metode di atas, bisa saja seandainya atas sepenuh keikhlasan dan keridhaan dari 

si anak sulung, dia menyisihkan sebagian hartanya kepada si cucu angkat. 

Jadi sejak awal si cucu angkat tidak diberi harta lewat washiat. Harta warisan dibagi dulu 

sesuai dengan hukum Islam. Setelah semua mendapat bagiannya, maka si sulung dengan 

keikhlasannya menyisihkan serelanya apa yang dia miliki dari hartanya. 

Tentu asasnya 100% hanya keikhlasan, bukan ketetapan atau ketentuan. Sebab biar bagaimana 

pun harta itu sudah menjadi hak si anak sulung sesuai dengan jatah masing-masing ahli waris 

dalam pembagian waris. 

Seandainya si anak sulung tidak ikhlas dan tidak rela, ya sudah. Si cucu angkat tidak perlu 

diberi apa pun, karena pada hakikatnya dia memang bukan ahli waris. 

Harta Yang Diterima Lewat Waris adalah Harta Yang Dimiliki Secara Sempurna 

Ini adalah ketentuan dari Allah SWT. Harta yang diterima lewat bagi waris adalah harta yang 

dimiliki secara sempurna (al-milkuttaam). Tidak ada hak dari muwarrits (pemilik harta 

sebelum meninggal) untuk ikut mengatur ini dan itu. Termasuk juga tidak berhak mengatur 

kepada ahli warisnya bahwa nanti kalau sudah menerima warisan dari dirinya, maka yang 

bersangkutan harus begini dan begitu. 

Berbeda dengan pemberian atau hibah. Dalam kasus hibah, di mana seseorang memberi harta 

kepada orang lain, bisa saja dia mensyaratkan sesuatu kepada penerima. 
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Sebagai contoh, ada seorang ayah misalnya menghadiahi anaknya mobil. Tapi ada syaratnya. 

Seandainya kuliahnya DO, maka mobil akan dicabut. Tapi kalau lulus, maka mobil tetap milik 

si anak. 

Ketika kuliah si anak ini ternyata memang benar-benar gagal tidak bisa lanjut karena IP-nya 

tekor alias jeblok, mau tidak mau dia harus rela kehilangan mobil hadiah dari ayahnya. Ya, itu 

resiko. 

Tapi dalam kasus waris, si ayah tidak bisa main bikin aturan ini dan itu. Misalnya, si anak 

akan kehilangan haknya atas mobil kalau DO dari kuliah. Padahal mobil itu diterimanya lewat 

jalur bagi waris. Walau pun misalnya si ayah sebelum meninggalnya sudah bikin washiyat 

yang isinya syarat-syarat seperti di atas, tetapi washiyat ini tidak berlaku. Karena kepemilikan 

harta sudah berpindah dari si ayah kepada si anak. Apapun yang terjadi, harta sudah jadi milik 

anak. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau Isteri Meninggal, Siapa Ahli Warisnya? 

Assalamualaikum wr wb 

Pa Ust, saya membaca artikel ustadz "Harta Isteri, yang Manakah?" 

Pertanyaannya: 

Bagaimana kalau Isteri yang meninggal, apakah Hartanya Hak siapa 

Suami, Anak, Saudara Isteri atau Orang Tuanya (kalau masih ada ) 

Tolong Pencerahannya 

Wassalamualaikum wr wb 

Hais Nazarudin 

Hais.nazarudin@isuzu.astra.co.id 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seorang isteri yang meninggal, sudah jelas siapa saja ahli warisnya. Al-Quran Al-Kariem telah 

menetapkan siapa saja ahli waris dari seorang isteri, dan berapa nilai hak masing-asing ahli 

waris itu. 

1. Suami 

Bila seorang isteri meninggal dunia, maka yang sudah pasti akan menerima harta warisan 

adalah suami. Suami adalah laki-laki yang menikah dengan almarhum dan masih berstatus 

suami ketika alamrhumah isterinya wafat. 

Suami termasuk bagain dari ashabul furudh. Besar bagian yang diterimanya sudah ditetapkan 

dan tidak bergantung kepada sisa dari orang lain. Allah SWT sudah menetapkan hak warisan 

buat suami yaitu dalam firman-Nya: 
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ََا ٍِ ٌُ اىُرُتُع  ََٗىٌد َفَيُن  َِ ُٖ َُ َى ََٗىٌد َفِئُ َما  َِ ُٖ ٌْ ٌَُنِ َى ٌْ ِإُ َى َٗاُجُن ٍَا َذَرَك َأْز ٌْ ِّْصُف  ََٗىُن  ْٗ َٖا َأ َِ ِت َِٗصٍٍَح ٌُِ٘صٍ ٍِِ َتْعِد   َِ ٍِ َذَرْم ٌْ  َد

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) sesudah dibayar utangnya. (QS. An-Nisa:12) 

Maka ada dua kemungkinan bagi suami untuk mendapatkan harta warisan dari almarhumah 

isterinya: 

1.1. Mendapat 1/2  

Seorang suami mendapat 1/2 (50%) atau separuh dari total harta yang dimiliki isteri, apabila 

isteri tidak punya fara' waris. Seperti anak laki, anak perempuan, atau cucu laki atau 

perempuan dari anak laki-laki. 

1.2. Mendapat 1/4 

Suami mendapat 1/4 (25%) dari total harta yang dimiliki isteri, apabila isteri tidak punya fara' 

waris seperti yang disebut di atas. 

2. Anak-anak Almarhumah 

Yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak yang isteri lahirkan sendiri. Bukan anak dari 

bawaan suami (anak tiri). Namun berapa bagian yang diterima seorang anak laki dan 

perempuan, ada perbedaan. 

2.1. Anak Laki-laki 

Keberadaan anak laki-laki akan membuat hak-hak ahli waris lainnya menjadi hilang. Misalnya 

saudara dan saudari almarhumah, jelas tidak akan mendapat warisan. Juga anak-anak dari para 

saudara itu. 

Termasuk yang kehilangan hak warisnya adalah paman almarhumah, cucu almarhumah dan 

juga sepupu almarhumah. 

Anak laki-laki almarhumah baik sendiri, dua orang atau lebih mendapat warisan dari ayahnya 

dengan cara ashabah. Yaitu sisa harta yang telah sebelumnya diberikan kepada para ashabul 

furudh. Dalam hal ini yang termasuk contoh dari ashabul furudh adalah suami almarhumah. 

Sehingga anak laki-laki punya kesempatan mendapat harta warisan lebih banyak, atau 

sebaliknya bisa juga mendapat lebih sedikit. Semua tergantung dari seberapa banyak jumlah 

yang diambil oleh para ashabul furudh. 

2.2. Anak Perempuan 

Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-quran tentang pembagian warisan untuk anak 

perempuan. 

َْ٘ق اْشََْد َِ َِّساء َف ِِ َفِئُ ُم ٍْ ٍَ ٍِْصُو َحِّظ اأُلَّص ٌْ ِىيَّذَمِر  ْٗاَلِدُم ُٔ ِفً َأ ٌُ اىّي َٖا اىِْْصُفٌُِ٘صٍُن َٗاِحَدًج َفَي َِٗإُ َماَّْد  ٍَا َذَرَك  َِ ُشُيَصا  ُٖ ِِ َفَي ٌْ  

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: 

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 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.(QS. 

An-Nisa: 11) 
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Ada tiga kemungkinan bagi anak perempuan 

2.2.1. Mendapat 1/2 (50%) 

Bila anak perempuan itu anak tunggal, tidak punya saudara baik laki-laki maupun perempuan, 

maka dia akan menerima warisan secara fardh yang besarnya 1/2 bagian dari seluruh total 

harta warisan. Atau sebesar 50% dari semua harta almarhum ayahnya. 

2.2.2. Mendapat 2/3 

Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih sementara mereka tidak punya satu pun saudara 

laki-laki, artinya almarhum ayah mereka tidak punya anak laki-laki, kecuali hanya mereka, 

maka mereka akan mewarisi dengan cara fardh yaitu sebesar 2/3 bagian dari seluruh harta 

yang ditinggalkan almarhum. 

Maksud dari 2/3 itu adalah nilai totalnya, bukan masing-masing mendapat 2/3. Kalau jumlah 

mereka ada 2 orang, maka 2/3 itu dibagi dua, kalau mereka ada 3 orang, maka 2/3 itu dibagi 

tiga dan begitu seterusnya. 

2.2.3. Mendapat Ashabah 

Bila anak perempuan baik satu orang saja atau lebih memiliki saudara laki-laki, maka mereka 

mewarisi harta ayah dengan cara ashabah bersama-sama dengan anak laki-laki. 

Untuk itu yang diterima tiap anak perempuan separuh dari yang diterima anak laki-laki. Atau 

dengan kata lain, tiap anak laki almarhum akan menerima harta yang besarnya dua kali lipat 

dari yang diterima anak perempuan. 

Sebagai contoh bila seseorang wafat meninggalkan satu anak laki dan dua anak perempuan, 

maka harta itu dibagi 4 bagian sama besar. Dua bagian untuk anak laki-laki, satu bagian untuk 

anak perempuan pertama dan satu bagian untuk anak perempuan kedua. 

Sebenarnya kasus yang paling sering terjadi dalam masalah waris sebatas hanya pada mereka 

ini saja, yaitu untuk suami/isteri dan anak-anak saja. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. 

Sedangkan para ahli waris selebihnya biasanya sudah tidak ada (wafat) atau terhijab oleh 

adanya anak laki-laki). Kalau mau dirinci, sebenarnya jumlah ahli waris itu ada banyak, di 

mana posisi seseorang dapat menutup (menghijab) hak ahli waris lain. 

Daftar Para Ahli Waris Sebelum Dihijab 

Kalau kita merujuk kepada kitab fiqih klasik, sesunguhnya jumlah mereka lebih banyak lagi. 

Dengan membuka semua hijab, jumlah totalnya bisa mencapai 25 orang dengan 15 orang laki-

laki dan 10 orang perempuan. 

ن] .1   Anak laki-laki - [اب
ن] .2 ن اب   Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) - [اب
  Bapak - [أب] .3
  Kakek (dari pihak bapak) - [األب أب] .4
يق أخ] .5 ق ش ] - Saudara kandung laki-laki  
يق أخ] .6 ق ش ] - Saudara laki-laki seayah  
م أخ] .7   Saudara laki-laki seibu - [أل
ن] .8 يق أخ اب ق ش ] - Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki  
ن] .9 م أخ اب   Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu - [أل
يق عم] .10 ق ش ] - Paman (saudara kandung bapak)  
  Paman (saudara bapak seayah) - [ألب عم] .11
ن] .12 يق عم اب ق ش ] - Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)  
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ن] .13   Anak laki-laki paman seayah - [ألب عم اب
  Suami - [زوج] .14
تق] .15   Laki-laki yang memerdekakan budak - [مع
16. anak perempuan [نت   [ب
17. ibu [أم]  
18. anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki) [نت ن ب   [اب
19. nenek (ibu dari ibu) [م أم   [األ
20. nenek (ibu dari[األب أم]  
21. saudara kandung perempuan [قة أخت ي ق ش ]  
22. saudara perempuan seayah [ألب أخت]  
23. saudara perempuan seibu [م أخت   [أل
24. isteri [زوجة]  
25. perempuan yang memerdekakan budak [قة ت   [مع

Kalau tidak ada hijab, maka jumlahnya banyak sekali seperti ini. Dengan adanya hijab, maka 

yang mendapat warisan hanya beberapa orang saja. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Non Muslim Dapat Hibah atau Wasiat? 

Assalamualaikm wr.wb 

Tanya Pak Ustad,  

Dapatkah seorang non muslim dapat hibah atau wasiat? Karena kalau lewat jalur waris, salah 

satu syarat adalah yang mewariskan dan yang menerima waris harus muslim. Bagaimana 

dengan hibah atau wasiat, sama atau ada pengecualian? 

Terima kasih 

Wassalam,  

AA 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seorang ahli waris yang berlainan agama dengan muwarrits-nya (pemberi harta waris), secara 

syariah memang telah keguguran dari menerima harta waris. Karena di dalam sabda 

Rasulullah SAW telah disebutkan: 

Orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat 

warisan dari orang muslim. 

Perbedaan agama merupakan salah satu dari tiga mawani' atau pencegah seseorang dari 

menerima harta warisan. Mawani' yang lainnya adalah perbudakan dan pembunuhan. 

Dibandingkan dengan hibah atau washiyat, memang hukumnya berbeda. Hibah memang tidak 

mensyaratkan keIslaman si penerimanya. Demikian juga berlaku halnya dengan washiyat. 

Orang yang bukan Islam berhak menerima hibah atau washiyat dari orang Islam. Dan 

sebaliknya juga berlaku, orang Islam berhak menerima hibah dan washiat dari orang yang 

bukan beragama Islam. 

Namun yang perlu dicatat adalah bahwa orang yang menerima washiyat justru tidak boleh 

seorang ahli waris. Maka kalau pertanyaan Anda adalah bagaimana caranya agar ahli waris, 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

151 
 

misalnya anak, yang kebetulan tidak beragama Islam bisa dapat harta dari orang tuanya yang 

muslim, maka cara satu-satunya adalah lewat hibah. 

Hibah adalah harta yang diberikan langsung pada saat kedua belah pihak masih sama-sama 

hidup. Dan perpindahan status kepemilikan langsung terjadi. Sehingga begitu suatu harta 

dihibahkan, otomatis harta itu langsung 100% jadi milik orang yang menerimanya. 

Misalnya si Ayah ingin agar anaknya yang kafir tetap bisa menerima harta dari dirinya, maka 

caranya bisa dengan jalan menghibahkannya. Anggaplah misalnya harta itu berupa sebidang 

tanah. Maka ketika sang Ayah masih hidup, diserahkan tanah itu utuh dan langsung diurus 

surat-suratnya ke BPN. Maka saat itu juga, tanah itu sudah bukan lagi milik sang Ayah, tapi 

tanah sudah berganti jadi milik si anak, walau pun tidak beragama Islam. 

Ini adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh, satu dari tiga kemungkinan penyerahan harta. 

Kemungkinan lewat bagi waris atau washiyat sudah tertutup. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Harta Isteri, yang Manakah? 

Assalamu 'alaikum wr. wb.  

Ustad sering membahas tentang harta Isteri, tapi saya belum menemukan jawaban tentang 

harta yang mana yang dimaksud dengan Harta Isteri? Apakah penghasilan selama bersuami 

juga dianggap harta Isteri dan suami tidak punya hak atas harta tersebut? 

Wassalam  

VB 

Kimunk 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Harta isteri adalah harta milik isteri, baik yang dimiliki sejak sebelum menikah, atau pun 

setelah menikah. Harta isteri setelah menikah yang terutama adalah dari suami dalam bentuk 

nafaqah (nafkah), selain juga mungkin bila isteri itu bekerja atau melakukan usaha yang 

bersifat bisnis. 

Khusus masalah nafkah, sebenarnya nafkah sendiri merupakan kewajiban suami dalam bentuk 

harta benda untuk diberikan kepada isteri. Segala kebutuhan hidup isteri mulai dari makanan, 

pakaian dan tempat tinggal, menjadi tanggungan suami. 

Dengan adanya nafkah inilah kemudian seorang suami memiliki posisi qawam (pemimpin) 

bagi isterinya, sebagaimana firman Allah SWT: 

ٌْ ِٖ َ٘اِى ٍْ ِْ َأ ٍِ ََا َأَّفُقْ٘ا  َِٗت ٌْ َعَيى َتْعٍض  ُٖ ُٔ َتْعَّض ََا َفَّضَو اىّي َُ َعَيى اىَِْساء ِت ٍُ٘ َ٘ا  اىِرَجاُه َق

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa': 34) 
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Namun yang seringkali terjadi, sebagian kalangan beranggapan bahwa nafkah suami kepada 

isteri adalah biaya kehidupan rumah tangga saja. Pemandangan sehari-harinya adalah suami 

pulang membawa amplop gaji, lalu semua diserahkan kepada isterinya. 

Cukup atau tidak cukup, pokoknya ya harus cukup. TInggallah si isteri pusing tujuh keliling, 

bagaimana mengatur dan menyusun anggaran belanja rumah tangga. Kalau isteri adalah orang 

yang hemat dan pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran, suami tentu senang. 

Yang celaka, kalau isteri justru kacau balau dalam memanaje keuangan. Alih-alih mengatur 

keuangan, yang terjadi justru besar pasak dari pada tiang. Ujung-ujungnya, suami yang pusing 

tujuh keliling mendapati isterinya pandai membelanjakan uang, plus hobi mengambil kredit, 

aktif di arisan dan berbagai pemborosan lainnnya. 

Padahal kalau kita kembalikan kepada aturan asalnya, yang namanya nafkah itu lebih 

merupakan 'gaji' atau honor dari seorang suami kepada isterinya. Sebagaimana 'uang jajan' 

yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. 

Adapun kebutuhan rumah tangga, baik untuk makan, pakaian, rumah, listrik, air, sampah dan 

semuanya, sebenarnya di luar dari nafkah suami kepada isteri. Kewajiban mengeluarkan 

semua biaya itu bukan kewajiban isteri, melainkan kewajiban suami. 

Kalau suami menitipkan amanah kepada isterinya untuk membayarkan semua biaya itu, boleh-

boleh saja. Tetapi tetap saja semua biaya itu belum bisa dikatakan sebagai nafkah buat isteri. 

Sebab yang namanya nafkah buat isteri adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik isteri. 

Kira-kira persis dengan nafkah di awal sebelum terjadinya akad nikah, yaitu mahar atau 

maskawin. Kita tahu bahwa sebuah pernikahan diawali dengan pemberian mahar atau 

maskawin. Dan kita tahu bahwa mahar itu setelah diserahkan akan menjadi sepenuhnya milik 

isteri. 

Suami sudah tidak boleh lagi meminta mahar itu, karena mahar itu statusnya sudah jadi milik 

isteri. Kalau seandainya isteri dengan murah hati lalu memberi sebagian atau seluruhnya harta 

mahar yang sudah 100% menjadi miliknya kepada suaminya, itu terserat kepada dirinya. Tapi 

yang harus dipastikan adalah bahwa mahar itu milik isteri. 

Sekarang bagaimana dengan nafkah buat isteri? 

Kalau kita mau sedikit cermat, sebenarnya dan pada hakikatnya, yang disebut dengan nafkah 

buat isteri adalah harta yang sepenuhnya diberikan buat isteri. Dan kalau sudah menjadi harta 

milik isteri, maka isteri tidak punya kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan rumah 

tangga. Nafkah itu 'bersih' menjadi hak isteri, di luar biaya makan, pakaian, bayar kontrakan 

rumah dan semua kebutuhan sebuah rumah tangga. 

Mungkin Anda heran, kok segitunya ya? Kok matre' banget sih konsep seorang isteri dalam 

Islam? 

Jangan heran dulu, kalau kita selama ini melihat para isteri tidak menuntut nafkah 'eksklusif' 

yang menjadi haknya, jawabnya adalah karena para isteri di negeri kita ini umumnya telah 

dididik secara baik dan ditekankan untuk punya sifat qana'ah. 

Saking mantabnya penanaman sifat qana'ah itu dalam pola pendidikan rumah tangga kita, 

sampai-sampai mereka, para isteri itu, justru tidak tahu hak-haknya. Sehingga mereka sama 

sekali tidak mengotak-atik hak-haknya. 

Memandang fenomena ini, salah seorang murid di pengajian nyeletuk, "Wah, ustadz, kalau 

begitu hal ini perlu tetap kita rahasiakan. Jangan sampai isteri-isteri kita sampai tahu kalau 

mereka punya hak nafkah seperti itu." 
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Yang lain menimpali, "Setuju stadz, kalau sampai isteri-isteri kita tahu bahwa mereka punya 

hak seperti itu, kita juga ntar yang repot nih ustadz. Jangan-jangan nanti mereka tidak mau 

masak, ngepel, nyapu, ngurus rumah dan lainnya, sebab mereka bilang bahwa itu kan tugas 

dan kewajiban suami. Wah bisa mejret nih kita-kita, ustadz." 

Yang lain lagi menambahi, "Benar ustadz, bini ane malahan sudah tahu tuh masalah ini. Itu 

semua kesalahan ane juga sih awalnya. Sebab bini ane tuh, ane suruh kuliah di Ma'had A-

Hikmah di Jalan Bangka. Rupanya materi pelajarannya memang sama ame nyang ustadz 

bilang sekarang ini. Cuman bini ane emang nggak tiap hari sih begitu, kalo lagi angot doang." 

"Tapi kalo lagi angot, stadz, bah, ane jadi repot sendiri. Tuh bini kagak mao masak, ane juga 

nyang musti masak. Juga kagak mau nyuci baju, ya udah terpaksa ane yang nyuciin baju 

semua anggota keluarga.Wii, pokoknya ane jadi pusing sendiri karena punya bini ngarti 

syariah." 

Menjawab 'keluhan' para suami yang selama ini sudah terlanjur menikmati ketidak-tahuan 

para isteri atas hak-haknya, kami hanya mengatakan bahwa sebenarnya kita sebagai suami 

tidak perlu takut. Sebab aturan ini datangnya dari Allah juga. Tidak mungkin Allah berlaku 

berat sebelah. 

Sebab Allah SWT selain menyebutkan tentang hak-hak seorang isteri atas nafkah 'eksklusif', 

juga menyebutkan tentang kewajiban seorang isteri kepada suami. Kewajiban untuk mentaati 

suami yang boleh dibilang bisa melebihi kewajibannya kepada orang tuanya sendiri. 

Padahal kalau dipikir-pikir, seorang anak perempuan yang kita nikahi itu sejak kecil telah 

dibiayai oleh kedua orang tuanya. Pastilah orang tua itu sudah keluar biaya besar sampai anak 

perawannya siap dinikahi. Lalu tiba-tiba kita kita datang melamar si anak perawan itu begitu 

saja, bahkan kadang mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat tidak lebih dari nilai seratus 

ribu perak. 

Sudah begitu, dia diwajibkan mengerjakan semua pekerjaan kasar layaknya seorang pembantu 

rumah tangga, mulai dari shubuh sudah bangun dan memulai semua kegiatan, urusan anak-

anak kita serahkan kepada mereka semua, sampai urusan genteng bocor. Sudah capek kerja 

seharian, eh malamnya masih pula 'dipakai' oleh para suaminya. 

Jadi sebenarnya wajar dan masuk akal kalau untuk para isteri ada nafkah 'eksklusif' di mana 

mereka dapat hak atas 'honor' atau gaji dari semua jasa yang sudah mereka lakukan sehari-

hari, di mana uang itu memang sepenuhnya milik isteri. Suami tidak bisa meminta dari uang 

itu untuk bayar listrik, kontrakan, uang sekolah anak, atau keperluan lainnya. 

Dan kalau isteri itu pandai menabung, anggaplah tiap bulan isteri menerima 'gaji' sebesar 

sejuta perak yang utuh tidak diotak-atik, maka pada usia 20 tahun perkawinan, isteri sudah 

punya harta yang lumayan 20 x 12 = 240 juta rupiah. 

Lumayan kan? 

Nah hartai tu milik isteri 100%, karena itu adalah nafkah dari suami. Kalau suami meninggal 

dunia dan ada pembagian harta warisan, harta itu tidak boleh ikut dibagi waris. Karena harta 

itu bukan harta milik suami, tapi harta milik isteri sepenuhnya. Bahkan isteri malah mendapat 

bagian harta dari milik almarhum suaminya lewat pembagian waris. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Pengertian dan Urgensi Ilmu Waris 

Assalamua'laikum Ustadz 

Mohon dijelaskan tentang pengertian hukum waris dalam Islam serta alasan mengapa kita 

harus mempelajari ilmu ini. 

Terima kasih banyak 

Amanda 

amanda 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Definisi Warisan 

Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-

irtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang 

kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan 

harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak 

menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. Di antaranya Allah berfirman: 

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud..." (an-Naml: 16) 

..". Dan Kami adalah pewarisnya." (al-Qashash: 58) 

Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi saw.: 

'Ulama adalah ahli waris para nabi'.  

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah: berpindahnya 

hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak 

milik legal secara syar'i. 

Urgensi Mempelajari Hukum Warisan  

1. Melanggar Hukum Warisan Diancam Masuk Neraka dan Kekal Di Dalamnya  

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuknya. 

Sebagaimana yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem. 

Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan.(QS. An-Nisa': 13-14) 

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, 

yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat 

nanti akan diancam dengan siska api neraka. Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang 

tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan 
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lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka 

sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan. 

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT telah tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan 

hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan 

buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai 

siksa itu tertimpa kepada kita semua. Nauzu billahi min zalik. 

2. Perintah Rasulullah SAW Secara Khusus Untuk Mempelajarinya 

Secara khusus Rasulullah SAW telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu warisan. 

Di antara sebabnya adalah karena ilmu wrisan itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula 

Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan 

diangkat dari muka bumi. 

Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah 

dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." 

(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dna Al-Hakim) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hak Waris untuk Anak Perempuan Tunggal 

Yth Pak ustadz. 

Assalamualaikum wr wb. 

Saya ingin mengajukan pertanyaan perihal hak waris untuk anak perempuan tunggal yang 

mempunyai paman laki-laki dari ayah. Benarkah kalau ayah dari anak perempuan ini 

meninggal dunia hak warisnya jatuh ke pamannya? 

Demikian pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. 

Wassalam 'alaikumwr wb. 

Agus Setyo Sudewo 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,  

Seorang anak perempuan tunggal yang ditinggal mati ayah kandungnya akan menerima hak 

warisan sebesar 50% dari total harta peninggalan sang Ayah. 

Ketetapan itu dijelaskan di dalam ayat yang turun dari langit tanpa bisa diganggu gugat oleh 

siapa pun. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian 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. (QS An-Nisa': 11) 

Sebagai ilustrasi, seandainya harta yang diwariskan itu senilai 10 Milyar, maka hak anak 

perempuan tunggal sudah jelas, yaitu 5 milyar atau separuhnya. 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

156 
 

Ini adalah ketentuan dari Allah SWT, Sang Pencipta jagad raya dan Penentu hak kepemilikan 

di antara manusia. Maka siapa pun yang menentang ketetapan yang sudah mutlak dan qath'i 

ini, dia telah kufur kepada ketetapan Allah SWT. 

Hukumannya sangat keras, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak keluar dari sana 

selamanya. Dan tentunya di dalam neraka itu ada siksa yang bukan hanya pedih secara pisik 

tetapi juga menyakitkan secara psikis, karena Allah SWT mengatakan sebagai adzab yang 

menghinakan. 

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa': 14) 

Maka tidak ada jalan bagi kita yang mengaku muslim untuk terikat dengan semua ketentuan 

dan ketetapa dari Allah SWT, sebagai wujud dari iman kita kepada-Nya. 

Untuk itu Allah SWT akan memberikan kita balasan yang besar, berupa dimasukkannya diri 

kita ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. 

(Hukum waris) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya 

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.(QS. 

An-Nisa': 13) 

Jadi anak perempuan itu pasti mendapat warisan, karena anak perempuan itu dalam kondisi 

tidak ada saudara laki-lakinya berstatus ashhabul furudh, yaitu ahli waris yang sudah pasti 

mendapat bagian tetap dari almarhum. Bagian tetapnya itu sangat besar, yaitu 50% dari total 

nilai harta yang dibagi waris. 

Selain anak perempuan tunggal, yang menjadi ashhabul furudh kalau ada adalah ayah dan ibu 

dari almarhum.Juga termasukistri dari almarhum. Seandainya mereka masih ada, maka ayah 

almarhum mendapat 1/6, ibu almarhum juga mendapat 1/6, isteri almarhum mendapat 1/8. 

Sisanya itu untuk para ashabah. Dan di antara para ashabah adalah saudara laki-laki 

almarhum. Posisinya sebagai paman dari anak perempuan tunggal itu. Posisi paman hanya 

ashabah, yaitu ahli waris yang menerima harta warisan sisa, itu pun kalau masih bersisa. 

Sangat boleh jadi para ashabah ini tidak mendapatkan sisa apapun. 

Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa paman langsung berhak mengangkangi harta warisan 

dan anak perempuan almarhum tidak dapat apa-apa. Yang benar adalah anak perempuan itu 

harus mendapat 50% dari total warisan terlebih dahulu, lalu dibagi lagi kepada ashhabul 

furudh lainnya kalau masih ada, terakhir sisanya barulah untuk si paman. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,  

 

Warisan Dibagi Sama Rata, Bolehkah? 

Ustadz, nenek saya baru saja meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak (satu pria 

dan satu wanita), di mana salah satu dari anak tersebut adalah ibu saya. Pertanyaannya adalah 

salah satu dari ahli waris (anak lelaki) menginginkan agar warisan tersebut dibagi rata antara 

kedua anak, sedangkan sepanjang yang saya ketahui pembagian warisan yang benar adalah 

anak lelaki mendapatkan 2 kali dibandingkan anak perempuan. Selain itu apakah 

dimungkinkan sebelum warisan tersebut dibagikan, disisihkan untuk infaq terlebih dahulu, dan 

berapa prosentasenya untuk infaq? 
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Sekian dan terima kasih. 

Mulyawan 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Keinginan paman anda untuk membagi sama rata harta warisan dari nenek itu tentu didasari 

rasa rahimnya kepada saudarinya sendiri. Rasa ini sesungguhnya sangat baik dan perlu 

dihargai. 

Tinggal bagaimana agar niat baik itu tidak dijalankan lewat prosedur yang kurang sejalan 

dengan ketentuan syariah. Dan anda benar ketika mengatakan bahwa seharusnya bagian yang 

diterima anak perempuan hanya separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki. 

Jalan keluar di antara kedua agar bisa ada titik temu tentu ada dan insya Allah masih bisa 

diupayakan. Caranya, kita bagi dua langkah. Awalnya harta itu dibagi sesuai syariah, lalu 

setelah paman anda memilikinya, boleh saja dihadiakan kepada ibu anda. 

Langkah pertama adalah langkah untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan kitabullah 

dan sunnah rasul. Maka harta itu dibagi menjadi tiga bagian sama besar. Paman anda berhak 

atas 2/3 bagian itu dan ibu anda mengambil 1/3-nya. Inilah cara yang benar dalam membagi 

warisan kepada anak laki dan perempuan. 

Langkah kedua, setelah paman anda memiliki 2/3 dari harta warisan itu, kalau beliau ingin 

berbuat baik dan menjalin kasih sayang kepada saudarinya (ibu anda), boleh saja beliau 

memberi dalam bentuk hadiah, hibah atau sedekah atau apapun istilahnya. Bahkan kalau mau 

semua hartanya sekalipun, boleh-boleh saja hukumnya. 

Asalkan pembagian secara syariah ditetapkan terlebih dahulu, jangan langsung dibagi sama 

rata sesuai dengan selera. Ini demi menghormati dan menjalankan hukum yang sudah baku. 

Infak Saat Membagi Warisan 

Di dalam Al-Quran disebutkan tentang anjuran untuk menyisihkan sebagain harta yang 

sedangkan dibagi waris. 

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka 

berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-

Nisa': 8) 

Tidak ada ketetapan tentang besar nilai yang harus diinfakkan, bahkan bila memang tidak mau 

bersedekah, pada dasarnya tidak mengapa, karena hal itu bukan merupakan kewajiban, 

melainkan sekedar ibadah sunnah saja. Perintah di ayat ini bukan bermakna kewajiban 

melainkan anjuran. Tidak mau bersedekah juga boleh. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Anak Belum Mandiri, Apakah Semua Warisan Ayah Jatuh ke Tangan Ibu? 

Assalamu'alaykum wr. wb. 

Usadz, ayah saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat beliau meninggal, harta 

yang beliau tinggalkan: rumah tinggal, mobil pribadi, dan beberapa aset rumah kontrakan. 

Tapi beliau juga meninggalkan sejumlah hutang. Yang ingin saya tanyakan: 

1. Bagaimana pembagian warisnya untuk tiap-tiap ahli warisnya (anak laki-laki, 

Perempuan, isteri, ibu)? 

2. Lalu bagaimana cara penyerahannya, apakah semua aset yang ada harus dikalkulasi, 

lalu dijual dan selanjutnya baru dibagi (setelah dikurangi jumlah hutang)? 

3. Jika saya dan adik-adik saya yang juga termasuk ahli waris masih dalam tanggungan 

ibu kandung, yang dalam hal ini isteri ayah, jadi semua harta seharusnya jatuh ke 

tangan ibu. Begitu bukan? Lalu bagaimana posisi nenek (ibu ayah), jika beliau ridha 

untuk memberikan bagian beliau untuk pendidikan kami, cucu-cucunya, apakah masih 

ada kewajiban kami untuk memberikan bagian beliau? Atau kami tetap harus 

memenuhi hak beliau ketika pendidikan kami semua telah selesai? 

Saya mohon jawabannya, karena masalah ini sudah cukup lama saya ingin tanyakan, tapi 

jawaban tiap-tiap orang berlainan. Karenanya ustadz, jika ada ayat atau hadits yang berkaitan, 

mohon dilampirkan. 

Jazakallah. 

Wassalamu'alaykum wr. wb. 

_rie_ 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Seharusnya jawaban yang anda terima tidak berlain-lainan, seandainya anda bertanya kepada 

orang yang menguasai ilmu faraidh. Kalau ternyata jawaban yang anda terima berlain-lainan, 

boleh jadi ada banyak sebab. Misalnya, orang yang anda tanyakan itu tidak mengerti ilmu 

faraidh (ilmu pembagian warisan). Dan kalau benar karena sebab ini, sungguh memang sangat 

fatal. 

Perlu anda pahami baik-baik bahwa tidak semua penceramah menguasai ilmu ini, meski beliau 

bisa ceramah berjam-jam. Juga tidak semua ustadz bisa membagi warisan dengan ilmu 

faraidh, bila belum pernah mempelajarinya. 

Padahal ilmu faraidh adalah ilmu yang nyata dan kelihatan. Semua dalilnya lengkap dan 

mudah dipelajari. Dan bila telah dipelajari dengan benar, seharusnya jawabannya pasti selalu 

sama. Kecuali bila seseorang menjawab bukan dengan ilmu faraidh. 

Ketentuan dan Langkah Pembagian Warisan 

1. Langkah Pertama 

Sebelum bicara tentang pembagian warisan, kita perlu menetapkan terlebih dahulu harta 

almarhum dan memisahkannya dengan yang bukan harta beliau. 

Boleh jadi ada harta yang dimiliki bersama dengan orang lain. Misalnya dengan isterinya atau 

siapapun. Maka harus dipisahkan terlebih dahulu, jangan sampai ikut dibagi waris. 
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2. Langkah Kedua 

Berikutnya adalah menunaikan semua hutang almarhum yang belum terlunasi. Termasuk 

wasiat untuk memberikan sejumlah harta kepada orang-orang tertentu kalau memang pernah 

berwasiat. Namun ketentuannya tidak boleh lebih dari 1/3 nilai total harta almarhum. 

Dan yang menerima wasiat tidak boleh ahli waris. Sebab ahli waris sudah punya jatah 

tersendiri dalam pembagian harta. 

3. Langkah Ketiga 

Setelah semua urusan selesai, maka baru kita bicara pembagian warisan. 

Untuk itu kita harus menentukan dulu siapa saja yang merupakan ahli waris dan siapa yang 

bukan ahli waris. Boleh jadi kita mengira seorang anggota keluarga adalah ahli waris, padahal 

ternyata dia bukan ahli waris almarhum. Misalnya menantu, mertua, anak tiri, saudara angkat 

dan lainnya. Meski bagian dari kelaurga atau sudah seperti keluarga, tetapi mereka bukan ahli 

waris. 

Jumlah ahli waris sebenarnya banyak sekali, bisa mencapai 25 orang. Tetapi dalam 

implementasinya, yang benar-benar akan menerima warisan seringkali berkurang. 

Hal itu terjadi karena ada ketentuan hijab dalam pewarisan. Hijab artinya penutup, yaitu 

keberadaan seorang ahli waris yang menutup hak ahli waris lainnya. Baik menutup secara 

sebagiannya sehingga warisannya jadi berkurang, atau pun hijab secara keseluruhan sehingga 

haknya hilang sama sekali. 

Berdasarkan data yang anda berikan, maka semua memang termasuk ahli waris, yaitu: 

1. anak laki-laki alamrhun  

2. anak perempuan almarhum  

3. isteri almarhum  

4. ibu almarhum  

4. Langkah Keempat 

Setelah kita mendapatkan daftar ahli waris, kini tinggal menetapkan nilai warisan yang akan 

diterima oleh masing-masing. 

Ketentuannya adalah bahwa ahli waris itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ashabul fardh dan 

ashabul ashabah. 

a. Ashabul fardh adalah jenis ahli waris yang sudah ditetapkan prosentase haknya. 

Misalnya ibu almarhum berhak sebesar 1/6 atau 1/3 dari total harta almarhum. Misalnya 

lainnya adalah isteri, yang haknya adalah 1/4 atau 1/8 dari total harta milik almarhum. Kenapa 

ada dua pilihan? Karena memang itu ketetapan dari Allah, yang jelas-jelas menyebutkan 

keadaan tertentu. 

b. Ashabul ashabah adalah jenis ahli waris yang tidak punya nilai prosentase pasti atas haknya 

dalam warisan. Mereka hanya menerima sisa harta yang telah ditetapkan untuk kepada para 

ashabul furudh. 

Misalnya anak laki-laki almarhum, dia tidak punya nilai yang pasti dalam bentuk prosentase 

hak warisan. Besarnya bergantung sisa harta yang telah diberikan kepada ashahabul furudh. 
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Implementasi  

Kalau berdasarkan data di atas, maka isteri dan ibu almarhum termasuk ashabul furudh. 

Sedangkan kedua anak almarhum baik yang laki dan yang perempuan, termasuk ashabah. 

Maka kita berikan dulu harta warisan ini kepada ibu dan isteri. Sisanya kita berikan kepada 

anak-anak almarhum. 

a. Warisan untuk Ibu Almarhum 

Warisan untuk ibu almarhum adalah 1/6 dari total harta yang diwariskan. Dasarnya adalah 

firman Allah SWT: 

Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan. (QS. An-Nisa': 11) 

b. Warisan untuk Isteri Almarhum 

Isteri almarhum mendapat 1/8 bagian dari total harta yang dibagi waris. Bukan 1/4 bagian 

karena almarhum punya keturunan yang berhak mendapat warisan, yaitu anak laki dan 

perempuan. Dasarnya adalah firman Allah SWT: 

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. (QS An-Nisa: 12) 

Dengan demikian, harta yang jumlah asalnya 1 bulat itu telah dikurangi dengan 1/6 dan 1/8. 

Sisanya akan kita berikan kepada anak-anak almarhum. Tapi berapakah sisanya? 

Mudah saja, mari kita ingat-ingat pelajaran SD zaman dulu. Kita kurangkan angka 1 dengan 

1/6 dan 1/8. Hitungannya begini 

1 - (1/6+1/8) = sisa 

1 - (4/24 + 3/24) = sisa 

1 - 7/24 = sisa 

24/24 - 7/24 = 17/24 

Kita sudah temukan bahwa sisa harta warisan yang masih ada yaitu 17/24 bagian. Dan itu 

adalah hak untuk para ashabah. Yang dalam hal ini adalah anak laki dan perempuan 

almarhum. 

c. Hak untuk Anak-anak 

Sayang sekali anda tidak menyebutkan berapa jumlah anak laki-laki dan berapa jumlah anak 

perempuan almarhum yang masih hidup. Sehingga tidak jelas berapakah warisan yang akan 

diterima oleh masing-masingnya. 

Tetapi untuk memudahkan, mari kita pakai asumsi saja. Misalnya, anak laki memang hanya 

ada satu dan anak perempuan juga cuma satu orang, maka ketentuannya adalah bahwa bagian 

yang diterima anak laki harus 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa': 11) 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

161 
 

Maka kita bagi angka 17/24 menjadi tiga bagian sama besar, lalu dua bagian kita beri kepada 

anak laki dan satu bagian kita beri kepada anak perempuan. Hitungannya sederhana saja: 

 untuk anak laki adalah 2/3 x 17/24 = 34/72 bagian  

 untuk anak perempuan 1/3 x 17/24 = 17/72 bagian  

Hasil akhirnya tinggal kita sandingkan saja daftar ahli waris dengan masing-masing bagiannya 

seperti berikut: 

 Ibu 1/6 = 12/72 bagian atau 16.6% dari total warisan  

 Isteri 1/8 = 9/72 bagian atau 12.5% dari total warisan  

 Anak laki 34/72 bagian atau 47.2% dari total warisan  

 Anak Perempuan 17/72 bagian atau 23.61% dari total warisan  

5. Langkah Kelima 

Setelah kita dapatkan jatah dan besaran prosentase masing-masing ahli waris, tinggal kita 

serahkan saja kepada musyawarah para ahli waris tentang teknis serah terimanya. 

Karena sangat boleh jadi bentuk harta yang dibagi waris bukan berbentuk uang tunai, 

melainkan benda-benda. Seperti tanah, rumah, perabot, kendaraan, bahkan surat tagihan 

hutang atau saham. 

Boleh saja rapat ahli waris menetapkan bahwa semua bentuk harta benda dikonversikan dalam 

bentuk nilai nominal. Lalu dibagikan berdasarkan nilai nominal itu. 

Atau bisa juga langsung dijual kepada pihak ketiga, duitnya dibagi sesuai dengan nilai 

prosentase masing-masing. 

Atau bisa juga dipilah berdasarkan kesepakatan dan kondisinya, mungkin sebagian ada yang 

dijual, sebagian ada yang dimiliki bersama dengan nilai kepemilikan sesuai dengan prosentase 

masing-masing, dan sebagiannya lagi dijual kepada sesama ahli waris. 

Terakhir... 

Seandainya ada dari ahli waris yang tidak mau menerima warisan atau merelakan warisan itu 

untuk diberikan kepada ahli waris lain atau mungkin malah orang lain, maka pembagian di 

atas dilaksanakan terlebih dahulu. Baru kemudian yang bersangkutan memberikan harta yang 

sudah menjadi haknya kepada siapa yang diinginkannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

 

Bagi Warisan Apabila Anak Masih Kecil-Kecil 

Assalamualaikum, 

Pak Ustadz, singkat saja pertanyaan saya, bagaimana pembagian waris apabila seorang ayah 

meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil (belum 

akil baligh)? 

1. Apakah harta waris tetap dibagi sesuai syariah di mana anak-anak mendapat bagian 

masing-masing sesuai haknya menurut syariah atau semuanya jatuh ke ibunya (isteri 

almarhum)? 
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2. Kalau iya, apakah boleh harta warisan yang menjadi hak anak-anaknya dipakai oleh 

ibunya untuk membesarkan dan membiayai sekolah anak-anaknya tersebut hingga habis 

pada saat anaknya dewasa, atau yang dibolehkan hanya harta waris yang menjadi hak 

ibunya saja, sedang harta waris hak anak-anaknya harus tetap disimpan hingga anak-

anaknya dewasa? 

Terima kasih, 

Wassalam, 

NM 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Jawaban soal pertama adalah bahwa setiap ahli waris harus dipastikan menerima harta dari 

muwarrits-nya. Muwarrits adalah seseorang yang wafat dengan meninggalkan harta 

(mauruts)yang dibagikan kepada ahli waris (waarits). 

Ibu mendapat bagian sebesar 1/8 dari total nilai warisan, sisanya yang 7/8 menjadi hak anak-

anak almarhum. Meski masih kecil-kecil, namun semua harus dipastikan mendapatkan 

haknya. 

Tidak mengapa bila ibunya menyimpan uang itu untuk diberikan manakala anak-anak besar 

nanti. Lalu untuk kehidupan sehari-hari, si ibu berinfaq untuk anak-anaknya sendiri. 

Sebenarnya si ibu sangat dibolehkan untuk menggunakan harta milik anak-anaknya untuk 

biaya mereka. Bukan menggunakan harta pribadi milik ibu. Sebab seorang ibu pada dasarnya 

tidak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Berbeda dengan seorang ayah yang memang 

berkewajiban menafkahi. 

Bila seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, maka 

harta milik anak itulah yang sesungguhnya digunakan untuk biaya anak itu. Katakanlah bila 

anak itu dipelihara oleh orang lain, maka orang lain itu boleh menggunakan harta milik si anak 

yatim untuk biaya kehidupan anak-anak itu. Bahkan orang lain itu sendiri boleh numpang 

hidup dari rezeki anak yatim, sekiranya dia memang tidak punya penghasilan sendiri, namun 

dia bekerja sebaik-baiknya untuk mengurus dan menjaga serta mendewasakan mereka. 

Bolehlah buat anak yatim ini mengambil harta peninggalan milik anak yaim itu dengan kadar 

yang wajar. Sebagaimana firman Allah SWT: 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, hingga sampai 

ia dewasa. (QS. Al-An'am: 152) 

Maksud dengan cara yang baik itu adalah sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, tidak 

dipakai dengan cara yang boros untuk kepentingan diri sendiri. Dia boleh mengambil harta 

anak yatim yang dipeliharanya, sekedarnya agar bisa menyambung hidup. Bukan untuk 

bersenang-senang, karena sudah ada ancaman yang berat. 

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya 

mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 

menyala-nyala. (QS. An-Nisa': 10) 

Namun bila yang memelihara anak yatim itu ibu mereka sendiri, tentu lebih baik. Karena ada 

kasih sayang seorang ibu yang tidak tergantikan. Dan biasanya, seorang ibu akan dengan 

sangat tulusnya memelihara anak-anak itu hingga besar, dengan hasil jerih payah keringatnya 
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sendiri, tidak mau mengusik-usik harta milik anaknya sendiri yang berupa peninggalan dari 

ayahnya. 

Begitlah sifat seorang ibu, dari jiwanya lahir sifat yang seperti sangat mulia. Padahal dia 

berhak menggunakan harta warisan milik anaknya untuk kepentingan anak itu, bahkan dia 

berhak mendapatkan 'upah' atas jasanya memelihara dan membesarkan anak-anaknya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Apakah Saudara Non Muslim Berhak sebagai Ahli Waris? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pak Ustaz, kami sembilan bersaudara, 5 orang kakak kami beragama Nasrani, dan 4 orang 

termasuk saya muslim, kebetulan saya anak bungsu. Ibu bapak kami, keduanya muslim, sudah 

meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Orang tua kami meninggalkan 1 buah rumah 

cukup besar, dan saat ini agak terlantar karena tidak terawat. Dan kami semuanya sudah 

memiliki rumah masing-masing. 

Kami saudara yang muslim sepakat untuk menjual rumah tersebut, kemudian hasilnya akan 

dibagikan sebagai waris, kepada ahli warisnya. Namun saudara yang Nasrani menolaknya, 

dengan alasan sebelum Bapak wafat, pernah berwasiat (katanya) bahwa rumah tersebut jangan 

dijual. 

Pertanyaan saya: 

1. Apakah rumah tersebut boleh dijual atau tidak, karena kata kakak saya yang Nasrani 

bapak pernah berwasiat untuk tidak menjual rumah tersebut, walaupun pada ahirnya 

tidak ada manfaat dari rumah tersebut. 

2. Apakah saudara yang Nasrani (kakak-kakak saya) masih berhak sebagai ahli waris, 

mengingat bahwa kedua orang tua kami adalah muslim? 

Demikian, terima kasih atas jawabannya. 

Zajakumullah khaeran kasiro. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Kustanti. 

Kustanti 

kentir 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,  

Setiap seorang yang wafat dan memiliki harta benda, maka harta benda miliknya akan berubah 

status pemilik. Dalam hal ini menjadi milik ahli warisnya. 

Kalau rumah peninggalan dari ayah itu sudah dibagi waris, maka ahli waris sepenuhnya sudah 

jadi pemilik. Dan sebagai pemilik, tentu saja berhak untuk melakukan apa pun atas hak 

miliknya. Mau dijual, disewakan, di tempati sendiri atau mau dirobohkan, semua merupakan 

hak sepenuhnya dari pemilik baru. 
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Orang yang sudah wafat, tidak punya lagi hak atas harta benda yang selama ini menjadi 

miliknya. Kematian telah memisahkan dirinya dengan harta benda miliknya. 

 

Ahli Waris Bukan Muslim 

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan. Atau dikenal dengan istilah mawani'. Yang 

pertama adalah pembunuhan. Yang keduanya adalah beda agama. Dan yang ketiga adalah 

perbudakan. 

Dalam mawani' yang kedua, yaitu beda agama, pengertiannya adalah bila seorang muwarrist 

(orang yang meninggal dunia dan memiliki harta untukdibagi waris) dan ahli waris berbeda 

agama, maka tidak terjadi pewarisan antara kedua. Beda agama di sini maksudnya salah 

satunya muslim dan satunya lagi bukan muslim. 

Maka kakak anda yang kafir itu tidak berhak atas harta muwarrits-nya (ayah atau ibunya). 

Karena ayah dan ibunya muslim, sedangkan dirinya bukan muslim. Maka gugurlah haknya 

untuk mendapatkan warisan. 

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: 

ٌَ َُْسِي َٗاَل اىَناِفُر اى ٌُ اىَناِفَر  َُْسِي  اًل ٌَِرُز اى

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi 

muslim. (Bukhari dan Muslim) 

Kekafiran bukan saja memutuskan jalur pewarisan, juga memutus jalur nasab secara hukum. 

Misalnya, seorang wanita yang muslimah dan ayahnya kafir selain ahli kitab, maka secara 

hukum syariah, ayahnya itu tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atas dirinya. 

Sebab salah satu syarat untuk seorang wali nikah adalah bahwa orang itu harus beragama 

Islam. 

Bila Muwarrits Kafir dan Ahli Waris Muslim 

Apabila muwarrits-nya kafir sedangkan ahli warisnya muslim, ada perbedaan pendapat di 

kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta 

warisan dari muwarrits yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin 

Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak 

boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Al-Islam ya'lu walaayu'la 

'alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya). 

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang 

berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam 

Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh, 

Isteri Kedua Wafat Meninggalkan Harta Hibah dari Suami 

Assalamualaikum, Pak Ustaz. 

Ayah saya kawin dengan ibu dan mempunyai anak 4 laki dan 6 perempuan. Dalam perjalanan 

ayah saya kawin lagi dengan isteri kedua dan tidak punya anak. Semasa hidup ayah saya 

menghibahkan 1 rumah kepada ibu saya dan 1 rumah lain kepada isteri kedua (ada sertifikat 
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a.n. isteri kedua). Isteri kedua lalu wafat dengan hanya meninggalkan harta hasil hibah dari 

ayah saya dan beberapa bulan kemudian ayah saya wafat.  

Karena kami ingin mendapat harta warisan yang memang benar-benar hak kami sepenuhnya, 

maka mohon jawaban ustadz atas pertanyaan berikut: 

1. Apakah harta yang dihibahkan suami kepadai stri kedua tersebut menjadi disebut harta 

warisan isteri kedua setelah isteri kedua wafat? 

2. Jika ya, apakah sebelum ayah saya wafat beliau berhak dapat 1/2 bagian dari harta 

dimaksud (jika rumah sudah terjual)? 

3. Kalau berhak, maka bagian itu akan dibagikan kepada ibu dan anak sesuai hukum 

waris? 

Farah Azevedo 

brighteyes 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

1. Benar, harta yang telah dihibahkan oleh suami kepada isterinya di kala masih hidup 

adalah harta yang kemudian menjadi milik isteri. Dan apabila isteri itu wafat lebih 

dahulu dari suaminya, maka suami itu akan menjadi salah satu dari ahli warisnya. Jadi 

harta itu -sebagiannya- akan kembali menjadi milik suami. 

2. Besar harta yang diterima suami sebagai ahli waris isteri tidak seratus persen, 

melainkan hanya 50 persen (1/2) atau malah hanya 25 persen (1/4)-nya saja. Suami 

mendapat 50 persen apabila isteri tidak punya keturunan yang mewarisi, seperti anak 

atau cucu. Tetapi kalau isteri itu punya keturunan yang mewarisi, maka jatah suami 

berkurang tinggal 25 persen saja. 

3. Tetapi hal itu hanya terjadi bila isteri meninggal terlebih dahulu dari suaminya. 

Sedangkan apabila suami meninggal terlebih dahulu dari isteri, suami tidak 

mendapatkan apa-apa, begitu juga keluarga suami yang lain seperti isteri pertama dan 

anak-anak dari isteri pertama. 

Sebab yang berhak menerima harta warisan hanyalah orang yang masih hidup, tanpa bisa 

digantikan oleh orang lain. Kalau suami masih hidup, maka suami yang mendapatkan warisan. 

Tapi kalau sudah wafat, maka keluarga suami tidak mendapatkan warisan itu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Lagi Tentang Hukum Waris 

Assalamualaikum Pak Ustadz,  

Mohon kejelasannya tentang pembagian warisan untuk contoh kasus di bawah: 

1. Seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak (laki dan 

perempuan). Kemudian pria tersebut masih mempunyai seorang ibu kandung yang 

masih hidup dan 6 saudara kandungnya (2 pria dan 4 wanita), selain mertua dan 

saudara dari isterinya. Bagaimanakah perhitungan perwarisannya? 
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2. Seorang wanita wafat meninggalkan 5 orang anak yang masih hidup (2 pria dan3 

wanita) dan cucu dari 2 orang anaknya (laki dan perempuan) yang telah meninggal. 

Kemudian wanita tersebut masih mempunya adik kandung 3 orang (1 priadan 2 

wanita). Orang tua wanita tersebut telah wafat. Bagaimana perhitungan 

perwarisannya? 

Jika yang ditinggalkan oleh almarhum(ah) berupa tanah dan bangunan, apakah harus dijual 

dahulu sehingga dapat dibagi ke ahli warisnya? 

Terimakasih atas jawabannya. Wassalamualaikum. 

Abu Tasha 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kasus Pertama 

Yang berhak mendapatkan warisan dari para ahli waris yang ada hanyalah ibu, isteri dan anak-

anak saja. 

Adapun mertua, sejak awal sebenarnya bukan termasuk ahli waris. Jadi tidak ada ceritanya 

seorang mertua menerima warisan dari menantunya. 

Hal yang sama juga berlaku dengan saudara dari isteri almarhum. Sejak awal memang tidak 

termasuk ke dalam daftar penerima warisan. Tidak ada ceritanya seorang ipar mendapat 

warisan. 

Sedangkan saudara-saudari almarhum yang jumlahnya 6 orang itu, meski mereka termasuk ke 

dalam daftar ahli waris, namun posisi mereka terhijab (tertutup) disebabkan keberadaan anak 

laki-laki dari almarhum. Keberadaan anak laki-laki almarhum ini menyebabkan posisi saudara 

almarhum terhalangi. Dengan kata lain, anak laki-laki adalah penghalang bagi paman dan 

bibinya sendiri untuk mendapat warisan. 

Dengan demikian, pembagian warisannya menjadi: 

1. Untuk ibu sebesar 1/6 bagian, sesuai dengan aturan. Atau setara dengan 4/24 bagian 

2. Untuk isteri sebesar 1/8 bagian, sesuai aturan dalam ayat warisan. Atau setara dengan 

3/24 bagian 

3. Untuk semua anak-anak baik laki maupun perempuan, secara group mereka 

menerimasisanya, atau disebut dengan istilah ashabah. Besarnya adalah 1 - (1/6 + 1/8) 

= 1 - (4/24 + 3/24) = 1- 7/24 = 17/24 bagian 

Sedangkan pembagian untuk masing-masing anak, dibedakan berdasarkan jenis kelamin. 

Yang laki-laki harus mendapat jatah lebih besar dari yang perempuan. Yaitu sebesardua kali 

lipatnya. 

Maka harta yang 17/24 itu kita bagi tiga sama besar, lalu hasilnya satu bagian diserahkan 

kepada anak perempuan. Sisanya yang dua bagian diberikan kepada anak laki-laki. 

Kasus Kedua 

Sama seperti kasus di atas, pertama kali kita pisah terlebih dahulu, siap saja yang berhak 

mendapat warisan dan siapa saja yang tidak berhak. 
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Saudara dari almarhumah itu jelas tidak mendapat warisan, karena almarhumah punya anak 

laki-laki. Seperti di atas, anak laki-laki menghalangi paman dan bibinya dari menerima 

warisan. 

Sedangkan untuk masalah cucu, dalam hal ini ada hukum lapis pertama dan lapis kedua. Kita 

juga boleh sebut dengan istilah generasi pertama dan generasi kedua. Anak almarhum adalah 

lapis pertama, berapa pun jumlahnya dan apapun jenis kelaminnya. 

Sedangkan cucu almarhum dari anak yang mana saja, termasuk lapis kedua atau generasi 

kedua. 

Peraturannya, orang yang berada pada lapis kedua (para cucu), tidak berhak menerima 

warisan, selama masih ada orang di lapis pertama (para anak). Walau yang dilapis pertama itu 

paman atau bibinya, bukan orang tuanya langsung. 

Kecuali bila sudah tidak ada lagi orang di lapis pertama satu pun (tidak ada ayah, paman atau 

bibi bagi cucu), barulah orang-orang yang ada di lapis kedua (para cucu) berhak menerima 

warisan. 

Kalau kita terapkan peraturan ini ke dalam kasus yang anda sampaikan, maka jelas bahwa 

cucu dari anak yang telah meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan. Karenamasih ada 

ahli waris di lapis pertama (yaitu paman dan bibi bagi cucu). 

Posisi cucu yangberada di lapis kedua akan terhijab. 

Maka yang jadi ahli waris tinggal anak-anak saja. Dibagi rata kepada lima orang dengan 

ketentuan bahwa tiap anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian anak 

perempuan. 

Untuk mudahnya kita anggap saja satu anak laki sama dengan dua anak perempuan. Sehingga 

seolah-olah almarhumah punya 7 anak. Harta itu dibagi tujuh sama besar, lalu tiap anak 

perempuan mendapat satu bagian dan tiap anak laki mendapat 2 bagian. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ibu Tidak Membagi Warisan Kecuali untuk Dua Anak 

Assalamu 'alaikum wr wb. 

Saya anak perempuan dari 6 bersaudara (3 laki-laki dan 3 perempuan). Bapak kami telah 

meninggal dunia ketika saudara kami yang ke-5 masih kecil dan saya adalah anak tertua. 

Sekarang ini kami semua telah menikah dan bahkan saya sendiri sudah mempunyai cucu. Saat 

ini Ibu kami berniat membagikan warisan kepada anak-anaknya (Tanah dan Rumah), namun 

masih sebatas lisan dan belum secara tertulis. 

Yang kami sayangkan, ibu kami telah berbicara kepada saudara dan sepupu kami tanpa 

sebelumnya berdiskusi dengan anak-anaknya. Beliau berkata bahwa warisan tersebut hanya 

akan dibagikan kepada anaknya yang ke-5 dan ke-6, dengan alasan karena kedua anaknya 

tersebut tidak mendapat kasih sayang Bapak kami. 

Sebagai anak tertua saya merasa keberatan dengan hal ini. Karena di samping kami semua 

sebagai anak-anaknya juga membutuhkan warisan tersebut, juga karena hal itu terlihat tidak 

cukup adil bagi kami semua. 

Bagaimanakah pembagian waris Ibu kami, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Lalu, 

berapakah bagian yang seharusnya kami terima? 
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Sebelumnya kami ucapkan terima kasih,  

Wassalam 

Cindy 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kalau mau disebut sebagai pembagian warisan, apa yang dilakukan oleh Ibu Anda itu sangat 

jauh. Sebab pembagian harta warisan sudah ada ketentuannya yang langsung turun dari langit. 

Bukan direka-reka berdasarkan keperluan atau pun kebutuhan. 

Tindakan Ibu Anda itu bisa dibenarkan, manakala yang dibagi bukanlah harta warisan, 

melainkan harta pribadi milik beliau. Tapi namanya bukan bagi waris lagi. Namanya menjadi 

hibah. 

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada seseorang. Tidak harus ada kaitannya 

dengan ada yang meninggal dunia, tidak harus ada ikatan sebagai ahli waris, tidak perlu 

mengikuti aturan baku tertentu. 

Sebagai contoh, ibu mau memberi anaknya yang nomor 5 dan 6 saja dari harta pribadi 

miliknya, itu boleh-boleh saja dan tidak perlu ada yang meributkan. Lha wong harta itu harta 

beliau pribadi. Maka beliau yang punya kekuasaan penuh atas harta miliknya. Bahkan 

ektrimnya, mau semuanya disumbangkan kepada panti yatim pun tidak ada masalah. Asalkan 

dilakukanya pada saat masih hidup dan harta itu benar-benar 100% milik beliau pribadi. 

Harta Warisan 

Apa yang dilakukan oleh Ibu Anda menjadi salah kalau yang dibagikan itu harta milik 

almarhum suami beliau, yaitu Ayah anda. 

Sebagai muslim, harta milik orang yang meninggal akan berpindah kepemilikannya kepada 

orang yang masih hidup. Namun ada ketentuan, hukum, aturan, prosentase dengan berbagai 

dalil yang melatar-belakanginya. 

Sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai isteri yang ditinggal mati almarhum, Ibu Anda 

memang berhak atas harta tersebut, namun hanya sebesar 1/8 bagian saja dari total harta milik 

almarhum. 1/8 bagian ini ekwivalen dengan 12, 5%. Beliau tidak punya hak apa pun atas 

sisanya, karena sisanya menjadi hak anak-anak almarhum. 

Berarti sisanya adalah 7/8 atau 87, 5% dari total harta. Kalau Ibu Anda mengatur bahwa harta 

milik almarhum hanya akan diberikan kepada 2 anak saja, padahal almarhum punya 6 anak, 

apa hak beliau dalam hal ini? 

Harta itu harus diberikan secara merata kepada semua anak almarhum, karena mereka adalah 

ahli waris yang sah. Pembagiannya pun harus sesuai ketentuan dari langit, bukan diotak-atik 

sesuai selera. 

Dari langit, ketentuannya tidak memperhatikan apakah ahli waris sudah mapan kehidupannya 

atau belum. Dari langit juga tidak mensyaratkan sudah menikah atau belum. Kententuan dari 

langit hanya membedakan apakah anak itu laki-laki ataukah perempuan. 

Kalau anak almarhum laki-laki, maka seolah-olah dianggap dua orang. Dia mendapat bagian 

yang lebih besar dari jatah anak perempuan. Itu adalah perkataan Allah SWT langsung, tidak 

ada manusia yang berhak untuk menentangnya. 
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Maka sesuai informasi Anda, almarhum meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan 3 orang 

anak perempuan. Berarti seolah-olah almarhum punya 9 anak, karena tiap anak laki-laki 

dihitung dua orang. 

Jadi harta yang sebelumnya telah dikurangi 1/8 untuk ibu anda dan sekarang tinggal 7/8, 

tinggal dibagikan menjadi 9 bagian sama besar. Tiap anak laki mendapat 2 bagian dan tiap 

anak perempuan 1 bagian. 

Komunikasi Yang Baik 

Dengan tetap berprasangka baik, kita harus menghormati Ibu dalam keinginannnya. 

Barangakali beliau memandang adik nomor 5 dan 6 ini perlu dikasihani dan disumbang secara 

finansial. Hanya saja caranya yang mungkin perlu dicermati. 

Sebaiknya kalau memang tujuannya ingin memberikan solidaritas kepada adik-adik itu, aturan 

pembagian warisan jangan ditabrak. Kan bisa saja aturan pembagian warisan dijalankan 

terlebih dahulu, sebagai bentuk manivestasi kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah. 

Barulah nantisetelah semua ahli waris tahu berapa jatah masing-masing, Ibu menghimbau 

kepada anak-anak yang lebih besar untuk jangan lupa memberi infaq atau sumbangan kepada 

dua adik tersebut. 

Dan tentu saja tidak ada salahnya bila himbauan Ibu kita jalankan, sebab berinfaq tidak dosa 

bahkan sebaliknya mendatangkan pahala besar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Antara Hibah dan Waris 

Assalamu 'alaikum wr wb 

Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara dan anak laki-laki ke-3 dari 4 laki-laki bersaudara. Kedua 

orang tua kami sudah meninggal. 

Namun semasa hidup mereka telah mewasiatkan tanah untuk dibagi rata kepada kami, bahkan 

telah ditentukan siapa mendapatkan bagian tanah yang mana. Tiga saudara di antara kami 

telah mendirikan bangunan di atas tanah bagiannya semasa orang tua kami masih hidup. 

Apakah aturan seperti itu dibenarkan menurut agama? 

Wassalamu 'alaikum wr wb 

Ahmad Al-kayyis 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

,  

Sesuai dengan judul pertanyaan Anda, masalah ini memang akan menjadi jelas manakala 

ditetapkan sebagai hibah atau waris. 

Kalau ingin agar pembagian seperti yang Anda sebutkan itu dihalalkan agama dan dibenarkan 

syariat, sebaiknya diresmikan sebagai hibah dan bukan pembagian waris. 
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Mengapa harus dijadikan hibah?  

 

Pertama, karena dalam hukum waris, anak laki-laki punya hak 2 kali lipat lebih besar dari hak 

anak perempuan. Kalau anak perempuan mendapat warisan senilai 1 Milyar misalnya, maka 

harus dipastikan bahwa anak laki-laki mendapat 2 Milyar. 

Hal ini telah menjadi ketetapan samawi di mana Allah SWT langsung turun tangan dalam hal 

ini. Ketentuan itu sudah harga mati dari langit. Melawan atau coba-coba berani tidak 

menerapkannya, maka adzab Allah SWT telah menanti. Baik berupa dicabutnya keberkahan 

harta di dunia ataupun berupa siksaan adzab kubur yang pedih dan menyakitkan. 

Saking seriusnya Allah SWT dalam ketetapannya ini, sampai-sampai ungkapannya di dalam 

Al-Quran pun lain dari biasanya. Allah membuka ayat ini dengan ungkapan bahwa Allah SWT 

telah berwashiyat. 

Allah mewashiyatkan bagimu tentang (pembagian waris) anak-anakmu, yaitu bagian anak 

lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11) 

Dan ayat ini kemudian ditutup dengan penguncian mati yang kita tidak bisa bergerak lagi. 

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

(QS. An-Nisa': 11) 

Berarti urusan ini bukan perkara main-main. Tidak ada kompromi lagi bahwa anak laki-laki 

harus mendapat jatah 2 kali lipat dari jatah yang diterima anak perempuan, kalau mau selamat 

dunia dan akhirat. 

Agar orang tua dan anak-anak selamat dari adzab Allah SWT, hindarilah penerapan masalah 

ini sebagai pembagian warisan. Formulanya diganti saja menjadi pemberian hibah, agar tidak 

terkena pasal-pasal dan ayat-ayat maut. 

Kedua, selama orang yang hartanya mau dibagi waris masih hidup, tidak ada istilah bagi-bagi 

warisan. Dalam hukum syariah, yang namanya warisan hanya dibagi-bagi manakala ada 

seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang punya nilai nominal. Dan 

dibagi kepada ahli warisnya dengan ketentuan pembagian langsung dari langit. Bukan hasil 

rekayasa dan pendekatan logika manusia. 

Agama Islam tidak pernah mengenal seseorang yang masih hidup segar bugar membagi-bagi 

hartanya kepada ahli warisnya. Karena syarat terjadinya waris yang pertama kali adalah 

meninggalnya seseorang yang hartanya akan dibagi waris. 

Kalau ada orang masih hidup lalu membagi-bagi hartanya, yang lebih tepat adalah hibah. 

Hibah adalah seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain, baik ahli waris atau pun yang 

bukan ahli waris, berapa pun nilainya. 

Tetapi sebagai konsekuensinya, pada saat pembagian itu pula harta tersebut sudah berpindah 

pemilik. Harta itu begitu dibagikan sudah bukan lagi milik yang memberi hibah. Tetapi secara 

sah dan resmi telah menjadi milik orang yang diberi hibah. 

Untuk kondisi di zaman sekarang ini, agar sebuah hibah menjadi sah dan tidak berpotensi 

menimbulkan konflik di masa mendatang, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat berikut: 
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1. Surat Pernyataan Hibah 

 Orang yang akan memberikan hartanya kepada orang lain sebagai hibah harus 

menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai. Di atas pernyataan itu dijelaskan 

jenis hartanya, nilainya, kepada siapa ditujukan pemberian itu. 

Selain itu, pernyataan itu harus mendapatkan persaksian dari pihak lain yang dipercaya. Dan 

terutama sekali juga harus ditandatangani oleh para calon ahli waris si pemberi hibah. Agar di 

kemudian hari tidak muncul masalah. 

Jadi agar hibah tidak berpotensi konflik, surat pernyataan harus dibuat secara sah dan resmi. 

2. Pengurusan Surat Kepemilikan  

Setelah surat pernyataan hibah ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, yang harus 

dilengkapi adalah pengurusan surat bukti kepemilikan atas suatu harta. 

Misalnya, ketika seorang ayah menghibahkan rumah kepada anaknya, maka hibah itu baru sah 

dan resmi secara hukum manakala surat-surat kepemilikan atas rumah itu sudah diselesaikan. 

Misalnya, sertifikat tanah itu sudah di balik-nama kepada anaknya. 

Dan bila yang dihibahkan berupa kendaraan bermotor, maka STNK dan BPKB harus di balik 

nama pada saat penghibahan itu. 

3. Penyerahan Harta  

Bila harta itu berupa uang tunai, maka baru bisa disebut hibah kalau memang sudah 

diserahkan secara tunai. Bukan sekedar baru dijanjikan. 

Sebagai pihak yang diberikan hibah, sebaiknya jangan merasa sudah memiliki harta kalau 

harta itu secara pisik belum diserahkan. Kalau baru sekedar omongan, janji, keinginan, niat 

dan sejenisnya, harus disadari bahwa semau itu belum merupakan pemindahan kepemilikan. 

Bila Baru Dijanjikan Tapi Penyerahannya Setelah Meninggal  

Ada sebagian orang yang menjanjikan bila nanti dirinya meninggal dunia, maka harta-harta 

yang dimilikinya akan diserahkan kepada si fulan dan si fulan. Inilah yang disebut dengan 

istilah washiyat. 

Namun agar washiyat ini menjadi sah dan resmi secara hukum, ada syarat dan ketentuannya. 

1. Ahli Waris Tidak Boleh Jadi Penerima Washiyah  
Syariat Islam telah mengharamkan para ahli waris menerima washiyat dari orang yang mereka 

warisi. Hal itu ditegaskan oleh dalil-dalil syar'i bahwa: 

٘ارز ٍح ى ص  ال ٗ

Tidak ada washiyat bagi ahli waris  

Mengapa ahli waris tidak berhak untuk menerima harta lewat washiyat? 

Jawabnya karena para ahli waris telah menerima harta lewat warisan. Dan harta dari warisan 

sudah menjamin bahwa ahli waris itu menerima harta. Dia tidak perlu lagi menerima harta 

lewat washiyat. 

2. Nilai Washiyat Maksimal 1/3 Total Nilai Harta  
Haram bagi seseorang untuk berwashiyat dengan seluruh hartanya. Dan hal itu terjadi di masa 

Rasulullah SAW. Seorang shahabat nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqash berniat untuk 
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mewashiyatkan 2/3 hartanya. Maksudnya bila dirinya nanti meninggal dunia, 2/3 dari harta 

yang dimilikinya akan diserahkan ke baitulmal. 

Mendengar niatnya, Rasulullah SAW melarangnya. Sehingga Sa'ad mengurangi jumlah nilai 

yang akan diinfaqkan menjadi separuhnya. Namun lagi-lagi Rasululullah SAW melarangnya. 

Terakhir, shahabat yang dermawan ini mengatakan kalau begitu bagaimana dengan 1/3 nya? 

Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya, sepertiga saja. Dan sepertiga itu cukup besar 

(banyak)."  

 

Maka para fuqaha dengan berlandaskan kepada dalil ini menyimpulkan bahwa nilai washiyat 

itu maksimal adalah 1/3 dari nilai total harta yang dimiliki. Sisanya yang 2/3 (duapertiga) 

menjadi hak para ahli waris. 

Seperti juga dalam hal hibah, maka washiyat ini baru sah dan resmi serta berkekuatan hukum 

manakala syaratnya sudah terpenuhi. Selain itu juga untuk menghindari konflik di kemudian 

hari antara penerima washiyat dan ahli waris. 

Semua berkas mulai dari pernyataan penyerahan harta sebagai washiyat, lembar-lembar 

persetujuan dari pada ahli waris, dan berkas-berkas lainnya, sebaiknya disahkan oleh notaris. 

Agar dikemudian hari niat baik almarhum tidak malah jadi bumerang, karena para ahli 

warisnya saling berbunuhan meributkan harta. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Isteri Kedua dan Warisannya 

Assalamu'alaikum pak ustadz,  

Saya ingin bertanya mengenai warisan untuk isteri kedua. 

Bagaimana hak nya untuk isteri kedua yang dinikahi beberapa tahun (misalnya 10 thn) setelah 

isteri pertama. Apakah isteri kedua ini berhak untuk mendapatkan harta yang didapatkan oleh 

suami beserta isteri pertama? 

Apakah isteri pertama hanya mendapatkan harta selama menjadi isteri kedua saja, dalam kata 

lain tidak berhak mendapat harta dari suami dan isteri pertama? 

Mohon penjelasan ustadz,  

Apabila ada seorang wanita, dia mau dijadikan isteri kedua dan dia bersedia diberi belanja 

bulanan secukupnya, dalam arti kata dia bersedia untuk tidak dibagi harta atau nafkah secara 

adil. Apakah ini diperbolehkan menurut Al-Qur'an dan hadis? 

Atas jawabannya saya ucapkan banyak terimakasih. 

Wassalamu'alaikum,  

Phulann 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebelumnya perlu diketahui bahwa harta yang menjadi hak isteri sepenuhnya adalah hak milik 

isteri. Apakah isteri mendapatkannya sebelum menikah atau pun sesudah menikah, selama 

harta itu memang miliknya, maka harta itu adalah harta pribadi miliknya. Suaminya tidak 

punya hak apapun atas harta itu, kecuali isteri memberikannya secara jelas kepada suami. 

Sumber harta milik isteri bisa bermacam-macam. Bisa dari warisan orang tuanya, atau dari 

hasil kerja keringatnya sendiri, bahkan termasuk juga harta dari mahar suaminya dan nafkah 

yang diberikan oleh suami. Begitu seorang isteri menerima pemberian harta dari suaminya, 

maka harta itu menjadi miliknya. 

Hal yang sama berlaku juga padaharta suami, di manaharta itu milik suami dan tidak ada 

istilah harta milik bersama dalam sebuah rumah tangga. Semua penghasilan suami adalah 

milik suami, baik dari gaji, honor, bonus, hadiah, warisan atau pun keuntungan usaha. Selama 

harta itu milik suami, maka harta itu bukan milik isteri. 

Harta suami akan menjadi milik isteri bila suami memberikan dan nilainya sesuai dengan nilai 

yang diberikan. Dengan demikian, harus ada serah terima harta dari suami kepada isteri. 

Mudahnya, harta suami tidak secara otomatis menjadi harta milik isteri juga. 

Kalau suami memberi harta kepada isterinya, maka harta itu barulah menjadi harta milik isteri. 

Kalau tidak diberikan, maka harta itu bukan milik isteri. 

Suami Wajib Memberi Nafkah kepada Isteri 

Di balik dari kepemilikan masing-masing, ada satu hukum dasar yang pasti, yaitu bahwa 

suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri. Dan sebelum nafkah, juga 

ada kewajiban untuk memberi harta lain yaitu mahar. Besarnya, nilainya, frekuensinya dan 

jadwal penyerahannya tidak diatur, diserahkan kepada kesepakatan masing-masing pihak. 

Di luar dari nafkah, tidak ada ketentuan harta gono gini. Yang ada adalah harta menjadi milik 

masing-masing sesuai siapa yang mendapatkannya. 

Misalnya, suami isteri patungan membeli rumah dari gaji masing-masing. Maka rumah yang 

mereka tempati itu memang milik mereka berdua, dengan nilai yang sepadan dengan saham 

masing-masing. Kalau terjdi perceraian, maka rumah itu dibagi dua sesuai dengan besar saham 

mereka. 

Tetapi kalau rumah itu sepenuhnya dibangun dari harta suami, dan suami tidak pernah 

memberikannya kepada isteri, kecuali hanya memberi hak untuk sekedar tinggal dan 

menempati, maka rumah itu sepenuhnya milik suami. Seandainya terjadi perceraian, isteri 

harus angkat kaki dari rumah itu. Tidak ada cerita rumah harus dibagi dua. 

Demikian pula kalau rumah itu dibangun dari harta isteri, sedangkan suami hanya sekedar 

menempati. Begitu terjadi perceraian, rumah itu tetap sepenuhnya milik isteri. Suami harus 

angkat koper dari rumah itu. 

Tidak ada istilah harta suami harus dibelah dua untuk diberikan kepada isteri. Sistem hukum 

itu adalah hukum barat sekuler yang asing dan tidak dikenal di dalam agama Islam. 
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Warisan untuk Isteri 

Al-Quran telah menetapkan bahwa jatah warisan untuk isteri adalah 1/8 atau 1/4 dari total 

harta suami, ketika seorang suami meninggal dunia. Berapa pun jumlah isterinya, tetapi yang 

jelas jatahnya memang sebesar itu. 

Misalnya seorang suami meninggal dunia dan karena beliau punya anak keturuan waris, 

isterinya yang ada dua itu mendapat 1/8. Jadi 1/8 itu dibagi dua sama besar. Kalau isterinya 

ada tiga, maka 1/8 dibagi tiga. Dan kalau isterinya ada empat orang, maka jatah 1/8 itu dibagi 

empat sama besar. 

Sama sekali tidak ada perbedaan dalam pembagian yang sama besar. Isteri pertama dengan 

isteri keempat, tetap dapat bagian yang sama besar. 

Juga tidak dibedakan mana isteri yang punya anak dan mana isteri yang tidak punya anak. 

Tidak beda antara isteri yang dinikahi ketika ketika suami masih muda, miskin dan perjaka 

dengan isteri yang dinikahi ketika suami sudah tua, kaya dan punya isteri tiga. 

Bahkan tidak dibedakan apakah sudah puluhan tahundinikahi ataukah baru dua menit dinikahi 

lalu suami meninggal dunia. Semuanya akan dapat bagian yang sama besar sebagai isteri. 

Yang penting posisinya harussebagai isteri yang sah secara hukum agama Islam, belum dicerai 

atau dikhulu'. 

Isteri Pertama Punya Saham 

Namun akan lain ceritanya bila di dalam harta suami ada hak milik isteri pertama. Katakanlah 

isteri pertama selama ini punya jasa dalam usaha yang dibagun bersama. Mungkin jasanya 

sebagai pemodal (pemilik saham), atau sebagai pekerja, atau apa saja. 

Maka tentu saja ada hak di dalam harta milik suami untuk isteri pertama itu, bukan sebagai 

isteri tetapi sebagai rekan bisnis atau sebagai pegawai. Wajar kalau harus diperhitungkan, 

jangan mentang-mentang isteri, lalu dianggap buruh gratisan. 

Dan sebagai isteri, ketika suami punya usaha di mana isteri diminta untuk ikut bergabung 

membantu, tentu saja harus ada hitung-hitugannya. Apakah sebagai pegawai, penasehat, 

konselor, penyandang sebagian dana, atau mungkin sebagai pembantu dan office boy. Semua 

harus diperhitungkan dalam bentuk kesepakatan. 

Agar ketika nanti terjadi perceraian atau kematian, ada hitungannya yang sesuai dengan hak 

masing-masing. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bertanya Lagi Tentang Hak Waris Ibu 

Assalamualaikum Wr Wb 

Ustad, saya seorang pria bernama Win. Ibu saya sudah wafat meninggalkan seorang suami dan 

3 orang anak (2 pria, 1 wanita). Sekarang ayah sudah menikah lagi dan (kayaknya) tidak 

mungkin dapat anak. Saya tinggal dengan ayahdan isteri barunyapada rumah yang dulunya 

ditinggali oleh ayah ibu saya dan saya. Ayah sudah melakukan hibah rumah pada setiap 

anaknya. 

Pertanyaan: 
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1. Mohon penjelasan pembagian warisnya 

2. Apakah saat ini saya masih punya hak atas rumah yang selama ini saya tinggali 

(berdasarkan waris dari garis ibu) 

3. Apakah waris baru berlaku jika kedua orang tua saya sudah wafat? 

4. Apakah hibah dalam hukum Islam dapat dibatalkan dan apa penyebabnya pembatalan 

hibah? 

Mohon pencerahannya pak Ustad. Terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr Wb (Win) 

Winne 

winvk63@yahoo.com 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebelum bicara lebih lanjut, perlu ditetapkan terlebih dahulu objek waris yang anda sebut-

sebut, yaitu masalah status pemilik rumah. 

Sebenarnya, rumah itu milik siapakah? Apakah milik ibu anda atau milik ayah anda? Atau 

milik mereka berdua dengan saham masing-masing 50: 50? 

Mengapa pertanyaan tentang pemilik rumah ini penting, karena seandainya rumah ini milik 

almarhumah ibu anda, boleh lah kita bagi waris. Tetapi seandainya rumah itu milik ayah anda, 

tentu tidak ada cerita dibagi waris. Sebab hanya harta milik almarhumah saja yang akan dibagi 

waris. Sedangkan harta milik orang yang masih hidup, tentu belum boleh dibagi waris. 

Seandainya Rumah itu Milik Ibu 

Seandainya rumah itu 100% milik ibu anda, maka ayah anda sebagai suami berhak atas rumah 

itu sebenar 1/4-nya. Kalau kita andaikan harga jual rumah itu 4 milyar, maka ayah anda 

berhak mendapat 1 milyar. 

Sisanya yang 3 milyar menjadi hak anak-anak almarhumah. Pembagiannya sesuai dengan 

hukum waris dalam Islam, tiap anak laki-laki berhak mendapt dua bagian yang lebih besar dari 

hak anak perempuan. Karena anak laki-laki ada 2 orang dan anak perempuan hanya satu 

orang, maka uang 3 milyar itu kita bagi5 bagian sama besar.Jadi satu bagiannya sama dengan 

600 juta. 

Anak laki-laki pertama mendapat 2 bagian atau Rp 1, 2 milyar, anak laki-laki kedua juga 

mendapat dua bagian atau Rp 1, 2 milyar, dan anak perempuan mendapat 1 bagian atau Rp 

600 juta. 

Ibu tiri anda sama sekali tidak mendapat apapun, karena dia bukan ahli waris dari ibu anda. 

Kalau seandainya suatu ketika ibu tiri anda punya anak, juga tidak akan mendapat warisan dari 

almarhumah ibu tirinya. 

Seandainya Rumah itu MilikAyah 

Namun seandainya rumahitu milik ayah, maka sekarang ini belum ada bagi waris. Tunggu 

nanti ayah meninggal terlebih dahulu, baru dibagi waris. 

Dan pada saat itu nanti, isteri ayah yang baru dan anaknya, kalau pun ada, akan menjadi ahli 

ahli waris baginya. 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

176 
 

Ibu tiri anda akan mendapat bagian 1/8 dan anak-anak ayah, akan mendapatkan sisanya, yaitu 

7/8 bagian. 

Seandainya Rumah itu Milik Berdua 

Seandainya Rumah itu Milik Berdua, tinggal ditetapkan berapa nilai kepemilikan masing-

masing, apakah 50:50, atau 40:60 atau 30:70. Nanti yang jadi bagian almarhumah ibu yang 

dibagi waris. Sedangkan yang menjadi bagian ayah tidak dibagi waris sekarang, berhubung 

ayah masih hidup. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Mawaris dan Sistem Keluarga Dalam Islam 

Ass. Wr. Wb. 

Ustadz, kita dapat menemui hukum mawaris dalam Al-Qur'an secara komplit dan jelas sekali. 

Namun pelaksanaannya mudah-mudah sulit, atau sulit-sulit mudah. Hal ini dikarenakan 

berkaitan erat dengan sistem kepemilikan (Hak milik) barang, hak dan tanggung jawab dalam 

keluarga (mulai dari keluarga inti, sampai ke anak cucu, keponakan, dan sebagainya, atau 

keluarga besar), sampai ke tanggung jawab negara terhadap warganya. 

Yang ingin saya tanyakan adalah adakah kitab atau buku yang menguraikan secara jelas 

sistem keluarga dalam Islam. Sehingga, bila ada kasus, kita dengan mudah dapat merujuknya. 

Contoh Kasus: 

Seorang suami melarang isterinya untuk bekerja. setelah nikah beberapa tahun, karena suatu 

sebab, suami menceraikan isterinya. Otomatis si isteri tidak punya apa-apa. Untuk mencari 

uang sendiri, wanita tersebut mengalami kesusahan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab 

terhadap wanita tersebut, jika dia tidak punya orang tua lagi, atau orang tuanya sudah sangat 

tua dan tidak mampu menafkai wanita tersebut? 

Ini hanya contoh kecil kasus. 

Terima kasih Ustadz 

Wass. Wr. Wb. 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Di dalam masyarakat Islam yang ideal, seharusnya ada baitulmal. Nah para janda baik yang 

ditinggal mati oleh suaminya atau yang diceraikan, maka baitulmal akan menjadi penanggung 

nafkahnya. 

Alternatif lain adalah dari suaminya sendiri dari sejak masih berstatus suami isteri. 

Barulah alternatif ketiga, wanita itu boleh bekerja di luar rumah. Setidaknya untuk menafkahi 

dirinya sendiri. Bila tidak ada baitulmal atau uang dari suami. 
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Wanita Bekerja 

Sebenarnya ketika seorang wanita bekerja di luar rumah dan mendapat gaji, wanita itu sedang 

kehilangan hak istimewanya sebagai wanita mulia dan terhormat. 

Lho kok begitu? 

Karena sebenarnya dari sisi harta dan kepemilikannya, seorang wanita punya hak istimewa 

dalam Islam. Seorang wanita tidak pernah disunnahkan, apalagi diwajibkan, untuk mencari 

nafkah untuk dirinya sendiri. Kalau dia masih punya ayah, maka nafkahnya ditanggung oleh 

ayahnya. Dan kalau dia sudah bersuami, maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. 

Konsep Nafkah 

Nafkah adalah pemberian harta dari suami kepada isteri, di mana harta itu bukan milik 

bersama melainkan harta itu kemudian menjadi milik isteri. 

Namun yang selama ini lebih sering terjadi adalah seorang suami menyerahkan gajinya kepada 

isteri untuk keperluan hidup. Di mana gaji itu seolah-olah bukan milik isteri, melainkan milik 

berdua. Sehingga isteri tidak mendapat apa-apa dari gaji suami. 

Seharusnya, isteri dapat jatah khusus untuk dirinya, entah untuk ditabung atau dibelanjakan, di 

mana dia punya account khusus yang wajib terus dibayarkan oleh suami, di luar semua 

kepentingan rumah tangga. Sebab di luar nafkah isteri, suami tetap wajib membiayai semua 

keperluan hidup seperti makanan, pakaian, rumah dan keperluan rumah tangga yang lain. 

Intinya, seorang isteri harus mendapat 'gaji' tersendiri, di luar kebutuhan rumah tangga. Dan 

kalau isteri pandai menabung, maka dia akan punya tabungan yang utuh, sebab dia tidak harus 

mengambil tabungannya untuk membiayai keperluannya. Mau makan, sudah ada yang wajib 

memberinya makan. Mau pakaian, sudah ada yang wajib memberinya pakaian. Mau tempat 

tinggal, juga sudah ada yang wajib memberinya tempat tinggal. Sementara 'gaji' nya utuh 

sebagai isteri. 

Dan pemberian nafkah ini didasarkan pada ayat Al-Quran Al-Kariem. 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa': 34) 

Mahar 

Selain ada nafkah juga ada mahar. Boleh dibilang kalau hal itu dilakukan sebelum akad nikah 

atau menuju ke arah pernikahan, namanya mahar. Dan bila setelah nikah, namanya nafkah. 

Tapi kedua-duanya jelas sekali, sepenuhnya nafkah itu adalah harta dari suami untuk diberikan 

sepenuhnya kepada isteri. Jadi begitu nafkah diberikan, harta itu kemudian 100% milik isteri. 

Lucunya, kebiasaan di negeri kita, para wanita hanya diberi mahar berupa seperangkat alat 

shalat yang nilainya tidak lebih dari 100 ribu perak. Padahal mahar ini sebenarnya bisa 

berfungsi besar, yaitu sebagai 'uang jaminan' buat isteri dari suami, untuk serius menjalankan 

rumah tangga. 

Kira-kita semacam DP atau uang muka, atau uang deposit. Seperti ketika anda mau menabung 

di bank, setidaknya anda harus punya sejumlah uang dulu misalnya 1 juta. Hanya bedanya, 

mahar ini sudah menjadi hak milik isteri, tidak akan dikembalikan. 
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Maka secara tradisi, nilainya cukup besar. Dan karena saking besarnya, sehinga banyak orang 

yang kemudian berlomba-lomba main besar-besaran dalam maharnya. Untuk itu Islam 

mengajurkan agar jangan terlalu mahal. Tetapi juga bukan berarti harus selalu murah sekali, 

seperti sendal jepit atau cincin dari besi. 

Kasus wanita yang dinikahkan hanya dengan sendal, cincin besi atau bacaan Quran 

sebenarnya hanya pengecualian saja. Intinya, mahalnya mahar bukan hal yang mutlak. 

Dansama sekali tidak ada ketentuan bahwa mahalnya mahar menjadi tidak boleh. 

Maka untuk mencari titik keseimbangan, perlu disekapati nilai mahar di awal sebelum 

pernikahan. Intinya, seandainya suami tiba-tiba menceraikan, maka isteri tidak akan kelabakan 

di PHK. Sebab di tangannya sudah ada uang jaminan yang cukup untuk membiayai hidupnya 

kemudian. 

Karena maharnya berupa rumah kontrakan 20 pintu, atau angkot 10 unit, atau saham di 

perusahaan, dan seterusnya. Dari mahar itu saja, seorang wanita sudah bisa hidup terus. 

Dan mahar itu tidak mengapa kalau mahal, sebab dalam Islam, mahar itu bisa dihutang. Kalau 

suami keberatan untuk membayar mahar sekaligus, maka dia boleh membayarnya dengan 

sistem kredit. Seperti mengkredit motor, mobil, atau rumah. 

Dan yang menarik, seorang suami tidak akan pernah berpikir main menceraikan isterinya 

begitu saja, kalau ketika bayar maharnya saja sudah sedemikian berat. Pastilah suami akan 

berpikir 1000 kali sebelum menceraikan isterinya. Sebab berarti dia akan kehilangan haknya. 

Hitungannya, dia rugi besar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Belum Meninggal Anak Sudah Menuntut Warisan 

Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Sebuah keluarga terdiri dari suami, isteri, dua orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. 

Sejak pernikahan tahun 1954 telah melakukan pemisahan harta perolehan. Pendapatan gaji 

suami seluruhnya dikelola oleh isterinya, sedangkan suami sambil bekerja mencari tambahan 

pemasukan melalui bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan utamanya. 

Pada tahun 2005, isterinya wafat dan dana kelolaan ex gaji suaminya ternyata cukup besar. 

Dua bulan setelah wafat perhiasan emas dan berlian serta pakaian (kecuali perabot rumah 

tanggga dan dapur) diwariskan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (QS. An-Nisa: 12), 

sedangkan deposito digunakan untuk melunasi hutang bank bagi anak lelaki tertua, sedangkan 

uang kas dan tabungan dimanfaatkan untuk biaya penguburan, tahlil, dan kekurangan zakat 

maal dana kelolaan isterinya. 

Kelebihan harta kelolaan suami diinvestasikan pada harta tetap, penyertaan modal pada 

perusahaan serta modal usaha jual beli saham, dan alhamdulilah rizki pinjaman dari Allah 

SWT tersebut dimanfaatkan untuk: 

1. Membantu kesulitan dana anak-anaknya setelah dewasa dan berumah tangga, baik untuk 

modal usaha, kekurangan beli harta tetap. dll. Namun karena bantuan terhadap setiap anak 

berbeda, maka untuk jumlah sebesar Rp 762 juta disepakati bersama dan dianggap 

sebagai uang muka warisan jika ayah mereka wafat. 

2. Menghibahkan tanah/rumah yang sejak pembelian telah menggunakan nama anak-anak, 

juga menghibahkan modal pada perusahaan serta uang muka nadzar untuk biaya haji. 
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Kepada mereka telah dihibahkan harta yang nilainya sama, baik kepada anak laki-laki 

atau wanita =3 x Rp 415 juta = Rp 1.245 juta. 

1. Pola talangan/ hibah tersebut jauh berbeda dengan “ayah atau bunda” suami ataupun isteri 

yang tidak membagikan waris selama salah seorang ayah atau bundanya masih hidup 

sebagai penghargaan putra-putri kepada orang tuanya. Bahkan putra-putrinya dengan 

mengharapkan ridla Allah SWT rela menghajikan ibu-ibu mereka. 

2. Penggunaan nama dalam harta tetap di samping atas nama suami sendiri, juga digunakan 

nama isteri dan ketiga anaknya, merupakan bentuk kasih sayangnya apabila ia wafat. 

Tapi dengan mengharapkan ridla Allah SWT, beberapa di antaranya dihibahkan kepada putra-

putrinya setelah ibunya wafat (butir ke-2), sedangkan aset yang menggunakan nama isterinya 

tetap menjadi milik suami. 

Mengingat suami yang berumur 73 tahun masih memerlukan pendamping, atas persetujuan 

putra-putrinya suami menikah kembali. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dibuat 

surat pernyataan oleh suami yang disetujui oleh putra-putri dan pasangannya, bahwa ahli waris 

yang berhak mewarisi hartanya bila suami wafat adalah dua anak lelaki, satu anak perempuan, 

dan isteri yang baru dinikahinya tahun 2006. Juga dicantumkan aset yang menggunakan nama 

suami maupun nama isterinya yang telah wafat yang akan diwariskan. 

Pertanyaan: 

1. Karena suami membutuhkan fresh money, apakah hasil penjualan aset suami yang 

menggunakan nama almh. isterinya perlu diwariskan kepada anak-anaknya? 

2. Pemakaian aset suami yang menggunakan nama almh. isterinya apakah harus minta izin 

kepada anak-anaknya? 

3. Perilaku anak yang bagaimana yang dimungkinkan seorang ayah atau ibu meruju‟ di 

dalam hibah sebagaimana dalil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dengan perawi Abu 

Dawud, An- Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi (Fikih Sunnah bab Hibah/ruju‟ dalam 

hibah XIV. 10 hal 182). 

Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Hamba ALLAH 

Hamba Allah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Pertanyaan anda lumayan panjang, agar tidak terlalu membingungkan, kami berupaya untuk 

menjawab apa yang menjadi point pertanyaanya saja. Semoga bisa membantu. 

1. Warisan 

Untuk jawaban masalah yang pertama, kami katakan bahwa sebenarnya pembagian warisan 

itu hanya dilakukan manakala orang yang hartanya mau dibagi waris sudah meninggal. Di 

dalam syariat Islam tidak dikenal bagi-bagi waris sebelum yang bersangkutan meninggal. 

Bagi-bagi harta sebelum meninggal ada dua kemungkinan. Pertama, harta itu diberikan begitu 

saja, namanya hibah. Kedua, harta itu diwasiatkan, namanya wasiat. Tapi harta wasiat itu tidak 

berlaku buat ahli waris, maka yang berhak menerima wasiat hanyalah orang-orang yang bukan 

ahli waris. Dan disyaratkan tidak boleh lebih besar dari 1/3 dari total harta yang dimiliki. 
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Sedangkan yang namanya hibah adalah pemberian begitu saja, boleh kepada ahli waris dan 

boleh juga kepada selain ahli waris. Tidak ada ketentuan berapa besarnya, semua terserat 

kepada yang mau memberi. 

Dan sebenarnya seorang anak yang menjadi ahli waris, apabila telah menerima hibah, tetap 

saja nanti berhak untuk mendapatkan harta warisan. Tapi yang harus dipastikan, harta warisan 

tidak boleh dibagi-bagi selama yang punya harta masih hidup. 

Dalam salah satu syarat pembagian warisan, disebutkan yang paling pokok adalah wafatnya 

waarits. Waartis adalah orang yang hartanya akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Bila 

orang tersebut belum meninggal, tidak pernah ada cerita bagi-bagi harta warisan. 

Dan kalau dipaksanakan, sebenarnya para ahli waris justru malah tidak berhak mendapat harta 

warisan. Sebagaimana dalam kaidah bagi waris: 

Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan suatu harta (sebelum waktunya), maka dia 

dihukum dengan cara diharamkan dari menerima harta itu. 

Maka seorang anak yang membunuh ayahnya karena ingin mendapat harta warisan, padahal 

ayahnya masih hidup segar bugar, akan kehilangan haknya dari menerima harta warisan dari 

ayahnya. 

Namun meski tidak sampai membunuh ayahnya sendiri, tetap saja tindakan memaksa untuk 

membagi warisan adalah tindakan durhaka dan sangat tidak tahu sopan santun. 

Seharusnya seorang anak membantu ayahnya, karena ayahnya telah menjadi penyebab 

keberadaan dirinya di muka bumi. Apalagi bila kehidupan sang anak telah sukses. Amat 

sangat wajar bila anak-anak membantu orang tuanya, entah dengan cara memberi uang, 

rumah, mobil, atau dibiayai naik haji. Bkan sebaliknya, malah terus menerus menuntut harta 

yang tidak ada habisnya. 

2. Penggunaan Asset 

Seseorang yang memiliki harta secara mutlaq (al-milkut-taam), maka dia punya kuasa penuh 

untuk membelanjakan hartanya itu. Sama sekali tidak dibutuhkan izin dari siapa pun, apalagi 

kepada para calon ahli warisnya. 

Adapun tentang asset itu di atas-namakan orang lain, entah isterinya atau siapa pun, kembali 

kepada kesepakatan. Kalau sekedar pinjam nama, sementara kedua belah pihak sama-sama 

sepakat bahwa harta itu tetap milik yang empunya, maka hukumnya kembali sesuai dengan 

realita yang ada. 

Kalau seorang suami memiliki aset tapi di atas-namakan isterinya, sementara suami isteri itu 

sepakat bahwa harta itu tetap milik suami, maka hukumnya jelas dan tegas, bahwa harta itu 

milik suami, bukan milik isteri. 

Kalau pun nama isteri dipakai, bila si isteri mau dan setuju, tentu masalahnya sudah selesai. 

Sedangkan anak-anak sebagai calon ahli waris, tentu tidak bisa menuntut, karena harta itu 

masih merupakan harta ayah mereka. Dan sang ayah, sama sekali tidak memerlukan izin dari 

anak-anaknya untuk memanfaatkan harta yang 100% milik dirinya sendiri. 

Bahkan sebaliknya, harta anak merupakan harta ayah juga. Sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW: 

ٍل ل َت ٍاى د ٗ   أّ
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Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. 

Jadi yang berhak justru ayah, bukananak. Seorang ayah malahsangat berhak menggunakan 

harta anak-anaknya, meski harta itu bukan hasil pemberiannya, tapi hasil jerih payah dan hasil 

keringat si anak. Sebab anak itu berasal dari ayah. Maka harta anak-anak merupakan harta 

ayah juga. 

Tidak ada cerita seorang ayah harus minta izin kepada anak-anaknya untuk menggunakan 

harta yang merupakan miliknya pribadi. 

3. Meruju' Hibah 

Barangkali yang dimaksud dengan istilah merujuk hibah adalah seseorang yang telah terlanjur 

menghibahkan hartanya kepada seseorang lalu tiba-tiba membatalkan hibahnya dan 

mengambil kembali hartanya. 

Dalam hal ini, secara umum memang hukumnya tidak boleh, karena seperti orang yang 

menelan kembali ludahnya. Dan hal itu disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW: 

Perumpamaan orang yang memberi sedekah lalu mengambil kembali sedekahnya itu seperti 

seekor anjing yang sedang makan, ketika kenyang dia muntahkan isi perutnya lalu 

dimakannya kembali muntahnya itu." (HR Abu Daud, Ibnu MAjah, An-Nasai dan Atitirmiziy) 

Namun dalam kasus tertentu, harta yang sudah dihibahkan itu bisa saja diambil kembali dan 

tidak termasuk seperti hadits di atas. Salah satu pengecualian itu adalah hibah dari seorang 

ayah kepada anaknya. Karena anak adalah merupakan harta si ayah juga, maka bila ayah 

pernah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, boleh bagi ayah untuk mengambil kembali 

hibah itu sesukanya, kapa saja dia mau. 

Dalilnya adalah sabda nabi SAW berikut ini: 

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

"Tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian atau menghibahkan sebuah harta 

hibah, lalu dia mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah yang mengambil kembali hibah 

dari anaknya". (HR Ashabussunan) 

Selain itu, secara logika juga telah jelas bahwa seorang anak tidak akan lahir ke muka bumi 

tanpa keberadaan seorang ayah. Maka dalam kaidah disebutkan bahwa seorang anak adalah 

milik ayahnya. Begitu juga harta seorang anak sebenarnya termasuk harta milik orang tuanya. 

Maka harta seorang anak halal bagi ayahnya. 

Di dalam sebuah hadits disebutkan: 

Dirimu dan harta yang kamu miliki adalah hak milik ayahmu. 

Dengan demikian, seorang ayah bukan hanya berhak mengambil kembali hibah yang telah 

diberikan kepada anaknya, bahkan ayah berhak untuk mengambil harta milik anaknya sendiri, 

karena pada hakekatnya harta anak adalah harta milik orang tuanya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Ayah Meninggal Dulu, Cucu Tidak Mendapat Warisan? 

Assalamua'alaikum,  

Ustadz, Ayah saya meninggal lebih dulu dari nenek. Setelah nenek meninggal, saudara-

saudara ayah mengatakan kami sebagi cucu tidak berhak mendapatkan warisan nenek karena 

ayah saya meninggal lebih dahulu daripada nenek. (3 anak nenek meninggal lebih dulu dari 

nenek, menyisakan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan). 

Apakah pernyataan saudara ayah benar? Mohon penjelasannya dan pembagiannya. Terima 

kasih. 

Mh 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apa yang dikatakan oleh saudara ayah memang benar sekali. Dalam hukum waris, calon ahli 

warisyang meninggal lebih dahulu dari orang yang akan memberinya harta warisan, telah 

ditetapkan tidak akan mendapatkan harta tersebut. 

Mengapa demikian? 

Karena syarat terjadinya pemberian harta warisan adalah hidupnya ahli waris dan 

meninggalnya yang memberi warisan. Kebiasaannya, ahli waris adalah anak dan yang 

memberi warisan adalah orang tua. Karena umumnya yang wafat duluan adalah orang tua. 

Namun tidak tertutup kemungkinan kalau yang wafat duluan adalah anaknya. Kalau yang 

terjadi seperti ini, maka tidak terjadi pembagian harta warisan dari ayah ke anak, tetapi yang 

terjadi malah sebaliknya, ayah yang menjadi ahli waris dan anak yang wafat duluan itu 

menjadi yang memberi warisan. 

Hubungan antara orang tua dan anak adalah saling mewarisi. Siapa yang wafat duluan, maka 

harta miliknya akan menjadi ahli warisnya. Kalau orang tuawafat duluan, maka anaknya 

menjadi ahli warisnya. Sebaliknya, kalau anak wafat duluan, justru orang tuanya yang menjadi 

ahli waris dari anaknya itu. 

Dalam hal ini, ayah anda wafat duluan, maka nenek anda justru menjadi ahli waris dari 

anaknya sendiri, selain isteri dan anak-anak alarhum. Harta milik ayah anda sebagiannya (1/6) 

menjadi hak nenek. Lalu isteri ayah anda mendapat 1/8. Sisanya menjadi hak anak-anak ayah 

anda, baik yang laki maupun yang perempuan dengan ketentuan tiap anak laki-laki mendapat 

bagian dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 

Cucu Tidak Mendapat Warisan 

Mungkin anda bertanya, seandainya nanti nenek meninggal dunia, mengapa anda sebagai cucu 

beliau dikatakan tidak mendapat harta warisan? 

Jawabnya begini, seorang ayah atau ibu bila meninggal dunia, maka anak-anaknya menjadi 

ahli waris. Selama masih ada anak-anaknya, maka bila di antara anak-anak ini ada yang sudah 

berkeluarga dan punya anak (cucu), maka ketentuannya bahwa cucu tidak mendapat warisan. 

Karena ada satu jenjang yang memisahkan antara cucu dengan almarhum kakek atau nenek 

mereka. Selama dalam satu lapis jenjang itu masih ada anak, meski bukan menjadi orang tua 
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langsung dari cucu, maka cucu itu tidak mendapatkan warisan. Kecuali bila di level anak, 

sudah tidak ada satu pun yang masih hidup, barulah warisan turun ke level kedua, yaitu untuk 

cucu. 

Jadi prinsipnya, harta warisan diberikan kepada level terdekat dulu. Kalau ada seserorang 

meninggal, maka yang mendapat warisan adalah orang-orang yang ada di level anak. 

Kita buat sebuah contoh, misalnya pak Badrun anaknya ada tiga orang, A, B dan C.A sudah 

menikah dan punya anak yaitu A1, A2 dan A3. B sudah menikah dan punya anak, yaitu B1, 

B2 dan B3. C belum menikah dan masih bujangan. 

Suatu ketika A dan B meninggal dunia, sementara pak Badrun malah masih hidup. Jadi di 

level anak, pak Barunmasih punya satuorang anak, yaitu C. Selain itu pak Badrun punya 6 

orang cucu yang ayah mereka sudah meninggal dunia. 

Kalau pak Badrun meninggal dunia, maka yang jadi ahli warisnya adalah anak pak Badrun. 

Dan karena masih ada satu anak pak Badrun yaitu C, yang menerima warisan hanya C saja. 

Sedangkan cucu-cucu dari A dan B, tidak mendapat warisan. Karena selama masih ada orang 

di level anak, maka orang yang ada di level cucu tidak mendapat warisan. 

A1, A2, A3, B1, B2 dan B3 baru mendapat warisan seandainya sebelum pak Badrun wafat, C 

yang jadi paman mereka wafat terlebih dahulu. 

Itulah ketentuan pembagian warisan dalam syariat Islam. 

Rasa Keadilan 

Mungkin sekilas ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana dengan rasa keadilan? 

Seandainya cucu-cucu itu hidup dalam keadaan susah serta serba kekurangan, bagaimana 

tindakan yang harus diambil? 

Jawabnya mudah saja. Toh selain pembagian warisan masih ada cara-cara lain untuk bisa 

memberi sesuatu kepada para cucu yang miskin. 

Misalnya dengan sedekah dari ahli waris. C bersedekah kepada para keponakannya. Meski 

tidak ada ketentuan berapa besarnya, namun dalam paket pembagian warisan, ada perintah 

untuk memberi sebagian harta warisan itu kepada ulul qurba (keluarga yang bukan ahli waris), 

yatama (anak yatim) dan orang miskin. 

Seandainya para cucu itu bukan anak yatim karena mereka dianggap sudah dewasa, dan juga 

dianggap bukan orang miskin karena mereka punya penghasilan cukup, maka mereka tetap 

berhak dalam status ulul qurba. 

Siapakah ulul qurba? 

Para ulama sebagiannya mengatakan bahwa mereka adalah keluarga atau famili yang dalam 

hal pembagian warisan tidak mendapat warisan. Baik karena terhijab atau karena sebab lain. 

Jadi cucu tetap bisa menikmati sebagian harta dari kakek mereka, bukan sebagai warisan tetap 

sebagai 'uang dengar'. 

Namun karena sifatnya anjuran, perintah ini tidak mengikat dan juga tidak ditetapkan 

besarannya. Jadi seandainya si C ini pelit tidak mau berbagi, memang nasib keponakannya 

akan menjadi kurang baik. 
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Tapi, Tetap masih ada jalan tengah, yang dalam hal ini di Suriah dan Mesir sudah diantisipasi. 

Di sana, pemerintah akan turun tangan bila ada kasus anak meninggal duluan seperti yang 

sedang kita bicarakan. 

Tindakan itu adalah washiyah wajibah yang diperintahkan kepada si C. Jadi begitu mendengar 

ada anak pak Badrun yangwafat, yaitu A dan B, sementara mereka berdua punya anak, maka 

pemerintah turun tangan mendatangi pak Badrun. 

Pak Badrun diperintahkan untuk membuat washiyat, yang isinya apabila nanti pak Badrun 

wafat, maka sebagian dari hartanya itu akan diwashiyatkan kepada cucu-cucunya, yaitu anak 

A dan anak B. Washiyat ini diperintahkan untuk dibuat dan memerintahkannya adalah negara. 

Sifatnya wajib dan oleh karena itu disebut dengan washiyat wajibah. 

Jadi nasib cucu-cucu tidak tergantung kebaikan hati si C, tetapi sejak awal sudha dijamin oleh 

negara bahwa mereka pasti akan dapat bagian. Besarnya berapa? 

Yah, namanya washiyat, tentu besarnya bebas boleh berapa pun, asalkan tidak lebih dari 1/3 

dari total harta milik pak Badrun. Maksimal 1/3 bagian, sebab sisanya yang 2/3 bagian 

menjadi hak ahli waris pak Badrun, yaitu hak si C sebagai anak. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hukum Mawaris dan Konsep Keluarga Dalam Islam 

 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

Ustadz,  

Saya sering menemukan orang yang menginginkan pembagia warisan mutlak sebagaimana 

ajaran Islam. Dan ini, menurut saya tidak salah dan memang harus begitu. Namun demikian, 

mereka lupa atau tidak tahu (atau memang saya pribadi yang kurang tahu) kewajibannya 

dalam konsep keluarga Islam. 

Salah satu contohnya begini: Ada seorang laki-laki yang punya seorang isteri dan tiga orang 

anak yang masih kecil-kecil. Laki-laki tersebut meninggal. Dalam pembagian warisan, isteri 

hanya mendapatkan mendapatkan 1/8 bagian, sedang orang tua laki-laki yang meninggal 

tersebut dapat 1/6 bagian. 

Pertanyaa saya adalah, siapa yang berkewajiban memberi nafkah tiga orang anak tersebut? 

Kakek dan paman-pamannya apakah punya kewajiban untuk memberi nafkah atau tidak? Jika 

punya, apakah dasarnya? 

Terima kasih 

Sudaryoputro 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sikap untuk membagi warisan secara mutlak sebagaimana syariah Islam sebenarnya tidak 

perlu dikhawatirkan. Karena aturan pembagian warisan itu datang dari Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang, Allah SWT. 

Kalau Allah SWT yang Maha Adil dan Bijaksana itu tidak mau kita ikuti hukum dan syariat-

Nya, lalu kita mau ikuti hukumnya siapa? Apakah hukum buatan manusia? Atau hukum 

buatan nenek moyang? 

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik daripada 

Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah: 55) 

Di dalam ayat lain, Allah SWT juga mempertanyakan, bukankah Allah itu tuhan yang Maha 

Bijaksana? 

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? (QS. At-Tiin: 8) 

Dan adakah hukum yang lebih baik dan lebih adil dari pada hukum yang Allah SWT turunkan 

untuk hamba-hamba-Nya? Adakah manusia yang bisa kita sepakati bahwa otaknya lebih 

pintar dan lebih cerdas dari pada Allah SWT? 

Anti Hukum Waris 

Hukum waris adalah bagian dari aturan dari Allah SWT. Orang yang tidak mau menggunakan 

hukum dan aturan dari Allah ada dua macam. Pertama, orang itu belum kenal dengan hukum 

Allah, lalu dia menjadi korban provokasi musuh-musuh Allah untuk apriori dengan segala 

yang berasal dari Allah. Kedua, orang itu memang dasarnya kafir dan sejak awal sudah 

memposisikan diri sebagai musuh Allah SWT. 

Jawaban Kasus  

Kalau dalam kasus yang anda sebutkan, maka yang berkewajiban untuk memberi nafkah 

kepada anak-anak sebenarnya bukan isteri almarhum atau ibu mereka. Yang berkewajiban 

dalam hal ini adalah kakek dari anak-anak tersebut. 

Sebab ayahnya ayah adalah wali secara nasab yang syar'i. Dan posisinya langsung berada di 

tempat nomor dua setelah ayah. 

Sedangkan isteri almarhum sebagai seorang wanita dan kini telah menjadi janda, tidak 

berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anak-anaknya. Karena yang namanya seorang 

wanita, tidak berkewajiban memberi nafkah, bahkan dirinya malah diberi nafkah. 

Kasus Nabi Muhammad SAW 

Ketika Rasulullah SAW lahir, ayah beliau sudah meninggal dunia. Lalu beliau SAW 

dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Kebetulan saat itu ibunda beliau pun juga 

meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa, suatu tempat sekat Madinah. 

Setelah beberara tahun kemudian hidup di bawah pengasuhan sang kakek yang amat mencintai 

dirinya, maka sang kakek pun wafat menghadap Allah SWT. 

Maka kembali beliau SAW menjadi yatim untuk kedua kalinya. Saat itu salah seorang paman 

beliau, Abu Thalib, kemudian mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan dan penghidupan 
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beliau. Maka tumbuhlah nabi Muhammad SAW di rumah Abu Thalib yang saat itu juga punya 

anak yang banyak. 

Beliau tinggal di rumah kecil dan sempit itu bersama dengan sepupunya, Ja'far dan Ali bin Abi 

Thalib radhiyallahu a'nhuma. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pembagian Harta Waris 

Assalamu'alaikum ustadz 

Saya ingin bertanya mengenai Surat Wasiat orang yang telah meninggal yang semasa 

hidupnya dibuat di hadapan Notaris dan kemudian dibuka selepas kematiannya, adakah ini 

sesuai/ sejalan dengan hukum Sariah. 

Selanjutnya mohon penjelasan mengenai rumusan perhitungan pembagian harta waris bagi 

ahliwaris anak lelaki dan anak perempuan dari seorang ayah yang meninggalkan sejumlah 

dana. 

Jazakallah Ustadz atas pejelasannya 

Wassalamu'alaikum wr wb 

Abdullah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Wasiat adalah amanat dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang untuk 

menerima pemberian harta benda. Di dalam ilmu fiqih, wasiat memang terkait dengan urusan 

harta. 

Adanya wasiat sebenarnya merupakan jalan tengah untuk memberikan bagian harta kepada 

mereka yang tidak termasuk ahli waris. Jadi akan ada dua pihak yang akan menerima harta 

almarhum setelah kematiannya. Yang pertama tentu saja ahli waris dan yang kedua adalah 

orang yang diberikan harta lewat wasiat. 

Sehingga bila seseorang sudah termasuk ahli waris, dia tidak boleh masuk dalam daftar 

penerima wasiat. Orang yang menerima wasiat mungkin saja masih keluarganya, tetapi dalam 

hal pembagian warisan, tidak termasuk ahli waris. 

Misalnya seorang kakek yang punya dua anak dan dari tiap anak ada beberapa cucu. Lalu anak 

yang pertama meninggal dunia sebelum kakek meninggal. Maka cucu dari anak yang 

meninggal itu tidak akan menerima warisan dari kakek mereka, karena yang berhak adalah 

anak, atau orang tua mereka. Tapi karena orang tua mereka telah meninggal dunia terlebih 

dahulu, maka orang tua mereka tidak mendapat warisan. Dan mereka pun juga tidak mendapat 

apa-apa. 

Di saat itulah sang kakek bisa berwasiat apabila nanti meninggal, hartanya boleh diberikan 

kepada cucunya, tetapi maksimal hanya 1/3 dari total nilai harta yang dibagi waris. 
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Jadi berwasiat memang disyariatkan di dalam Islam. Tetapi syaratnya harus dipenuhi, antara 

lain:   

 Penerima wasiat bukan ahli waris      

 Jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 dari total nilai harta      

 Hendaknya ketika berwasiat, para ahli waris dihadirkan agar tidak    terjadi salah 

paham saat pembagian waris. Bahkan seharusnya para ahli waris    ikut menjadi saksi. 

     

 Ada baiknya bila wasiat itu ditulis dan disahkan oleh notaris, agar    berkekuatan 

hukum yang jelas.  

Pembagian Harta Waris 

Bila seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan dua anak, satu laki-laki dan satu 

perempuan, maka pembagiannya cukup sederhana. Harta ayah yang telah meninggal itu dibagi 

tiga sama besar. Dua bagian buat anak laki-laki dan satu bagian buat anak perempuan. 

Seandainya ayah masih punya isteri, sebelum dibagi tiga, dikurangi dulu 1/8 dari nilai total 

harta. 

Kita masukkan kasus ini ke dalam soal cerita, misalnya almarhum meninggalkan uang senilai 

8 milyar. Kalau ada isteri, beliau mendapat 1 milyar. Sisanya 7 milyar dibagi tiga, 2 bagian 

untuk anak laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. 

Maka hitungannya untuk anak laki-laki adalah: 2/3 x 7 milyar = Rp 4.666.666.666, - dan 

untuk anak perempuan 1/3 x 7 milyar = Rp 2.333.333.333, -. 

Kalau tidak ada isteri, maka tidak perlu dikurangi 1/8, uang senilai 8 milyar itu cukup dibagi 

seperti di atas. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Anak Angkat Dan Anak Tiri Apa Berhak Dapat Warisan..? 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

 

Bismillah, 

Ustaz yang dirahmati Alloh, terimakasih atas kesediaannya ustaz menjawab pertanyaan saya 

ini. Apakah anak angkat dan anak tiri berhak mendapat warisan? Jika berhak berapa hak 

mereka? 

Mohon penjelasan dari ustadz, makasih. Jazakumullohu khoiron kastiro 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Nur Rohman 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Hukum waris dalam syariat Islam merupakan bentuk paket aturan yang sudah baku turun dari 

langit. Jangankan kita manusia biasa, bahkan Rasulullah SAW sendiri sebagai nabi yang 

membawa paket itu, tidak punya hak untuk mengubahnya atau merevisi materinya. 

Paket hukum waris itu bagian dari hudud Allah, di mana para pelanggarnya diancam dengan 

hukuman berat dan disediakan buat mereka neraka yang pedih. Termasuk mereka yang merasa 

lebih pintar dari Allah dalam masalah pembagiannya, dengan menambahi atau mengurangi 

apa yang telah Allah SWT tetapkan. 

(Hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya 

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan 

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan 

baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa: 13-14) 

Anak Angkat dan Anak Tiri Tidak Berhak Atas Harta Warisan 

Para ulama telah menelusuri ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12 serta ayat 

lain dan juga hadits-haditsnabi lainnya, maka didapatlah daftar ahli waris. Namun dari daftar 

itu, jelas sekali bahwa anak angkat dan anak tiri sama sekali tidak tercantum. Walhasil, 

mereka memang bukan termasuk dalam ahli waris. Kasarnya, mereka tidak mendapatkan apa-

apa dari pembagian warisan. 

Jumlahnya mencapai 25 orang dengan pembagian 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 

Secara satu per satu adalah: 

  Anak laki-laki - [ُبا] .1

  Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) - [ُبا ُبا] .2

  Bapak - [بأ] .3

  Kakek (dari pihak bapak) - [بأها بأ] .4

5. [ÃÎ ÔÞíÞ] - Saudara kandung laki-laki  

  Saudara laki-laki seayah - [قيقش خأ] .6

  Saudara laki-laki seibu - [ًأه خأ] .7

  Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki - [قيقش خأ ُبا] .8

9. [ [ ِ أخ ألً   Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu -ات

  Paman (saudara kandung bapak) - [قيقش ًع] .10

  Paman (saudara bapak seayah) - [بأه ًع] .11

  Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah) - [قيقش ًع ُبا] .12

  Anak laki-laki paman seayah - [بأه ًع ُبا] .13

  Suami - [ضٗز] .14

  Laki-laki yang memerdekakan budak - [قخعً] .15

16. Anak perempuan [خُب]  

17. Ibu [ًأ]  

18. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki) [ُبا خُب]  

19. Nenek (ibu dari ibu) [ًأها ًأ]  

20. Nenek (ibu dari[بأها ًأ]  

21. Saudara kandung perempuan [جقيقش خخأ]  

22. Saudara perempuan seayah [ÃÎÊ áÃÈ]  

23. Saudara perempuan seibu [ًأه خخأ]  

24. Isteri [جضٗز]  

25. Perempuan yang memerdekakan budak [ًجقخع]  
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Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting 

perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek --baik 

ibu dari ibu maupun ibu dari bapak-- dan seterusnya. 

Wallahu a'lam bishshawab Wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Anak Murtad dari Islam, Masih Berhakkah atas Warisan Ayahnya yang 

Muslim? 

Ada sebuah keluarga kaya yang anggotanya beragama banyak. Sebagian Muslim, sebagian 

Kristen, bahkan ada yang Budha, Hindu dan lainnya. 

Saat orang tua mereka wafat yang kebetulan seorang Muslim, ada yang mengatakan bahwa 

hartanya tidak boleh diwariskan kepada anak-anaknya yang bukan Muslim. Benarkah hal itu 

dan mohon keterangan lebih rinci? 

Dan hal apa lagi yang kira-kira membuat seseorang menjadi tidak mendapat warisan? 

Terima kasih ustadz atas penjelasannya. 

  

Hairawan 

cutimassal 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmataulahi wabarakatuh, 

Di antara hal-hal yang bisa menggugurkan hak waris seseorang adalah masalah perbedaan 

agama. Di mana seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non 

muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris 

dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. Dan siapapun 

yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak 

mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. 

Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: 

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi 

muslim." (Bukhari dan Muslim) 

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

Namun sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang 

mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan 

kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Al-Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi (unggul, 

tidak ada yang mengunggulinya). 

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kasus murtadnya seseorang pun termasuk hal 

yang menggugurkan hak waris. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang 

murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori 

perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. 
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Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang 

murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim 

mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad? 

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak 

berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang 

murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah 

menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah saw. dalam haditsnya, bahwa antara 

muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya 

yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta 

peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini 

diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. 

Nampaknya pendapat ulama mazhab Hanafi lebih rajih (kuat dan tepat) dibanding yang 

lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada 

baitulmal. Padahal pada masa sekarang tidak kita temui baitulmal yang dikelola secara rapi, 

baik yang bertaraf nasional ataupun internasional. 

Pembunuhan  

 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), 

maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si Anak tidak lagi berhak 

mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: 

"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. "  

 

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan 

fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: 

ٔ ٍاّ حر ة ت شًء ع٘ق عجو ت  ٍِ ذ

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak 

mendapatkan bagiannya.  

 

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. 

 Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris 
adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat  

 Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang 
direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris  

 Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap 
menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam 
pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain 
dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.  

 Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak 
waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar 
diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.  

Perbudakan 

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari 

saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik 

tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah 

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

perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

191 
 

pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk 

diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. 

Jadi bila ada perbedaan agama antara pewaris dan penerima waris, atau penerima waris 

membunuhnya atau penerima waris itu seoang budak, maka dia tidak berhak menerima 

warisan. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum wrahmatullahi wabarakatuh 

 

Warisan Dibagi Tidak Berdasarkan Hukum Islam 

Assalammualaikum, 

Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya jika warisan tidak dibagikan sesuai hukum 

Islam, melainkan dibagikan secara merata antara anak perempuan dan anak laki-laki yang 

sebelumnya sudah disepakati oleh semua anak yang akan mendapatkan warisan. Mohon 

penjelasan untuk menghilangkan keraguan kami, karena pada dasarnya saya mengetahui 

bahwa kita sebagai umat Islam harus berpedoman pada Al-Quran (termasuk dalam hal 

pembagian warisan), tetapi ketika pembagian harta warisan, keluarga suami tidak mengikuti 

hukum warisan dalam Islam, padahal sebelumnya suami telah mengingatkan mengenai hukum 

pembagian ini agar sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih. 

Wassalammualaikum, 

Lusi Safriani 

safriani 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apa yang anda yakini memang benar, bahwa kita sebagai muslim terikat pada hukum Allah 

SWT dalam banyak hal yang terkait dengan masalah harta. Salah satunya dalam cara membagi 

warisan. 

Setiap harta yang kita terima, nanti di hari kiamat akan dipertanyakan. Tiap rupiah yang kita 

terima harus kita pertanggung-jawabkan di hadapan mahkamah tertinggi. Manakala ada 

serupiah saja yang kita miliki itu ternyata didapat dari cara-cara yang melanggar ketentuan 

Allah, maka pasti akan ketahuan juga. 

Di antara harta yang haram adalah harta warisan yang kita dapat bukan dengan cara 

pembagian warisan yang telah ditetapkan Allah SWT. Katakanlah seharusnya seorang anak 

wanita hanya mendapat 1/2 dari yang didapat anak laki-laki, namun entah karena tidak tahu 

atau pura-pura tidak tahu, dimakannya harta warisan yang haram, maka harta yang bukan 

jatahnya itu harus dipertanggung-jawabkan di sisi Allah SWT. 

Sebab di dalam Al-Quran Al-Karim, melanggar hukum warisan memang diancam masuk 

neraka. Bukan berhenti di situ saja, bahkan Allah SWT menegaskan bahwa pelakunya akan 

dikekalkan di dalamnya. Na'uzu billahi min zalik. 

Ya Allah, kami berlindung dari neraka-Mu hanya gara-gara makan harta haram yang telah 

Engkau jelaskan dalam kitab-Mu. 
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Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuknya. 

Sebagaimana yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem Itu adalah ketentuan-

ketentuan dari Allah. 

Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, setelah Allah SWT menjelaskan siapa saja yang berhak 

mendapat harta waris dan berapa besar hak masing-masing, lalu Allah yang menjanjikan buat 

orang yang taat kepada aturan hukum waris untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, buat mereka 

yang tidak mengerjakan aturan pembagian warisan itu, akan dijebloskan ke neraka dan kekal 

selama-lamanya. 

Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga 

yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah 

kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka 

sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa': 13-14) 

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, 

yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat 

nanti akan diancam dengan siska api neraka. Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang 

tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan 

lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka 

sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan. 

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT telah ditetapkan buat mereka yang tidak 

menjalankan hukum warisan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih 

saja mengabaikan perintah Allah. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita semua. 

Karena itu wajarlah bila Rasulullah SAW mewanti-wanti kitasecara khusus untuk mempelajari 

ilmu pembagian harta warisan. Karena ilmu pembagian warisan itu setengah dari semua 

cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan ituyang pertama 

kali akan diangkat dari muka bumi. 

Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh (bagi waris) dan ajarkanlah. Karena 

pengetahuan bagi waris setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan ilmu bagi waris adalah 

ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-

Hakim). 

Hikmah kita mempelajari dan mensosialisasikan ilmu bagi waris adalah agar seluruh lapisan 

umat Islam tahu dan siap menerapkannya, bila mereka menghadapi persoalan warisan. 

Mengapa sekarang ini begitu banyak orang yang enggan membagi harta warisan dengan 

hukum Allah? 

Jawabnya karena ilmu ini tidak pernah secara khusus disosialisasikan di tengah khalayak. Di 

tengah berbagai ephoria simbol-simbol ke-Islaman, seperti pemakaian busana muslimah, 

marak berdirinya bank-bank syariah, berbagai aktifitas keIslaman di instansi, perkantoran, 

kampus dan bahkan juga di televisi, sayang sekali tidak ada satu pun yang mengangkat tema 

pembagian harta warisan. 

Padahal mempelajari dan mengajarkan ilmu ini justru sudah menjadi wanti-wanti Rasulullah 

SAW. Mengapa justru tidak ada yang mengangkatnya? 

Sementara korbannya sudah seringkali kita lihat, di antaranyayang sedang anda hadapi 

sekarang ini. Ternyata ada di antara ahli waris yang menolak dibaginya warisan dengan 

hukum Islam. Sangat boleh jadi sebabnya sederhana, yaitu dia belum pernah kenal dengan 

hukum waris secara syariah. 
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Mungkin hatinya baik, orangnya juga mungkin bukan orang jahat, tapi kalau dia belum pernah 

dikenalkan dengan bagian dari syariah ini, tentu yang harus ikut dipersalahkan adalah mereka 

yang tidak mau mensosialisasikannya sebelumnya. 

Sekarang ini adalah kesempatan baik buat kita untuk mensosialisasikannya kepada teman, 

saudara, lingkungan dan handai taulan. Jangan menunggu ada yang mau meninggal dulu baru 

bingung panggil ustadz. Tetapi ajarilah dan sosialisasikan sejak dini dan sejah jauh hari 

sebelum ada orang tua yang meninggal dunia. Pastikan selruh anggota keluarga kita sudah 

paham dan mengerti betul bagaimana hukum Allah SWT atas harta warisan. 

Semoga Allah memberkahi hidup kita, Amien. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Apakah Bagi Waris Harus Menunggu Kedua Orang Tua Wafat? 

Ass. wr. wb. 

Pak Ustadz mengenai warisan, apakah pembagian warisan itu dilakukan setelah kedua orang 

tua kita meninggal atau salah satu nya meninggal? Terima kasih. 

Wassallamu'alaikum wr. wb. 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Dalam masalah pembagian warisan, yang dibagi adalah harta orang yang meninggal. 

Sedangkan harta orang yang belum meninggal tidak perlu dibagi waris. 

Dan perlu diketahui bahwa dalam syariah, hak kepemilikan atas harta benda dibedakan antara 

suami dan istri. Meski mereka tinggal dalam satu rumah dan membangun keluarga yang saling 

timbal balik dalam banyak hal. Namun khusus dalam masalah kepemilikan atas harta, masing-

masing punya haknya sendiri-sendiri. 

Seorang suami memang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. 

Baik berupa makanan, tempat tinggal maupun pakaian. Namun bukan berarti seluruh harta 

miliknya secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya. Seorang suami tetap punya 

hak kepemilikan secara pribadi atas hartanya, di luar dari apa yang biasanya diberikan sebagai 

nafkah. 

Sebaliknya, seorang istri pun tetap punya hak atas harta pribadi yang dimilikinya. Di mana 

suaminya tidak berhak untuk mengambil begitu saja harta milik sang istri. Kecuali bila istri 

memberikannya atau menyedekahkannya kepada suami. 

Maka demikianlah, semua harta benda yang dimiliki oleh sepasang suami istri, sesungguhnya 

dimiliki oleh masing-masing mereka. Walau pun dalam pemanfataannya dibolehkan bagi 

masing-masing pasangan untuk menggunakannya, namun tetaplah harta itu ada pemiliknya. 

Bila salah seorang dari mereka wafat, misalnya suami, maka hanya harta yang dimilikinya saja 

yang dibagi waris. Adapun harta milik istri tidak dibagi waris. Sebab istri masih hidup, jadi 

hartanya tidak boleh dibagi waris. 

Bila tidak dimiliki secara pribadi, maka dimungkinkan harta itu dimiliki secara bersama, 

dengan masing-masing punya prosentase kepemilikan yang disepakati. Misalnya, sepasang 

suami istri secara berpatungan membeli rumah untuk tinggal mereka. Sebutlah harganya 500 
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juta masing-masing bersaham 250 juta. Maka status kepemilikan rumah itu 50% milik suami 

dan 50% milik istri. 

Ketika salah seorang dari pasangan itu meninggal dunia, yang dibagi waris hanyalah yang 

merupakan bagian miliknya saja, yaitu hanya 50% saja dari nilai harga rumah. Yang sisanya 

50% lagi tidak perlu dibagi, karena bukan harta almarhum. 

Dengan demikian, untuk membagi waris tidak perlu menunggu kedua orang tua wafat terlebih 

dahulu. Segera setelah selesai pemakaman dan hari-hari duka cita, para ahli waris 

dikumpulkan untuk diajak bermusyawarah. Sebab sekarang, harta peninggalan ayah mereka 

menjadi hak mereka. 

Dan istri almarhum tentu termasuk salah satu dari ahli waris, dengan hak 1/8 (12,5%) bagian 

dari total harta milik almarhum. Dengan syarat, almarhum memliki anak. Sebaliknya, bila 

almarhum tidak memiliki anak, maka hak istri lebih besar lagi, yaitu 1/4 (25%) dari seluruh 

harta milik almarhum. Sedangkan harta milik istri seutuhnya tetap miliknya, tidak boleh 

diutak-atik dan tidak perlu dibagi waris. 

Nanti bilakemudian ibu wafat, tentu akan ada lagi pembagian harta warisan. Kali ini dari harta 

milik ibu. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Perbedan Antara (Harta) Waris(an) dengan (Harta) Hibah 

Assalamu „alaikum warahmatullahi wa barakatuh, 

Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yth. Mertua saya (keduanya masih hidup) berkeinginan membagi 

harta kepada anak-anaknya (2 laki-laki, 2 perempuan). Rizki pinjaman dari Allah SWT. 

tersebut terdiri dari beberapa kapling tanah yang masing-masing mempunyai luas, 

kestrategisan dan nilai ekonomi yang berbeda. Beliau membaginya berdasarkan hal tersebut 

dan kemungkinan kemanfaatan bagi masing-masing putra-putrinya. Ada satu kapling beserta 

bangunan (untuk kost-kostan) yang tidak dibagi karena nilainya yang cukup besar dan tidak 

bisa disebandingkan dengan yang lainya; diharapkan untuk dikelola bersama dan sebagai 

pengikat persaudaraan ke-empat putra-putrinya. InsyaAllah. Istri saya dan adik-adik yang lain 

sepekat dengan pembagian tersebut, karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut bukan 

sekedar pemberian, namun merupakan suatu amanah yang harus dijaga. InsyaAllah. 

Pembagian tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapatkan 

bagian 2 kali lebih besar dari anak perempuan. 

Mengacu penjelasan Ustadz atas pertanyaan Sdri. Lusi Safriani, bahwa betapa beratnya 

ancaman hukuman bagi yang melanggar hukum Warisan. Dan penjelasan Ustadz atas 

pertanyaan Sdr. EMB tgl. 03 Oktober 2005, bahwa dimungkinkan/dibolehkan pembagian dari 

orang tua kepada anak-anaknya dengan cara Hibah. 

Maka, perkenan saya mohon penjelasan mengenai perbedan antara (Harta) Waris(an) dengan 

(Harta) Hibah; dan kaitanya dengan boleh atau tidaknya pembagian harta mertua saya dengan 

cara seperti saya uraikan di atas. 

Mohon diberikan penjelasan secara detail dengan dalil-dalilnya 

Kami mengharapkan rizki pinjaman dari Allah SWT. bisa memberikan kebarokahan kepada 

kami, khususnya mertua dan putra-putrinya. Sehingga penjelasan dari Ustadz sangat kami 

tunggu. 
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Semoga Allah SWT. selalu memberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan dan ridho-Nya 

kepada Ustadz sehingga senantiasa bisa memberikan pencerahan kepada saodara-saodara yang 

sedang menghadapi ketidak-tahuan. Amin. 

Wassalamu „alaikum warahmatullahi wa barakatuh, 

Joko Pranowo 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan dengan harta yang 

diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Bila pemilik harta 

itumasih hidup dan dia memberikannya kepada anak-anaknya atau mungkin juga orang lain, 

namanya hibah dan bukan warisan. Sedangkan warisan hanya dibagi bila pemilik harta sudah 

wafat. 

Apabila pemilik harta sejak masih hidup sudah berpesan bahwa bila nanti meninggal, hartanya 

akan diberikan kepada si fulan dan si fulan, maka ini namanya bukan hibah juga bukan 

warisan, tetapi namanya wasiat. Jadi wasiat berbeda dengan hibah pada penentuan 

perpindahan kepemilikan. 

Dalam hibah, begitu pemilik harta memberikannya kepada seseorang, saat itu juga sudah 

terjadi perpindahan kepemilikan harta. Katakanlah misalnya ayah memberi mobil kepada 

anaknya, maka anak saat itu juga sudah punya hak sepenuhnya atas mobil tersebut. BPKB dan 

STNK sudah bisa di balik nama. Lalu terserah si anak, apakah mobil itu mau dipakainya atau 

mau disewakan atau mau dijual. 

Sebaliknya, bila si ayah mengatakan bahwa nanti bila ayah meninggal, mobil akan menjadi 

hak anak, tentu saja itu bukan hibah, akan tetapi wasiat. Hanya saja, wasiat seperti ini tidak 

boleh, karena secara aturan, si anak sudah pasti akan menerima bagian harta dari si ayah lewat 

hukum warisan. Jadi si anak tidak lagi berhak atas wasiat dari ayahnya, karena sudah pasti 

dapat dari warisan. Wasiat seperti ini hanya diperuntukkan buat mereka yang tidak termasuk 

ahli waris dengan maksimal quota 1/3 dari total harta milik ayah. 

Adapun yang sisanya yaitu 2/3 bagian merupakan hak ahli waris yang tidak boleh diganggu 

gugat. Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa di dalam hibah itu tidak ada aturan 

pembagian. Tidak ada ketetapan siapa dapat berapa. Sebaliknya, di dalam aturan warisan, 

siapa saja yang berhak mendapat bagian sudah ditetapkan langsung oleh Allah SWT, bukan 

berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Besarnya masing-masing bagian pun sudah 

termasuk dalam 'paket kiriman langit', sehingga tidak ada kompromi dalam urusan hitung-

hitungannya. 

Adapun wasiat, aturannya berbeda dengan warisan dalam hal siapa yang berhak dan besarnya 

bagian itu. Dalam wasiat, para ahli waris diharamkan menerimanya. Jadi hanya mereka yang 

bukan termasuk ahli waris saja yang mendapatkannya. 

Pertanyaan Anda 

Jadi dalam kasus pertanyaan anda, karena kedua orang tua anda masih hidup, maka tentu saja 

pembagian ini bukan bab warisan, melainkan bab hibah. 

Jadi silahkan saja orang tua anda sejak sekarang sudah mulai memberi dan membagi-bagi 

harta mereka kepada anak-anaknya. Ini namanya hibah. Dan syarat pemberian itu harus legal 

sejak sekarang secara hukum. 
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Jangan sampai perpindahan hak kepemilikannya baru sah setelah ayah dan ibu meninggal, 

karena kalau demikian, namanya wasiat. Dan wasiat seperti ini hukumnya tidak boleh, sebab 

anda dan saudara-saudara anda adalah anak mereka (ahli waris). Sebab harta itu tidak boleh 

diwasiatkan kepada ahli waris sendiri. Hanya boleh dihibahkan atau diwariskan. 

Maka pilihlah satu di antara dua. Mau sekarang dibagi, namanya hibah. Atau mau nanti dibagi, 

namanya warisan. 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apakah Anak Hasil Zina Dapat Warisan? 

Assalamu'alaikum, 

Pak Ustadz, apakah anak yang lahir karena zina (orang tuanya menikah karena kecelakaan) 

berhak mendapat warisan? Mohon jawaban beserta dalilnya. 

Terima kasih. 

Wassalam, 

Gunawan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

Para ulama umumnya mengatakan bahwa bila pasangan yang berzina lalu hamil dan punya, 

namn kemudian mereka menikah secara sah, maka hubungan nasab antara anak dan ayahnya 

akan kembali tersambung. Anak itu sah sebagai anak dengan mendapatkan semua hak-haknya. 

Dan ayah itu sah sebagai ayah dengan semua hak dan kewajibannya. 

Misalnya, ayah tetap bisa menjadi wali bagi anak wanitanya, di dalam masalah pernikahannya. 

Demikian juga, anak berhak atas harta warisan dari ayahnya, bila ayahnya itu meninggal 

dunia. Sebab hubungan ayah-anak sah secara syar'i. 

Sebaliknya, bila pasangan itu tidak pernah melakukan pernikahan secara sah setelah perzinaan, 

para ulama mengatakan bahwa hubungan ayah dan anak menjadi tidak sah. Hubungan nasab 

antara mereka tidak tersambung kembali. Sehingga hal ini berpengaruh kepada hukum 

perwalian dan warisan. Ayah itu tidak berhak jadi wali bagi anaknya. Dan anak itu tidak 

berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Sebab secara hukum Islam, keduanya dipandang 

sebagai bukan ayah dan anak. 

Jadi seharusnya, dalam kasus seperti ini, pasangan zina itu dinikahkan saja secara resmi. 

Memang ada sementara kalangan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan wanita yang 

berzina. Pendapat ini berlandaskan atas dalil berikut: 

ّضع  رى ذ ٘طأ اٍرأج ح اه: ال ذ يٌ ق س  ٗ ٍٔ ي يى اهلل ع ص ثً  ْ  أُ اى

Nabi SAW bersabda,"Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) 

hingga melahirkan." (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim). 

Pendapat ini benar apabila bukan laki-laki itu yang menzinainya. Adapun bila memang laki-

laki itu yang menzinainya, tentu saja tidak ada larangan. Pembedaan ini dijelaskan di dalam 

hadits lainnya, yaitu: 

قى ً س ر أُ ٌ ًٍ٘ اَخ اهلل ٗاى ؤٍِ ت يٌ ٌ س حو الٍرا ٍ ٍرٓ ال ٌ  اءٓ زرع غ

Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR.Abu Daud dan Tirmizy). 
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Yang dimaksud dengan menyirami dengan airnya pada tanaman orang lain adalah 

menyetubuhi wanita yang hamil oleh orang lain. Adapun bila wanita itu hamil karena dirinya 

sendiri, baik sebelum atau setelah pernikahan, tidak menghalanginya untuk menyetubuhinya. 

Adapun menyetubuhi sebelum pernikahan itu berdosa, memang benar. Akan tetapi tidak 

menjadi halangan bagi mereka untuk menikah setelah itu dan melakukan hubungan suami 

istri. 

Hal itulah yang difatwakan oleh kebanyakan ulama, antara lain berdasarkan hujjah berikut ini. 

1. Abu Bakar As-Shiddiq ra. dan Umar bin Al-Khattab ra. serta para fuqaha umumnya, 

menyatakan bahwa seseorang menikahi wanita yang pernah dizinainya adalah boleh. Dan 

bahwa seseorang pernah berzina tidaklah mengharamkan dirinya dari menikah secara syah. 

2. Adanya Hadits Nabawi yang membolehkan hal itu 

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina 

dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, "Awalnya 

perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang 

halal." (HR Tabarany dan Daruquthuny). 

3. Hadits lainnya 

Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Istriku ini seorang yang suka berzina." Beliau 

menjawab, "Ceraikan dia." "Tapi aku takut memberatkan diriku." "Kalau begitu mut`ahilah 

dia." (HR Abu Daud dan An-Nasa`i) 

4. Pendapat Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki 

yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-

laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. 

5. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal  

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak 

boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah 

habis masa 'iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut 

harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh 

menikah dengan siapa pun. 

6. Pendapat Imam Asy-Syafi'i  

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili 

atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. 

7. Undang-undang Perkawinan RI  

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 

1991 telah disebutkan hal-hal berikut: 

 Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.  
 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dpat dilangsungkan tanpa 

menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya.  
 Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan 

ulang setelah anak yang dikandung lahir.  

Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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Pembagian Warisan Cucu dan Keponakan 

Ass. wr. wb. 

Pak ustazd yang dirahmati Allah, saya ada pertanyaan berkaitan dengan pembagian harta 

warisan. Kasusnya sebagai berikut: 

Si A (perempuan) meninggal dengan meninggalkan harta 100 juta. Ahli waris yang ada 

adalah: beberapa orang cucu (laki-laki dan perempuan) dari beberapa orang almarhum 

anaknya yang laki-laki dan perempuan dan seorang ponaan laki-laki dari anak almarhum 

saudaranya yang laki-laki. Pertanyaan: siapa sajakah yang berhak mendapat warisan dari si A 

tersebut? Apakah ponaannya dari alm. adiknya yang laki-laki juga mendapatkannya dari sudut 

hukum Islam, dan berapa bagian dari masing-masing mereka? 

Atas kesediaan & waktunya menjawab pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih, 

Wassalamu'alaikum wr.wb, 

Khoir 

Mutia Azra Khadijah 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum wwarahmatulahi wabarakatuh, 

Yang berhak mendapatkan warisan dari data yang anda sampaikan adalah cucu almarhumah. 

Dengan catatan bahwa data dari Anda itu valid tanpa ada ahli waris lainnya yang masih 

tercecer. Dengan demikian, kita menganggap bahwa almarhumah meninggal tanpa keberadaan 

keluarga lainnya yang masih hidup. Tidak ada suami, anak, ayah, kakek, nenek, ibu, saudara 

laki atau perempuan atau lainnya yang masih hidup ketika almarhumah wafat. 

Cucu almarhum memang mendapat bagian. Namun dengan catatan bahwa yang menerima 

warisan hanyalah cucu dari jalur anak laki-laki saja. Sedangkan cucu dari jalur anak 

perempuan, memang tidak termasuk di dalam daftar penerima warisan. 

Cucu dari jalur anak laki-laki kemudian juga dibedakan jenis kelaminnya, antara yang berjenis 

kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana yang telah dijadikan 

dasar di dalam Al-Quran, yang perempuan akan mendapat 1/2 dari yang didapat oleh laki-laki. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa': 12) 

Sedangkan keponakan laki-laki dari anak almarhum saudaranya yang laki-laki tidak termasuk 

yang menerima wwarisan. Sebab almarhum punya cabang waris berupa cucu laki-laki. 

Kedudukan cucu laki-laki ini menghijab (menutup) kesempatan keponakan untuk 

mendapatkan bagian warisan. 

Kalau kita perhatikan daftar ahli waris yang ada, berarti almarhumah tidak punya ahli waris 

secara fardh, yang ada hanya ahli waris secara ashabah, yaitu para cucu dari jalur anak laki-

laki. Sehingga cara membaginya sederhana sekali. Seluruh harta itu dibagi menjadi 2/3 dan 

1/3. Di mana semua cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki mendapat 2/3 x total harta warisan. 

Sedangkan semua cucu wanita dari jalur anak laki-laki mendapatkan 1/3 x total harta warisan. 

Adapun cucu dari jalur anak wanita tidak dapat apa-apa, karena bukan termasuk ahli waris. 

Sedangkan keponakan yang seharusnya berhak ternyata terhijab oleh adanya cucu laki-laki. 

Sehingga keponakan pun tidak mendapat apa-apa alias nihil. 
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Besaran Bagian Warisan bagi Para Ahli Waris 

Assalamu'alaikum pak Ustadz, 

Saya salah seorang dari ahli waris dari ayah saya yang teleh meninggal dunia beberapa waktu 

yang lalu. Pihak keluarga meminta agar tidak timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, 

harta waris harus segera diberikan kepada ahli waris yang berhak. Untuk itu mohon perkenan 

Pak Ustadz untuk memberikan arahan dan gambaran pembagiannya. 

Adapun para ahli waris yang ada adalah: 

1. Ibu dari ayah yang meninggal 

2. Isteri 

3. Satu orang anak laki-laki dan 

4. Dua orang anak perempuan 

Jumlah harta waris yang ditinggalkan ayah sekitar 300 juta. 

Mohon penjelasan Pak Ustadz tentang pembagian dan besarannya. Terima kasih atas perkenan 

dan penjelasan Pak Ustadz. 

Wassalamu'alakum warrahmatullahi wabarakatuh, 

reddydk 

Jawaban 

Assalamu 'alikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Dalam masalah ini, yang mendapat warisan pertama kali adalah para ashhabul fardh, yaitu ibu 

almarhum yang mendapat 1/6 bagian dan istri almarhum yang mendapat 1/8. 

Sisanya yaitu satu dikurang 1/6 + 1/8 adalah 17/24, menjadi hak ahli waris para ashabah, yaitu 

anak-anak almarhum. Berhubungan anak beliau ada 3 orang, satu laki dan dua perempuan, 

maka kita bagi sesuai dengan ketentuan syariah, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua 

kali lipat bagian anak perempuan. 

Jadi angka 17/24 ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, untuk anak laki-laki kita bagi 2 

bagian dan anak perempuan masing-masing mendapat 1 bagian. Sehingga anak laki-laki 

mendapat 34/96, lalu anak perempuan masing-masing mendapat 17/96. 

Kalau kita buat chart, kira-kira seperti berikut ini penjelasannya. 

Mengenai besarannya, tinggal kalikan angka Rp 300.000.000 itu dengan bagian masing-

masing. 

Wallahu a'lam bishsawab wassalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh, 

 

 

 

 

http://www.eramuslim.com/fckfiles/File/123123.gif


 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

200 
 

Hukum Mengingkari Pembagian Hak Waris Menurut Islam 

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,  

Pak Ustadz, saya setia mengikuti rubrik pak Ustadz dan sangat bermanfaat serta menambah 

wawasan saya yang masih pelajar ini. 

Khusus untuk masalah waris menjadi perhatian kami dan keluarga kami telah mempelajarinya 

dari berbagai buku. 

Pertanyaan keluarga kami Pak Ustadz, bagaimana bila ada anggota keluarga yang tidak mau 

mengikuti hukum waris yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan bersikeras mengikuti 

aturan yang salah meskipun ada anggota keluarga yang mengingatkannya? Apakah ini 

termasuk dosa Pak Ustadz dan bagaiman sikap kami terhadap mereka pak Ustadz? Apakah 

kami diamkan saja. 

Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai hal ini dan bagaimana hukum Allah atas hal ini. 

Demikian pertanyaan kami dan terima kasih atas penjelasan pak Ustadz sebelumnya. 

Wassalam'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh. 

melissa 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Wajar sekali bila ada sebagian dari umat Islam yang menolak hukum waris. Sebab umat Islam 

selama ini memang telah dijajah oleh Barat. Secara bergiliran bangsa-bangsa kafir itu datang 

ke negeri kita untuk menghancurkan syariah. Mulai dari Portugis, Belanda, Inggris dan 

Jepang, semua secara bergiliran menjarah bukan hanya kekayaan alam, tetapi kekayaan 

intelektual Islam. 

Hasilnya adalah sebuah negeri dengan pemimpin sekuler anti Islam, kecuali sekedar simbol 

seadanya. Adapun hukum dan syariat Islam, apalagi penerapan hukum wairs, hanyalah 

menempati porsi mungil di pojokan tak terlihat. Sementara, kurikulum pendidikan nasional 

selama lebih 60 tahun ini benar-benar telah melumat syariat Islam. Sehingga syariat Islam 

menjadi 'allien' yang dikenal untuk dijauhi atau ditakuti keberadaannya. 

Anggota keluarga anda yang menolak pembagian warisan secara syariah itu hanya satu di 

antara ratusan juta umat Islam yang menjadi korban penjajahan asing dan penajajan oleh 

bangsa sendiri. Mereka tidak pernah diberikan akses untuk mengenal syariah, apalagi 

menjalankannya dalam kehidupan. Sehingga wajar pula bila yang muncul di kepalanyahanya 

perasaan asing bahkan sampai antipati pada syariah. Dan banyak umat Islam lainnya yang 

sudah diformat otaknya dengan semboyan, "Hindari syariah, toh kita bukan orang Arab." 

Padahal Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk mempelajari syariah, menerapkannya 

dalam kehidupan dan memperjuangkannya agar dikenal orang sampai benar-benar terlaksana 

100%. 

Salah satu di antara kewajiban syariat itu adalah membagi warisan sesuai dengan petunjuknya. 

Sebagaimana yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem 

Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 
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mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan. (QS. An-Nisa': 13-14) 

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, 

yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat 

nanti akan diancam dengan siksa api neraka. 

Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang 

telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka telah 

dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil terus menerus disiksa dengan siksaan 

yang menghinakan. 

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT telah tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan 

hukum warisan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan 

buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai 

siksa itu tertimpa kepada kita semua. Nauzu billahi min zalik. 

Perintah Rasulullah SAW Secara Khusus untuk Mempelajarinya 

Secara khusus Rasulullah SAW telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu warisan. 

Di antara sebabnya adalah karena ilmu wrisan itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula 

Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan 

diangkat dari muka bumi. 

Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah 

dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." 

(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim) 

Wallahu a'lam bish-shawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Warisan dari Ibu yang Masih Hidup 

Ass. Wr. Wb. 

Pak Ustadz, kami berkeluarga tiga orang semuanya perempuan. ayah kami sudah lama 

meninggal. Tinggal ibu kami yang masih hidup. Ibu saya mempunyai rumah yang cukup 

besar. 

Yang saya ingin tanyakan. 

1. Ibu saya berniat rumah itu akan diwariskan/wasiatkan kepada saya sebagai anak yang paling 

bungsu, bisa tidak? 

2. Pembagian warisan yang bagaimana kalau kami tidak mempunyai saudara laki-laki? 

3. Untuk ibu saya hukumnya bagaimana sebab dia tetap kekeh rumah itu untuk saya (anak 

bungsu). 

ria74 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

1. Kalau rumah itu milik ayah, tentu saja ibu tidak boleh memberikan begitu saja. Namun 

harus dibagi sesuai dengan aturan pembagian waris. Akan tetapi bila rumah itu memang 100% 

milik ibu, bila beliau menghendaki rumah itu diberikan kepada anda sebagai anaknya, 

namanya bukan warisan. Tetapi namanya hibah. 

Hibah itu pemberian, boleh diberikan kepada siapa saja, baik ahli warisnya sendiri atau pun 

orang lain. Namanya juga pemberian, maka boleh diberikan kepada siapa saja. Besarnya pun 

tidak ada batasan, boleh sebagian dan boleh seluruhnya. Syaratnya hanya satu, yang memberi 

dan yang diberi keduanya masih hidup. 

Sebab kalau pemberian itu baru dilaksanakan sesudah wafat, namanya bukan hibah tetapi 

wasiat. Si ibu berwasiat bahwa bila beliau wafat, rumah miliknya akan menjadi milik anda. 

Dan cara ini hukumnya haram. Sebab anda adalah ahli waris beliau. Sebagai ahli waris, anda 

tidak boleh menerima wasiat. Yang boleh adalah menerima warisan, di mana ketentuan dan 

besarannya sudah jelas. 

Kalau pun ibu menghendaki rumah itu menjadi milik anda, harus dibagi dengan saudara anda 

secara aturan warisan. 

2. Adapun masalah pembagian warisan dari harta milik ayah anda, ahli warisannya adalah ibu 

anda sebagai istri. Beliau mendapat 1/8 dari total harta peninggalan milik ayah. Atau sama 

dengan 12,5% dari total nilainya. 

Sedangkan anda bertiga yang perempuan semua, bertiga mendapatkan 2/3 dari total harta 

peninggalan ayah. Silahkan angka 2/3 itu anda bagi menjadi tiga bagian sama besar untuk 

masing-masing. Maka masing-masing anak perempuan akan mendapat 2/3 x 1/3 = 2/9 bagian. 

Setelah diambil 1/8 dan 2/3 pertiga, maka harta peninggalan ayah sekarang tersisa tinggal 

sedikit. Yaitu: 

1 - (1/8 + 2/3) = sisa 

1 - (3/24 + 16/24) = sisa 

1 - 19/24 = sisa 

24/24 - 19/24 = 5/24. 

Harta itu tersisa tinggal 5/24 bagian. Buat siapakah harta ini? 

Harta sisa ini menjadi hak para ashabah. Sebagai contoh,saudara almarhum, paman (saudara 

kandung ayah) dan lainnya. Pengertian 'ashabah yang sangat masyhur di kalangan ulama 

faraid ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, 

ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhabul furudh menerima dan 

mengambil bagian masing-masing. 

Misalnya almarhum ayah punya lima saudara laki semua atau perempuan semua, maka 

mereka akan mendapat masing-masing 1/24 bagian. Tapi kalau campuran laki dan perempuan, 

maka harus dibagi lagi dengan ketentuan yang laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dari yang 

perempuan. 

Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Warisan Untuk Anak Tiri, Dapatkah? 

Assalamu'alaikum Wr Wb 

 

Mohon penjelasan Ustadz bagaimana cara membagi warisan anak kandung dan anak tiri, 

Janda A mempunyai 3 anak (2 anak laki-laki, 1 anak perempuan) kawin dengan perjaka B, 

setelah nikah A dan B mempunyai anak 2 laki-laki. 

Jumlah anak hasil perkawinan A+B = 5 anak, saat ini A dan B telah wafat semua. Yang ingin 

saya tanyakan bagaimana pembagian harta warisan untuk anak tiri dan anak kandung. 

Demikian. Terima kasih 

wassalamu'alaikum Wr Wb 

Supriyono 

upri 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Perlu dipahami bahwa di dalam ilmu waris syariat Islam, tidak ada penggabungan harta antara 

suami istri. Sebaliknya, setiap orang bila wafat akan meninggalkan warisan kepada ahli waris 

masing-masing. Bila suami meninggal, ahli warisnya adalah istri dan anak-anak yang lahir 

dari benihnya. Demikian juga bila istri meninggal, ahli warisnya adalah suaminya dan anak-

anak yang lahir dari dirinya. 

Juga perlu dipahami pula bahwa anak tiri tidak mendapat warisan dari ayah tirinya. 

Sebagaimana anak tiri juga tidak mendapat warisan dari ibu tirinya. 

Dalam kasus yang anda sampaikan, ada dua kemungkinan kasus. Kemungkinan pertama 

adalah bilaJanda A meninggal lebih dulu dari perjaka B. Kemungkinan kedua adalah bila 

suami B meninggal lebih dulu dari istrinya A. 

a. Kemungkinan Pertama 

Bila istiri (janda A) meninggal lebih dulu dari suami (B), maka yang dapat warisan pertama 

kali adalah suami yaitu B, sebesar 1/4 dari total harta yang dimiliki oleh janda A. Dasarnya 

adalah firman Allah SWT berikut ini: 

 

Dan bagimu (suami) seperdua (1/2\) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika 

mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau seduah dibayar hutangnya.(QS. An-Nisa: 12) 

Kemudian sisanya menjadi ashabah (sisa) yang dibagi rata buat semua anak janda A. Kelima 

orang anak itu adalah anak janda A, jadi semua anak itu dapat warisan. Bedanya, anak laki-

laki mendapat 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 

b. Kemungkinan Kedua 

Sebaliknya bila yang mati lebih dahulu suami yaitu B, maka yang dapat warisan adalah istri 

(A) dengan besar 1/8 dari total harta B. Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut ini: 
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Para isteri memperoleh seperempat (1/4) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan 

(1/8) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. (QS. An-Nisa: 12) 

Sisanya sebesar 3/4 adalah ashabah (sisa) yang menjadi hak anak-anak B saja. Karena 

keduanya satu jenis sama-sama laki-laki, maka 3/4 bagian itu mereka bagi rata berdua, 

sehingga masing-masing mendapat 3/8 bagian. 

Sedangkan anak-anak dari istri A yang tiga orang itu, tidak mendapat apa-apa. Karena mereka 

bukan anak B. 

Sayang sekali pertanyaan anda tidak menyebutkan siapa yang meninggal terlebih dahulu, 

suami kah atau istri? Dengan demikian, pertanyaan anda tidak bisa dituntaskan. Mohon maaf 

sekali. 

Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Mohon Hitungkan Warisan Ayah Kami 

Ayah kami meninggal tanggal 14 Maret 2006 lalu. Harta yang ada pada almarhum adalah 

sebagai berikut:  

1. Rumah dan tanah di Jakarta,  
2. Sebidang tanah di Bandung,  
3. Sebidang Sawah di Soreang Kabupaten Bandung,  
4. Sejumlah uang dalam bentuk deposito di Bank Muamalat,  
5. Sebuah mobil Panther minibus tahun 1994  
6. Sebuah mobil Toyota kijang minibus tahun 1983.  

Beliau meninggal tanpa meninggalkan wasiat ataupun pesan khusus, sepemahaman kami 

pembayaran zakat sudah almarhum tunaikan dan almarhum tidak punya hutang. 

Sedangkan, anggota keluarga terdekat almarhum yang masih hidup adalah sebagai berikut: 

1. Ayah  
2. Ibu  
3. 1 (satu) orang istri  
4. 4 (empat) orang adik kandung laki laki  
5. 5 (lima) orang adik kandung perempuan  
6. 1 (satu) orang anak laki laki dan,  
7. 3 (tiga) orang anak perempuan  

Bagaimanakah pembagian waris yang benar, ustadz? 

Wassalam, 

fikri_dzakwan 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Semua harta yang dimiliki secara penuh oleh almarhum, bisa dijumlahkan jadi satu. Teknisnya 

mungkin bisa dengan cara ditaksir nilai masing-masing asset dalam rupiah, agar mudah dalam 

membaginya. 

Perhitungan Pembagian Warisan. 

Untuk membicarakan siapa saja yang mendapat warisan dan berapa haknya atas harta warisan 

itu, sebelumnya kita akan membaginya terlebih dahulu menjadi duakelompok besr. Yaitu 

mereka yang mendapat warisan dan kelompok yang karena sebab tertentu menjadi tidak 

mendapat warisan. 

Yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, istri dan putera-puteri almarhum. Sedangkan yang 

tidak mendapat adalah adik-adik almarhum baik yang laki atau yang perempuan. Mengapa 

tidak dapat? 

Sebabnya adalah karena mereka terhijab (mahjub) oleh adanya anak laki laki almarhum. 

Seandainya almarhum tidak punya anak laki-laki, maka adik-adik almarhum akan mendapat 

bagian. 

Sekarang berapa besar yang didapat oleh ayah. ibu, istri dan anak? Mari kita buka surat An-

Nisa pada ayat 11 di dalam Al-Quran. 

1. Ayah  

Beliau adalah ayah kandung dari almarhum yang wafat. Al-Quran menetapkan bahwa beliau 

mendapat 1/6 bagian dari total warisan. 

”...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;...” (QS. An-Nisaa‟:11) 

2. Ibu  

Beliau adalah ibu yang melahirkan almarhum. Al-Quran menetapkan beliau mendapat 1/6 

bagian dari total warisan. 

”...Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;...”(QS. An-Nisaa‟:11) 

3. Istri  

Dia adalah istri sah almarhum dan ketika almarhum menghembuskan nafas terakhir, statusnya 

masih menjadi istri dan belum dicerai. Al-Quran menetapkan istri yang ditinggal wafat 

suaminya mendapat 1/8 bagian dari total warisan. 

&rdquo.Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan...” (QS. An-Nisa: 12) 

 

4. Anak kandung 

Dalam kasus ini, karena almarhum punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka 

kedudukan mereka dalam ilmu hukum waris menjadi ashabah. Maksudnya, mereka tidak 
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punya jatah yang pasti dan tetap, tetapi akan mendapatkan sisa bagian dari yang sebelumnya 

telah diambil oleh ahli waris yang punya jatah tetap. 

Posisi sebagai ashabah ini terkadang menguntungkan, tetapi kadang merugikan. Tergantung 

sebarapa banak ahli waris ashhabul furudh yangada. Kalau jumlah mereka banyak dan 

bagiannya juga besar, bisa jadijatah buat ashabah menjadi kecil. Tapi kalaujumlahashhabul 

furudh sedikit dan bagiannya juga kecil, maka ashabah akan menjadi besar bagiannya. 

Maka yang didapat oleh putera puteri almarhum sebagai ashabah adalah sisa warisan setelah 

dikurangi bagian ayah, ibu dan istri.Dengan perincian anak laki laki mendapat dua bagian 

anak perempuan sebagiamana firman Allah SWT: 

&rdquo.bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;...” 

(QS. An-Nisa: 12) 

PERHITUNGAN  
Dengan data data di atas maka dengan perhitungan matematika sederhana kita akan 

mendapatkan bagian bagian sebagai berikut: 

1. Ayah mendapat 8/48 bagian dari total warisan 2. Ibu mendapat 8/48 bagian dari total 

warisan 3. Istri mendapat 6/48 bagian dari total warisan 

Khusus untuk ashabah, caranya pertama kali kita harus mendapatkan dulu nilai sisa harta yang 

telah diambil oleh ashabul furudh, yaitu ayah, ibu dan istri. Bila nilai sisa (ashabah) telah 

didapat, maka selanjutnya adalah membagi harta ashabah ini kepada mereka yang termasuk 

ash-habul furudh, yaitu dalam hal ini adalah putera-puteri almarhum. Caranya dengan 

membandingkan jumlah mereka dan nilai bobot mereka masing-masing. Kalau lakil-laki 

bobotnya 2 dan kalau perempuan bobotnya 1. 

Perhitungan untuk mendapatkan nilai ashabah 

1 – (1/6 + 1/6 + 1/8)  

1 – (4/24 + 4/24 + 3/24)  

1 – 11/24 24/24 – 11/24 = 13/24 

Jadi nilai ashabahnya adalah 13/24. 

Lalu ashabah ini dibagikan kepada putera-puteri almarhum dengan ketentuan anak laki-laki 

menerima 2 kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan. Untuk itu kita buat saja 

perbandingannya sesuai dengan jumlah mereka. Karena anak laki-laki ada 1 orang tapi harus 

mendapat 2 kali lipat, maka kita beri nilai 2. Jadi perbandingannya secara urut adalah = anak 

laki: anak perempuan ke-1: anak perempuan ke-2: anak perempuan ke-3 = 2: 1: 1: 1 

Angka 2 untuk anak laki-laki dari jumlah bobot seluruhnya yaitu 5. Jadi anak laki punya nilai 

2/5 kali nilai ashabah. Demikian juga anak perempuan, bobotnya adalah 1/5 kali nilai ashabah. 

Dengan demikian hasilnya adalah • Anak laki-laki mendapat 2/5 X 13/24 = 26/120.  

• Anak perempuan 1 mendapat 1/5 x 13/24 = 13/120 • Anak perempuan 2 mendapat 1/5 x 

13/24 = 13/120 • Anak perempuan 3 mendapat 1/5 x 13/24 = 13/120 Kalau kita jumlahkan lagi 

menjadi 65/120. Angka ini sebenarnya sama dengan 13/24. 

Dan kalau kita teruskan dengan daftar sebelumnya menjadi • Ayah mendapat 1/6 atau sama 

dengan 20/120 • Ibu mendapat 1/6 atau sama dengan 20/120 • Istri mendapat 1/8 atau sama 

dengan 15/120 

Maka hasil akhirnya berupa tabel berikut ini 
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Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apakah Harta Yang Dihibahkan Melebihi 1/3 Dari 

Total Harta Yang Dimiliki Itu, Sah Menurut Syariat Islam? 

Assalamu „alaikum Wr. Wb. 

Saya ingin menanyakan tentang masalah hibah dan wasiat. Seseorang kakek menghibahkan 

hartanya kepada salah seorang cucunya sebelum hartanya diwariskan kepada anaknya, yang di 

kemudian hari berbuntut menjadi pertengkaran terhadap sesama ahli waris yang lainnya. 

Ceritanya begini, seorang kakek mempunyai anak tunggal (perempuan) dan mempunyai 8 

orang cucu. Cucu yang pertama dipelihara oleh kakeknya sejak kecil. Setelah remaja, si kakek 

menghibahkan hartanya (berupa tanah) kepada cucu yang pertama ini dengan jumlah lebih 

dari 1/3 dari total harta yang dimiliki tanpa izin dari ahli waris yang lainnya. Penghibahan 

harta itu dilakukan dengan membalik nama surat kepemilikkan harta itu. Setelah 30 tahun 

berlalu sang cucu ini menjual harta itu sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Lalu 

ahli waris yang lainnya menuntut pembagian harta itu, namun tidak mendapatkan hak-haknya 

karena harta itu telah dihibahkan secara sah oleh kakeknya. 

Pertanyaannya: 

1. Apakah penghibahan harta itu sah menurut syari‟at Islam? Sedangkan Rasulullah SAW 

bersabda La Washiyyata Li Warits dan tidak boleh menghibahkan harta melebihi 1/3 dari total 

harta yang dimiliki. 

2. Bagaimana hukumnya jika orang yang menerima harta hibah itu hanya memberikan uang 

sekedarnya saja kepada ahli waris yang lain dan tidak membaginya menurut syariat Islam? 

3. Manakah yang lebih afdhal bagi orang yang menerima harta hibah itu, mewakafkan 

sebagian hartanya fi sabilillah atau memberikan hartanya kepada ahli waris yang lain. 

Demikianlah pertanyaan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. 

Terimakasih 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Ahmad Muzayyin 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan anda, ada baiknya kita bedakan dulu tiga 

istilah dalam masalah ini. Yaitu warisan, hibah dan wasiat. Masing-masing punya kesamaan 

tapi juga punya perbedaan mendasar. 

Warisan menjadi hak ahli waris dengan nilai tertentu yang telah dibakukan dalam ilmu waris. 

Tidak berpindah kepemilikan kecuali setelah pemilik harta wafat. Kalau dibagi-bagi sebelum 

wafat, namanya bukan warisan. Karena syarat pembagian warisan yang paling utama adalah 

kepastian matinya pemilik harta dan kepastian masih hidupnya ahli waris. 

Sedangkan hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik kepada yang masih termasuk ahli 

waris atau pun bukan. Tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam pemberian itu, bahkan 

meski diberikan 100% sekalipun tidak ada masalah. 

Adapun wasiat adalah harta yang hanya diberikan kepada orang selain ahli waris, maksimal 

hanya boleh 1/3 dari total harta yang dimiliki. Wasiat punya kesamaan dengan warisan, tidak 

berpindah kepemilikan kecuali setelah pemiliknya wafat. 

 

Dalam pertanyaan yang anda ajukan, sesuai dengan bentuknya yaitu hibah, maka yang 

menerima boleh saja ahli waris atau siapapun yang bukan ahli waris. Dalam hal ini, posisi 

cucu sang kakek bukan sebagai ahli waris, lantaran ibunya masih ada. Posisinya terhijab 

(mahjub) lantaran masih adanya ibu. Tetapi semua tidak masalah, baik dia sebagai ahli waris 

maupun bukan, karena sifatnya hibah, maka hukumnya boleh-boleh saja dia terima. 

Dan larangan Laa washiyyata li warits tidak berlaku dalam hal ini dengan dua alasan 

mendasar. Pertama, karena ini bukan washiyat tetapi hibah. Kedua, karena yang bersangkutan 

bukan ahli waris lantaran terhijab oleh adanya ibu. 

Dan ditilik dari segi waktu penyerahan harta, memang menunjukkan hibah. Buktinya, harta itu 

sudah diserahkan sejak sang kakek masih ada. Dan dikuatkan dengan surat keterangan 

kepemilikan. 

Dan karena bersifat hibah, jumlahnya pun tidak ada batasannya. Secara hukum boleh lebih 

dari 1/3 dari total hartanya, bahkan boleh sampai 100%. Berbeda dengan wasiat yang dibatasi 

maksimal hanya 1/3 saja. 

Pertanyaan kedua, bisa dengan mudah dijelaskan. Karena yang bersangkutan telah menguasai 

sepenuhnya harta itu secara syar'i dan halal, tidak ada salahnya bagi untuk memberi hadiah 
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seikhlasnya kepada ahli waris. Tapi sifatnya hanya sekedar kebolehan, bukan kewajiban. Dan 

besarnya pun hanya seikhlasnya. 

Pertanyaan ketiga, juga bisa dijawab dengan beberapa pilihan. Dia boleh saja mewakafkan 

sebagian hartanya fi sabilillah atau boleh juga memberikan hartanya kepada ahli waris yang 

lain. Keduanya menjadi hak dia sepenuhnya untuk menentukan. Dalam hal ini, tidak 

dikeluarkan semua pun tidak apa-apa. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pembagian Harta Warisan 

Assalamu'allaikum wr. wb. 

Kami 7 anak yang mendapat wasiat dari almarhum orang tua kami tentang pembagian harta 

waris, bahwa harta waris tersebut harus dibagi rata untuk tiap-tiap anak. Kami mempunyai 

saudara di luar dari pernikahan almarhum Bapak dan Ibu kami (anak dari ibu, ibu menikah 

dengan bapak dalam keadaan Janda beranak satu) yang juga menuntut hak dari harta waris 

tersebut. 

Tapi dalam wasiat almarhum bapak, saudara kami tersebut tidak disebut dalam pembagian 

harta waris dan juga almarhum Bapak tidak rela bila sebagian harta waris itu diberikan kepada 

saudara kami itu. 

Bagaimana hal ini dilihat dari sudut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, Pak Ustadz? 

Tolong ini penting sekali buat kami. Terima kasih. 

Wassalamu'allaikum wr. wb. 

yuniard 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Yang mendapatkan warisan hanyalah anak kandung dari almarhum yang meninggal dunia. 

Adapun anak tiri, seperti anak isteri dari mantan suaminya, tentu bukan termasuk ahli waris. 

Sehingga tanpa ada wasiat yang melarang anak tiri itu menerima harta, secara hukum waris 

memang tidak mendapatkan hak warisan apa-apa. 

Anak itu mendapatkan warisan dari ayah kandungnya bila wafat, atau dari ibunya bila beliau 

wafat. Tapi tidak menerima warisan dari orang yang bukan ayah atau ibu kandungnya. 

Maka yang mendapatkan warisan dari alamarhum ayah anda hanyalah isteri dan anak-

anaknya. Dalam hal ini, bila ada anak laki-laki, maka saudara-saudara alamarhum ayah tidak 

mendapatkan warisan karena terhijab dengan adanya anak laki-laki. 

Khusus untuk isteri almarhum, bila jumlahnya ada dua atau lebih, sedangkan pada saat 

almarhum wafat, status mereka masih hidup sebagai isteri sah, maka semuanya mendapat 1/8 

atau 12,5% dari total harta yang diwarisakan. 

Kalau jumlah isterinya hanya 1 orang saja, maka 1/8 itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau 

jumlah 2 orang misalnya, maka 1/8 itu dibagi dua, jadi masing-masing mendapat 1/16 atau 

6,75%. 
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Sedangkan hak untuk anak-anak almarhum, sisa dari yang sudah diambil 1/8-nya itu. Yaitu 

7/8 bagian atau 87,5% dari total harta. 

Karena anak-anak almarhum ada yang laki-laki dan juga perempuan, Allah SWT langsung 

menetapkan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali lipat besarnya dari bagian anak perempuan. 

Sayang sekali anda tidak menyebutkan berapa jumlah anak laki dan berapa jumlah anak 

perempuan. Jadi kami tidak bisa membagikannya. 

Tapi sekedar untuk mendekatkan masalah, anggaplah dari tujuh bersaudara itu ada yang laki-

laki satu orang. Maka harta itu bukan dibagi tujuh sama besar, tapi dibagi 8 sama besar. Dan 

anak laki-laki akan mendapat 2 bagian. Sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian. 

Misalnya sisa harta yang 7/8 itu nilai nominalnya 8 milyar, maka anak laki-laki mendapat 2 

milyar, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 1 milyar. 

 

Bila Tidak Ada Anak Laki 

Namun penghitungan ini akan berubah bila almarhum tidak punya anak laki-laki. Yaitu pada 

terbukanya hijab untuk saudara almarhum dan jatah untuk 7 orang anak perempuan. 

Ketujuh anak perempuan itu hanya mendapat 2/3 dari total harta, sedangkan isteri almarhum 

berdua tadi sudah mendapat 1/8 dari total harta. Tentu harta ini masih bersisa, bukan? 

Berapa sisanya dan untuk siapa? 

Sisanya adalah 1 - (1/8+2/3) = 1- (3/24+16/24) = 1- 19/24 = 5/24. 

Jadi 5/24 bagian dari harta almarhum itu jatuh kepada para ashabah, yang dalam hal ini 

saudara-suadara almarhum. Tentunya dengan ketentuan bahwa yang laki-laki mendapat 2 kali 

lebih besar dari yang perempuan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ahmad Sarwat, Lc. 

Orang yang Gugur dari Mendapat Warisan 

Assalamu alaikum wr. wb. 

Ustadz, saya mau bertanya tentang hukum/masalah warisan, adakah hal-hal yang membuat 

seorang ahli waris tidak berhak menerima warisan? Misalnya, seharusnya dia berhak, tapi 

karena satu dan lain hal, maka haknya menjadi gugur dan dia tidak mendapat warisan. 

Mohon diterangkan pak ustadz, apa saja yang membuat seorang tidak menerima warisan. Atas 

penjelasan ustadz kami ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu'laikum, 

logi_dadang 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Berdasarkan dalil yang berserakan di sana-sini, para ulama faraidh lalu mengumpulkannya 

dan menghimpun semua dalil itu. Sehingga didapat daftar hal-hal yang bisa menggugurkan 

hak waris seseorang. Para ulama kemudian sepakat bahwa hal-hal yang mengugurkan hak 

seseorang dari menerima warisan ada tiga perkara: 

1. Pembunuhan Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak 

membunuh ayahnya), maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si 

Anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW, "Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang 

dibunuhnya."  

 

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan 

fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: 

 ٔ ٍاّ حر ة ت شًء ع٘ق عجو ت  ٍِ ذ

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak 

mendapatkan bagiannya.  

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. 

 Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris 
adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.  

 Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang 
direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.  

 Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap 
menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam 
pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain 
dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.  

 Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak 
waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di-qishash, membayar 
diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.  

2. Perbedaan Agama  
Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun 

agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan 

gugur haknya dari mendapat warisan, bila dia tidak beragama Islam. Dan siapapun yang 

seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak 

mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. 

Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: 

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi 

muslim." (Bukhari dan Muslim) 

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

Namun sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra. 

mengatakan bahwa seorang muslim boleh mendapat waris dariorang kafir, tetapi tidak boleh 

mewariskan harta kepada anaknya yang kafir. Alasan mereka adalah bahwa al-Islam ya'lu 

walaayu'la 'alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya). 
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Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni 

murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini 

ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, 

karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. 

3. Budak Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi 

sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi 

milik tuannya. 

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

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

pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, 

semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi 

disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. 

Al-Mahrum 

Bila ada seorang anggota keluarga yang seharusnya masuk dalam daftar ahli waris, namun dia 

melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka gugurlah haknya secara otomatis atas harta 

warisan. 

Bila seorang anak membunuh ayahnya, maka hak waris anak itu gugur dari harta ayahnya. 

Bila seorang anak murtad atau agamanya bukan Islam sedangkan ayahnya seorang muslim, 

maka hak warisnya pun gugur. Dan bila seorang berstatus budak, maka dia pun tidak punya 

hak dalam menerima warisan. 

Orang yang melakukan atau dalam kondisi salah satu di atas, disebut dengan istilah al-

mahrum, atau orang yang diharamkan atasnya hak mendapatkan harta warisan. 

Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Harta Warisan Ibu 

Assalammualaikum wr. wb. 

Ustadz, ibunda saya telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang suami dan 2 anak laki-

laki dan 1 anak perempuan serta ibu beliau yang masih hidup begitu juga dengan 3 saudara 

laki-laki dan 6 saudara perempuan. Saya mohon dibantu untuk pembagian harta warisannya 

untuk masing-masing ahli waris, di mana beliau memiliki: 

- Yang sudah jelas jumlahnya berupa tabungan dan deposito - beberapa perhiasan mas yang 

diwasiatkan sebagai biaya untuk kuliah adik saya dan 2 berlian untuk mas kawin adik saya 

bila menikah (diestimasi menggunakan harga mas kapan, pak ustadz? ). 

- Dan sebagai pegawai negeri masih memiliki hak – hak, antara lain: 

· Taspen · tunjangan tumah · kematian · koperasi · penerimaan kesejehteraan/beras (dalam 

bentuk tunai )  

· dll yang kami belum urus/masih dalam proses atas haknya sebagai pegawai negeri 

- Adanya piutang orang lain kepada beliau, yaitu yang berhutang kepadanya saya sendiri 

sebagai anak untuk DP rumah, adik-adik iparnya, dan orang lain di luar keluarga untuk modal 

usaha yang menurut saya kemungkinan tidak bisa tertagih hutang orang lain tersebut. 
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Mohon dibantu untuk total harta warisan yang bisa dibagi dan siapa saja yang berhak 

menerima dan perhitungannya. 

Terus apakah sebaiknya, kami membagikan yang jelas dulu jumlahnya seperti tabungan, 

deposito atau emas untuk menghindari hal-hal yang tidak baik (apalagi sampai terundar hak 

orang di luar keluarga ini (ibunya ). Dan yang lainnya yang masih dalam proses menyusul. 

Dan bagaimana dengan hutang saya sebagai anak, karena memang saya berjanji 

mengembalikan sesuai keadaan kalau lagi ada rezeki dicicil teratur, kalau lagi ngak bisa 

diciicil nanti-nanti, begitu perjanjian dengan ibu saya dan hutang ipar-iparnya yang menyicil 

setiap bulan. Apakah diperhitungkan, bila iya kapan untuk memperhitungkannya. Jazakallah 

khoir. 

DA 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Semua ahli waris yang anda sebutkan itu seharusnya mendapat bagian. Namun karena 

keberadaan orang-orang tertentu, mengakibatkan orang lain menjadi terhijab (tertutup). 

Sehingga mereka tidak jadi mendapatkan warisan. 

Dalam konfigurasi para ahli waris yang anda sebutkan, keberadaan anak laki almarhumah 

telah menghijab saudara dan saudari almarhumah. Sehingga yang mendapatkan warisan 

tinggal suami, anak dan ibu. 

Suami dan ibu termasuk ahli waris secara fardh, yaitu yang nilai prosentasenya sudah tetap 

dan baku. Sedangkan anak-anak yang terdiri dari anak laki dan perempuan, menjadi ahli waris 

secara ashabah. Artinya mereka tidak punya nilai prosentasi pasti, kecuali hanya medapatkan 

sisa yang telah diambil terlebih dahulu oleh ahli waris secara fardh. 

Jatah untuk ibu almarhumah sudah ditetapkan Al-Quran, yaitu 1/6 dari total warisan. 

Demikian juga jatah untuk suami almarhumah juga sudah ditetapkan Al-Quran, yaitu 1/4 dari 

total harta warisan isterinya. Seandainya almarhumah isterinya tidak punya anak, suami bisa 

mendapat lebih besar, yaitu 1/2 dari total harta. 

Walhasil, anak-anak akan mendapatkan sisa dari yang sudah diambil 1/6 oleh ibu dan 1/4 oleh 

suami. Sisanya tinggal berapa? 

Kita samakan saja dulu penyebut kedua bilangan pecahan ini. 1/6 itu sebenarnya sama dengan 

2/12, sedangkan 1/4 sama dengan 3/12. Jadi jatah untuk ibu dan suami adalah 2/12 + 3/12 = 

5/12. Anak-anak mendapat sisanya, yaitu 12/12 - 5/12 = 7/12. 

Bilangan pecahan 7/12 ini dibagikan kepada 3 anak almarhumah, dengan catatan bahwa anak 

laki mendapat bagian yang besarnya 2 kali lipat anak perempuan. Karena itu kita pecah 

menjadi 5 bagian sama besar namun dengan perbandingan 2: 2: 1. Maksudnya anak laki-laki 

mendapat 2 bagian dan anak peremuan mendapat 1 bagian. 

Jadi tiap satu anak laki akan mendapat 2/5 x 7/12 = 14/60. Dan untuk anak perempuan 

mendapat 1/5 x 7/12 = 7/60. 
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Untuk mudahnya, bisa kita lihat tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Semua prosentase yang terdapat dalam tabel ini langsung bisa diterapkan kepada semua jenis 

benda warisan. Maksudnya, kalau warisan berbentuk uang, maka jumlah total uang itu dibagi 

dengan prosentase demikian. Kalau berbentuk emas, maka jumlah berat total emas itu dibagi 

sesuai dengan prosentase masing-masing. Demikian juga kalau berbentuk tanah, rumah, 

kendaraan dan sebagainya. 

Semua ini dilakukan kalau ahli waris belum bisa menyepakati berapa nilai masing-masing 

benda itu secara rupiah. Mungkin karena tidak langsug dijual kepada pihak lain. Anggap 

misalnya rumah, mungkin tidak langsung dijual dan uangnya dibagi-bagi. Tapi disepakati 

dibiarkan berdiri, baik untuk di tempati atau disewakan. Kalau disewakan, maka uang 

sewanya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan prosentase masing-masing. 

Adapun semua hutang kepada almarhumah, wajib dibayarkan dan digabungkan sebagai harta 

yang dibagi waris. Teknis pembayarannya bisa berbagai macam cara. Misalnya, anda tetap 

wajib mencicil hutang sesuai dengan perjanjian, lalu uang cicilan itu dibagi kepada semua ahli 

waris. 

Atau bisa juga lewat cara potong langsung. Misalnya total hutang anda 10 juta dan total harta 

warisan yang seharusnya anda terima 20 juta. Kalau dipotong langsung, berarti anda hanya 

menerima 10 juta saja. Dan impaslah sudah. 

Intinya, setiap ahli waris berhak atas harta amarhumah sebesar nilai prosentasenya. Sedangkan 

kapan sebentuk benda itu mau diuangkan, dan dibagi-bagi, semua terserah kepada kesepakatan 

bersamapara ahli waris. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Hukum Waris Islam tidak Memiliki Keadilan? 

Assalamualaikum wr. wb. 

Selamat siang bapak ustadz. Nama saya Nurwahyu, saya sekeluarga sedang menghadapi 

masalah tentang waris. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dengan situasi dan 

kondisi sebagai berikut: 1961 kakak saya mendapat hibah tanah dari kakek saya, 1987 kakak 

saya wafat dengan meninggalkan isteri dan 3 orang puteri, 1993 ayah kami wafat, dan 1999 

ibu kami wafat. 

Pertanyaannya: 

1. Apakah status tanah hibah tersebut harusnya kembali kepada ayah kami? 

2. Apakah dengan kondisi di atas, kakak saya masih berhak mendapat waris? 
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3. Apakah ahli waris dari kakak saya dapat menjadi ahli waris pengganti? 4. Apakah benar 

bahwa ketiga puteri kakak saya terhijab oleh pamannya? 

5. Adakah dalam Al-Quran dan Hadits yang menyatakan bahwa kakak saya tidak berhak 

mewaris? Mati waris kata orang Betawi. 

6. Jika memang kakak saya tidak lagi berhak mewaris, bagaimana dengan kompilasi hukum 

Islam pasal 185 (Bab Waris)?  

Pertanyaan ini saya ajukan, karena saya dilaporkan sebagai pemberi keterangan palsu di 

hadapan pengadilan agama, karena saya tidak mencantumkan nama kakak saya sebagai salah 

satu ahli waris. Saya menjadi prihatin dengan hukum waris Islam yang sudah dianggap tidak 

memiliki keadilan. Ustadz dapat memberikan petunjuk dan solusi yang terbaik bagi kami 

sekeluarga. 

Nurwahyu 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

1. Harta yang diterima kakak anda sebagai hibah dari sang kakek, atau dari siapa pun, 

merupakan harta milik kakak sepenuhnya. Sama statusnya dengan harta yang didapat dari 

bekerja dengan keringatnya. Tidak boleh diganggu gugat lagi semenjak dia menerima hibah 

itu dari kakek. 

Tanah yang telah dimilikinya tidak berpindah semuanya kepada ayah anda, namun kepada ahli 

waris kakak anda. Dan dalam jajaran ahli waris kakak anda, ayah anda termasuk salah satu 

yang menerima bagian sebesar 1/6 bagian saja. Isteri kakak anda mendapat 1/8 bagian. Lalu 

sisanya menjadi hak anak-anaknya. 

2. Kakak anda memang tidak mendapat warisan dari ayah atau dari ibu anda. Tapi alasannya 

bukan karena pernah menerima hibah dari kakek. Alasannya karena beliau wafat terlebih 

dahulu dari ayah atau ibunya. 

Sebagaimana sudah menjadi ketetapan bahwa dalam syarat terjadinya pemberian warisan, 

pihak yang memberi warisan (al-muwarrits) harus sudah wafat dan pihak yang mendapat 

warisan (al-warist) harus masih hidup. 

Isteri dan anak-anak kakak anda tidak mendapat warisan dari harta ayah dan ibu. Sebab posisi 

isteri kakak anda dari ayah atau dari ibu adalah sebagai menantu. Dan menantu tidak pernah 

ada dalam sejarah orang yang menerima warisan. Sedangkan posisi anak-anak kakak terhadap 

ayah atau ibu anda adalah sebagai cucu yang terhijab, lantaran almarhum dan almarhumah 

punya anak, yaitu anda dan saudara-saudara anda. 

Namun demi keadilan dan kerukunan, dalam kasus seperti ini, ada beberapa alternatif yang 

bisa dilakukan. 

 Pertama, hakim mewajibkan kepada ayah atau ibu anda untuk membuat wasiat. Intinya, bila 
mereka wafat, mereka mewasiatkan agar cucu-cucu mereka diberikan bagian dari harta yang 
mereka tinggalkan. Dalam sistem hukum warisan di Mesir dan Suriah, cara ini diistilahkan 
dengan wasyiah wajibah.  

 Kedua, bisa juga anda dan saudara-saudara anda bersepakat untuk bersedekah dan membagi 
keponaan anda bagian dari harta. Sebab mereka sebenarnya juga masih keluarga, yang 
disebut dengan istilah dzawil arham, atau juga anak yatim atau juga bisa dikategorikan fakir 
miskin.  

3. Ahli waris kakak anda tidak bisa menjadi pengganti posisi ayahnya sebagai penerima waris. 
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4. Benar, anak-anak kakak anda terhijab dengan adanya paman-pamannya. Kami sudah 

jelaskan di pada jawaban nomor dua. 

5. Sudah dijelaskan. 

6. Kompilasi hukum Islam di Indonesia masih rancu. Namanya saja kompilasi, pastilah 

banyak problem. Apalagi pelaksana dan aparat hukumnya termasuk orang awam terhadap 

ilmu syariah, maka akan semakin tidak karuan saja. 

Tapi kalau mereka pernah belajar syariah, minimal pernah ngaji kitab fiqih, perkara seperti itu 

bukan hal yang aneh lagi. Yang namanya orang sudah meninggal, tidak mendapat warisan dari 

orang yang meninggalnya belakangan. Dan tidak ada istilah perwakilan dalam menerima 

warisan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hak Waris Kembali ke Orang Tua ketika Anak Meninggal? 

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh 

Ba'da tahmid wa sholawat, 

Ustadz, bagaimana hukumnya tanah/rumah yang sudah diwariskan oleh orang tua kepada 

anaknya (perempuan), kemudian setelah sekian lama diwariskan kemudian anaknya itu 

meninggal. Apakah warisan itu kembali ke orang tua yang mewariskan atau menjadi hak anak-

anak (1 orang anak laki-laki sudah berkeluarga) yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya? 

Jazakalloh atas jawabanya. 

wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh 

winandar 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Harta yang sudah diwariskan tentunya telah menjadi milik ahli waris sepenuhnya. Namun 

kalau membaca pertanyaan anda, di mana orang tua itu bisa mengambil kembali harta yang 

telah diwariskan atau tidak, rasanya perlu dijelaskan lebih dulu. 

Perlu diketahui bahwa yang namanya harta warisan itu tidak pernah dibagi kecuali pemiliknya 

telah meninggal dunia. Kalau pemiliknya masih hidup dan memberi harta kepada ahli 

warisnya, namanya bukan warisan melainkan hibah. 

Bila suatu harta sudah dihibahkan, tentu tidak bisa diambil lagi begitu saja oleh yang memberi 

hibah, hanya lantaran yang bersangkutan meninggal dunia. Tetapi harta itu harus diwariskan 

kepada ahli warisnya sesuai dengan keadaan mereka. 

Memang dalam pembagiannya, orang tua almarhumah baik ayah atau ibu almarhumah, 

termasuk di antara ahli waris yang juga berhak atas warisan itu. Tapi besarnya tidak 100%, 

melainkan 1/6, 1/3 atau ashabah. Tergantung konfigurasi ahli waris almarhumah saat itu. 

Anda menyebutkan bahwa almarhumah punya satu orang anak laki-laki, tentunya dia adalah 

ahli waris almarhum. Namun sayangnya anda tidak sebutkan apakah almarhumah punya suami 
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saat wafatnya. Padahal keberadaan suami ini sangat berpengaruh, sebab dia punya jatah 

warisan dari isterinya sebesar 1/4 bagian. 

Ditambah lagi dengan orang tua almarhumah, kurang jelas juga, apakah masih ada ayah dan 

ibu lengkap, ataukah hanya satu saja yang ada. Jatah ayah kandung adalah 1/6 bagian dan 

jatah untuk ibu, dalam hal ini, juga 1/6 juga. 

Maka hitungan ini hanya anggapan saja, belum tentu sesuai dengan kenyataannya, lantaran 

datanya tidak lengkap. Anggaplah ketika almarhumah wafat, beliau meninggalkan ayah, ibu, 

satu anak laki-laki dan suami. 

Maka hak suami adalah 1/4, hak ayah adalah 1/6 dan hak ibu 1/6. Berapa hak untuk anak laki-

laki? 

Anak laki-laki dalam hal ini mendapat sisa dari semua hak yang telah ditetapkan untuk suami, 

ayah dan ibu. Untuk itu kita harus tahu dulu berapakah yang sudah diambil oleh mereka. Kita 

jumlahkan saja hak masing-masing, jawabannya adalah1/4 + 1/6 + 1/6 = 4/12 + 2/12+ 2/12= 

8/12 = 2/3. Berarti suami, ayah dan ibu sudah mengambil total 2/3 dari seluruh harta. 

Jadi yang tersisa adalah1/3-nya. Angka 1/3 adalah hak anak laki-laki sebagai ashabah. Tidak 

ada pengaruhnya apakah anak laki-lak ini sudah berkeluarga atau belum. Dalam hukum waris, 

tidak ada pengaruh berarti apakah seseorang itu sudah berkeluarga atau belum. Yang penting, 

posisinya tertutup atau tidak. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Warisan dan Kontribusi Anak 

Sepeninggal bapak maka terdapat 1 orang ibu, 3 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. 

Saya mohon pencerahan dalam hal: 

1. Bagaimana perhitungan warisnya?  

2. Apabila pada saat pembelian harta waris tersebut terdapat kontribusi dari sebagian anak, 

maka apakah sebaiknya kontribusi tersebut dikembalikan dahulu kepada sebagian anak 

tersebut sehingga diperoleh harta waris yang sebenarnya?  

3. Apakah hak waris itu melekat pada individu? Misalnya seorang isteri memperoleh hak 

waris dari almarhum ayahnya, apakah sang isteri tersebut berkuasa penuh terhadap 

penggunaannya dan suaminya tidak dapat melakukan apapun mengenai hak waris tersebut?  

Mohon pencerahannya. Terima kasih. 

Arry 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

1. Barangkali yang anda maksud dengan terdapat seorang ibu adalah isteri dari almarhum yang 

wafat. Jadi almarhum wafat dengan meninggalkan 1 orang isteri, 2 orang anak laki dan 3 

orang anak perempuan. 

Kalau benar demikian, maka pembagiannya menjadi sangat mudah. Mengapa? 
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Karena keberadaan anak laki-laki akan menghijab saudara-saudari almarhum beserta 

keturunan mereka, juga menghijab paman almarhum beserta keturunan mereka. Dan harta 

warisan hanya akan dibagikan kepada link yang sangat terbatas, yaitu isteri almarhum dan 

anak-anaknya saja. 

Kecuali bila masih ada ayah dan ibu dari almarhum. Bila keduanya masih ada, tentu keduanya 

kebagian. Tapi karena anda tidak menyebutkan keberadaan mereka, kita anggap saja ayah dan 

ibu almarhum memang sudah tiada. 

a. Untuk Isteri 

Seorang isteri mendapat dari harta suaminya yang wafat sebesar 1/8 (12,5%) dari total harta 

yang diwariskan. Hal ini lantaran almarhum punya far' waris, misalnya anak-anak. 

Seandainya almarhum tidak punya far' waris, maka isteri akan mendapat bagian yang 2 kali 

lipat lebih besar, yaitu 1/4 (25%). 

Dasarnya adalah firman Allah SWT: 

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 sesudah dibayar hutang-

hutangmu... (QS An-Nisa': 12) 

b. Untuk Anak-anak 

Bila isteri sudah ketahuan mendapatkan bagiannya yang 1/8 (12,5%) itu, maka anak-anak 

dalam hal ini berposisi sebagai ashabah. Yaitu ahli waris yang menerima sisa dari pembagian 

para ashabul furudh. 

Sisanya adalah 7/8 bagian atau 87,5% dari total seluru harta yang diwariskan. Harta yang 7/8 

ini dibagi rata kepada semua anak, tapi dengan ketentuan tiap anak laki-laki mendapat dua kali 

lipat yang didapat anak perempuan. 

Jadi tiap anak laki-laki kita hitung dua orang perempuan. Kalau anak laki ada 2 orang, kita 

hitung seolah-olah mereka ada 4 orang yang sebanding besarnya dengan anak perempuan. 

Jadi harta yang 7/8 itu kita bagi 7 sama besar. Tiap anak perempuan akan mendapat satu 

bagian, tapi tiap anak laki-laki akan mendapat 2 bagian. 

Tiap anak perempuan mendapat 1/7 x 7/8 = 7/56, atau sama dengan 1/8. Sedangkan tiap anak 

laki-laki akan mendapat 2/7 x 7/8 = 14/56, atau setara dengan 2/8. 

 Isteri = 1/8(12,5%)  
 Anak laki pertama = 2/8(25%)  
 Anak laki kedua = 2/8 = 25%  
 Anak perempuan pertama = 1/8(12,5%)  
 Anak perempuankedua = 1/8(12,5%)  
 Anak perempuanketiga = 1/8(12,5%)  
 TOTAL = 8/8 (100%)  

2. Benar, kontribusi tersebut dikembalikan dahulu kepada sebagian anak tersebut sehingga 

diperoleh harta waris yang sebenarnya. 

3. Benar, hak waris itu melekat pada individu. Misalnya seorang isteri memperoleh hak waris 

dari almarhum ayahnya, maka sang isteri tersebut berkuasa penuh terhadap penggunaannya 

dan suaminya tidak dapat melakukan apapun mengenai hak waris tersebut. 
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Karena harta isteri adalah harta isteri, suami tidak punya hak untuk ikut campur di dalamnya. 

Sebaliknya, pada sebagian harta suami justru ada hak isteri. Sehingga suami berkewajiban 

memberi nafkah dari sebagian hartanya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Apakah Isteri Kedua Dapat Warisan? 

Ayah kami meninggal dengan meninggalkan: 

1. 1 isteri ke dua tanpa anak 

2. 5 anak laki laki 

3. 2 anak perempuan, 

namun ayah kami berpesan(tanpa ada hitam di atas putih) agar harta sebagian tidak dijual. 

Pertanyaannya:  

1. Apakah ibu tiri kami dapat warisan 

2. Apakah pesan orang tua harus dilaksanakan dan tidak melanggar hukum agama 

3. Tolong pak ustadz, dihitungkan pembagian berdasarkan hukum agama. 

ahm4d 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Kalau kami tidak salah dalam menangkap keterangan anda, yang meninggal adalah ayah, di 

mana beliau punya seorang isteri kedua, mungkin isteri pertama sudah wafat terlebih dahulu 

namun darinya beliau punya 5 anak laki dan 2 anak perempuan. 

Kalau benar apa yang kami pahami, maka jawabannya adalah sebagai berikut: 

a. Ibu Tiri 

Posisi beliau terhadap ayah anda adalah isteri. Punya anak atau tidak punya anak, tidak ada 

perbedaan hukum, karena yang dijadikan penentu justru keberadaan anak dari almarhum, 

meski lewat isteri lainnya. 

Sebagai isteri di mana almarhum punya anak, ibu tiri anda punya hak atas warisan sebesar 1/8 

bagian dari total harta ayah anda. Bila yang menjadi isteri saat wafatnya ayah anda hanya 

beliau seorang, maka 1/8 itu sepenuhnya menjadi haknya. Tapi bila ada isteri lainnya, 

misalnya ibu anda masih ada dan tidak dicerai, maka 1/8 itu dibagi dua. 

Dan demikian seterusnya, bila jumlah isteri ada 3 atau 4 orang, maka 1/8 itu dibagi rata 

sesama mereka. Tidak ada hal yang membuat seorang isteri mendapat bagian lebih besar dari 

yang lainnya. Tidak karena dinikahi lebih dahulu, juga bukan karena punya anak lebih banyak. 

Yang penting posisinya masih sebagai isteri sah saat wafatnya almarhum. 

b. Anak-anak almarhum 

Anda dan saudara-saudara anda, baik yang laki maupun yang perempuan, tentu saja mendapat 

warisan dari peninggalan ayah tercinta. 
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Dalam hal ini, karena almarhum punya anak laki-laki, maka semua anak mendapat warisan 

dengan cara ashabah. Maksudnya, mendapat sisa harta setelah terlebih dahulu diambil 

sepersekiannya oleh ashabul-furudh. Ashabul furudh-nya dalam hal ini adalah ibu tiri anda, 

yang telah mengambil 1/8 dari total harta. 

Maka untuk anda dan saudara-saudari, tersedia sisanya yaitu sebesar 7/8 bagian. Tinggal 

dibagi secara merata kepada ketujuh anak, namun dengan ketentuan bahwa tiap anak laki 

mendapat bagian 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 

Untuk menghitungnya biar mudah, kita anggap saja tiap satu anak laki-laki kita hitung 2 

orang, sedangkan tiap satu anak perempuan kita hitung satu orang. Jadi berapa jumlah anak? 

Ya, 12 orang. 

Maka harta yang 7/8 bagian itu kita bagi 12 sama besar. Tiap anak laki-laki boleh mengambil 

2 bagian, sedangkan tiap anak perempuan hanya boleh mengambil 1 bagian saja. 

Walhasil, bagian yang didapat anak laki-laki kalau dilihat dari total harta almarhum adalah: 

2/12 x 7/8 = 14/96 = 7/48 bagian atau 14,5%. Sedangkan bagian yang didapat anak 

peremupuan adalah 1/12 x 7/8 = 7/96 atau 7,2%. 

Ahli Waris Bagian 
 

% 

Isteri 1/8 
 

12,5% 

Anak laki pertama 2/12 x 7/8 14/96 14,5% 

Anak laki kedua 2/12 x 7/8 14/96 14,5% 

Anak laki ketiga 2/12 x 7/8 14/96 14,5% 

Anak laki keempat 2/12 x 7/8 14/96 14,5% 

Anak laki kelima 2/12 x 7/8 14/96 14,5% 

Anak perempuan pertama 1/12 x 7/8 7/96 7,2% 

Anak perempuan kedua 1/12 x 7/8 7/96 7,2% 

Pesan Muwarrits 

Orang tua anda sebagai muwarrits sebenarnya kehilangan hak atas hartanya begitu wafat. 

Secara otomatis, kepemiikan harta itu berpindah kepada para ahli warisnya. 

Ketika kepemilikannya berpindah, tentunya pemilik lama sudah tidak punya hak lagi untuk 

mengatur-aturnya. Karena harta itu sudah ada pemilik barunya, yaitu para ahli waris. 

Maka secara hukum, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi bagi ahli waris 

setelah pembagian harta dari almarhum. Sebab harta itu adalah miliknya sepenuhnya. Sebagai 

pemiik penuh, maka seseorang boleh melakukan apa saja atas haknya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Pembagian Harta Warisan 

Ass. 

Saya seorang anak laki-laki 23 tahun, ayah kandung sudah meninggal 2 tahun lalu. Sewaktu 

almarhum masih hidup pernah berpesan kalau ada masalah ekonomi kalian boleh menjual 

rumah dan uangnya dipergunakan sebaik-baiknya. Sekarang kami sepakat ingin menjualnya 

dan ingin menanyakan kepada Pak Ustaz bagaimana cara kami membaginya secara adil. 

Data dari keluarga saya ialah: 

1. Ibu kandung (45 tahun), 

2. Kakak laki-laki 1 orang (27 tahun), 

3. Saya laki-laki (23 tahun), 

4. Adik perempuan 1 orang (18 tahun). 

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. 

Wass. 

Muhamad Batara 

bad_axl 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Karena orang tua anda sudah meninggal dunia, maka otomatis semua harta yang beliau miliki 

harus dibagi sesuai aturan dalam hukum waris (ilmu faraidh). Tidak boleh hanya berdasarkan 

kesepakatan. Sebab membagi harta almarhum dengan syariat Islam adalah kewajiban, 

sebagaimana pesan dari Allah SWT dalam Al-Quran Al-Kariem. 

 ُيىِصيُكُم الّلُه ِفي َأْواَلِدُكْم ِللَرَكِس ِمْثُل َحِّظ اأُلنَثَيْيِن

Allah telah berpesan dalam membagi warisan, bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali 

bagian anak perempuan... (QS An-Nisa': 11) 

ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َوَمن ُيِطِع الّلَه َوَزُسىَلُه ُيْدِخْلُه َجَّناٍت َتْجِسي ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُز َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْىُش اْلَعِظيُم َوَمن َيْعِص الّلَه 

 َوَزُسىَلُه َوَيَتَعَد ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًزا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَراٌب ُمِهيٌن

(Hukum-hukum waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di 

dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang 

besar.Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS An-Nisa: 13) 

Oleh karena itu agar tidak menjadi orang yang durhaka kepada Allah SWT, sebaiknya 

memang dibagi berdasarka firma Allah SWT, bukan sekedar kesepakatan. 

Penetapan Para Ahli Waris 

Sebenarnya ada banyak ahli waris yang masuk ke dalam daftar. Namun belum tentu semuanya 

menerima. Dari 25 orang yang berhak, hanya sebagiannya saja yang akan menerima. Sebab 

ada proses penghijaban yang akan menutup hak seorang ahli waris, lantaran adanya ahli waris 

yang lebih dekat. 
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Di antara ahli waris yang paling banyak menghijab ahli waris lainnya adlaah anak laki-laki. 

Bila seseorang wafat dan meninggalkan anak laki-laki, meski hanya satu orang, maka ada 

begitu banyak ahli waris lainnya yang terhijab olehnya. 

Di antaranya adalah saudara almarhum, baik laki atau perempuan. Juga bila saudara ini punya 

anak. Jugayang terhalangi adalah paman dari almarhum bila masih ada, termasuk juga anak-

anaknya bila ada. Juga yang terhalang adalah cucu almarhum. 

Dalam kasus anda, keberadaan anda dan saudara laki-laki anda menutup hak semua orang 

yang disebut ini. Sehingga penerima warisan dari ayah anda hanya terbatas pada ibu anda 

sebagai isteri, anda dan saudara-saudari anda sebagai anak. Sebenarnya bila almarhum ayah 

anda masih punya orang tua, mereka juga punya hak waris. Tapi kita abaikan saja, lantaran 

anda tidak mencantumkan keberadaan mereka. 

Hak Masing-masing Ahli Waris 

1. Hak isteri 

Dalam hal ini adalah ibu anda, haknya adalah 1/8 bagian dari total harta yang diwariskan. 

Atau sama dengan 12,5%. Sebab almarhum ayah anda punya fara' waris (keturuan yang 

mendapat warisan), yaitu anda dan saudara-saudari anda. Seandainya beliau tidak punya fara' 

waris, maka ibu anda mendapat 2 kali lipat dari itu, yaitu 1/4 (25%). Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

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 

utang-utangmu. (QS An-Nisa: 12) 

2. Hak Anak-anak 

Dalam hal ini adalah anda dan saudara-saudari anda. Dalam hal ini kedudukan anak almarhum 

bila ada anak laki, akan memposiskan mereka sebagai ashabah, yaitu ahli waris yang tidak 

punya jatah nilai khusus, melainkan hanya menerima sisa dari para ashhabul furudh. 

Yang jadi ashhabul furudh dalam kasus anda ini hanya ibu anda saja sebagai isteri. Beliau 

telah mendapat 1/8 bagian, sehingga sisanya tinggal 7/8. Bagian yang 7/8 ini menjadi hak anda 

dan saudara-saudari anda. 

Namun sesuai dengan ketentuan Allah SWT, bagian yang diterima anak laki-laki berbeda dari 

anak perempuan. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Sebagaimana 

firman Allah SWT: 

ِِ ٍْ ٍَ ٍِْصُو َحِّظ اأُلَّص ٌْ ِىيَّذَمِر  ْٗاَلِدُم ُٔ ِفً َأ ٌُ اىّي  ٌُِ٘صٍُن

Allah telah berpesan dalam membagi warisan, bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali 

bagian anak perempuan... (QS An-Nisa': 11) 

Untuk itu, harta yang 7/8 bagian itu tidak dibagi tiga, melaikan dibagi 5. Sebab tiap satu anak 

laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan menerima satu bagian. 

Maka tiap satu anak laki-laki mendapat 2/5 x 7/8 = 14/40 bagian dan anak perempuan 

mendapat 7/40 bagian. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Adakah Hak Waris bagi Anak Adopsi? 

Ass wr. wb. 

Saya salah satu cucu (A) dari nenek yang saat ini masih hidup, dalam kondisi pikun dan sudah 

kembali seperti bayi. Sebelumnya perlu saya jelaskan sejarahnya, nenek saya (B ) menikah 

dengan bapak Ambari (C) dalam kondisi sebagai seorang janda beranak 1 yaitu ayah kami 

(D). Saat ini bapak Ambari dan ayah saya (E ) sudah meninggal. Dari pernikahan Bapak 

Ambari dan nenek saya tidak memperoleh keturunan, akhirnya selain ayah saya, Bapak 

Ambari mengadopsi anak dari saudara (F) tidak ada surat resmi adopsi.  

Belum lama kami cucu nenek telah menjual rumah nenek, dengan alasan nenek tinggal 

sendirian tidak ada yangurus dan akan dipindahkan ke rumah nenek di kampung tinggal 

bersama ibu (G) saya. Kami cucu-cucunya semula berencana hasil dari penjualan rumah akan 

merenovasi rumah nenek yang di kampung karena bangunan sudah tua, yang nantinya akan 

menjadi tempat tinggal nenek yang baru. Sisanya kami depositokan, untuk persediaan bila 

nenek butuh dana untuk berobat atau kebutuhan yang lainnya. Dan dari bunga deposito itu 

akan saya berikan utnuk kebutuhan sehari-hari yang sebelum dipotong untuk zakat 2,5% yang 

akan kami salurkan untuk membayar hutang si anak adopsi.  

Tapi apa yang kami rencana menimbulkan kebimbangan bagi kami, karena tiba-tiba kakak-

kakak dari anak adopsi yang kebetulan masih saudara misan dengan kami menuntut hak 

dengan mengeluarkan hadist yang isinya bahwa anak adopsi berhak atas harta bapak Ambari 

sebesar maksimal 1/3 dari harta yang ada. Perlu juga Ustadz ketahui bagaimana kondisi anak 

adopsi sejak kecil sudah di sekolah sampai S1, saat ini menganggur begitu juga suaminya, 

mempunyai 2 orang anak. Dalam kesulitannya kami berusaha membantu semampu kami, 

bahkan kami berusaha mencari pemecahan untuk membantu menutup lubang (hutang) dan 

sementara si anak adopsi terus menggali empang (menimbulkan hutang lebih besar) sampai-

sampai tanpa sepengetahuan kami uang pensiun nenekpun ternyata dihabiskan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Itupun kami tahu karena adik kami yang ambil yang 

sebelum anak adopsilah yang antar nenek ambil uang pensiun. 

Sebenarnya kami cucu-cucunya tidak berpikir masalah warisan, kami hanya ingin yang terbaik 

bagi nenek kami. Berhubung ada yang menuntut maka kami perlu mencari kebenarannya, 

sebenarnya siapa yang berhak? Untuk itu kami mohon bantuan segera dari pak ustadz, supaya 

kami tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah langkah. Atas bantuannya saya 

ucapkan terima kasih.  

Pertanyaan saya:  

1. Siapakah yang berhak menerima warisan Bapak Ambari (C)? 

2. Siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal? 3. Benarkah anak 

adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3?  

4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? Keluarga anak adopsi menuntut uang itu diberikan 

sekarang, sementara nenek masih hidup.  

5. Apakah perbedaan wasiat dan hibah dan kapan pelaksaannya? 

obon 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

1. Yang menerima warisan atas harta Bapak Ambari hanya ahli waris beliau. Semua ahli waris 

kalau mau didaftarkan ada 25 orang, tapi tidak mungkin semuanya kebagain, karena ada hijab 

yang membuat seseorang tertutup oleh orang lain. Tapi yang jelas, nenek (C) sebagai isteri 

punya hak warisan atas harta suaminya. 
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2. Tentang siapakah yang berhak menerima waris apabila nenek (B) meninggal, jawaban 

nomor ini juga sama dengan jawaban nomor satu. 

3. Benarkah anak adopsi mendapat hak bagian sebesar 1/3? 

Adapun anak angkat, di dalam hukum Islam tidak pernah diakui, meski oleh hukum sekuler 

diakui. Tapi hukum Islam tidak tunduk kepada hukum sekuler buatan barat. Sehingga meski 

dilengkapi dengan surat resmi dari negara, tidak pernah dikenal istilah anak angkat atau anak 

adopsi dalam Islam. 

Dan karena anak adopsi tidak pernah dikenal, otomatis juga tidak pernah ada cerita bahwa 

anak adopsi menerima harta warisan dalam agama Islam. Haram bagi umat Islam berhukum 

dengan hukum sekuler kafir versi barat. Ini hanya menunjukkan bahwa pelakunya itu masih 

senang dijajah oleh bangsa barat. Serta jelas-jelas menyombongkan diri lagi menentang 

agamanya sendiri. 

Kecuali kalau sebelumnya bertukar agama dulu, lalu murtad dan menjadi pemeluk agama lain, 

bolehlah berpikir untuk mengakui konsep adopsi anak. Namun selama masih ingin jadi bagian 

dari umat Islam, haram hukumnya mengadopsi anak. 

Yang dibolehkan hanya memelihara (hadhanah) anak orang lain. Seperti anak yatim atau anak 

orang tidak mampu. Tapi urusan silsilah nasab dan keluarga, tidak boleh diganti dengan alasan 

apapun. At-Tabanni (mengangkat anak dengan merubah nasab) adalah sebuah dosa besar. 

Adapun hadits yang dibawakan itu jelas bukan hadits, apalagi menyebutkan bahwa anak 

angkat berhak mendapat warisan maksimum 1/3 bagian. Bagaimana mungkin ada hadits yang 

menyatakan hak anak angkat mendapat warisan, padahal mengangkat anak itu sendiri 

hukumnya haram? 

Kalau pun ada hadits yang menyebutkan hak 1/3 atas harta warisan, yang benar adalah tentang 

hak seorang yang akan meninggal dan berwasiat bila nanti wafat akan memberikan harta itu 

kepada orang lain di luar ahli waris. Dan oleh Rasulullah SAW dibatasi maksimal hanya boleh 

1/3 dari total harta. Tujuannya justru untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tetap bisa 

menerima warisan dari orang tua mereka. 

4. Kapankah harta nenek bisa dibagikan? karena keluarga anak adopsi menuntut uang itu 

diberikan sekarang, sementara nenek masih hidup. 

Tidak ada pembagian warisan atas harta orang yang masih hidup. Sebab syarat dari adanya 

pembagian warisan dalam syariat Islam adalah: [1] Masih hidupnya ahli waris, [2] sudah 

wafatnya muwarrits (orang yang hartanya akan dibagi waris, dan [3] adanya harta yang akan 

dibagi waris. 

Kalau pun nenek dengan sepenuh kesadarannya memberikan sebagian harta kepadanya yang 

menurut kaca mata syariah bukan anaknya dan bukan siapa pun, maka judulnya bukan bagi 

waris, tapi sedekah, sumbangan, hibah atau amal. Tapi tidak ada kewajiban untuk 

melakukanya. Namanya juga sedekah, ya seikhlasnya. Kalau tidak ikhlas? Tidak memberi 

juga tidak apa-apa. 

Dan kalau nenek tidak ingin memberikannya, sementara orang yang mengaku sebagai anak 

angkat itu tetap memaksa, maka judulnya adalah pemerasan, penjarahan atau perampokan. 

Sebab orang itu secara hukum tidak punya hak apapun atas harta nenek. 

5. Apakah perbedaan Wasiat dan Hibah dan kapan pelaksaannya? 
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Wasiat adalah keinginan seseorang yang punya harta untuk memberi sebagain hartanya 

kepada orang lain, di luar ahli waris, namun pelepasan atau pemberiannya dilakukan setelah 

dia meninggal. Maksimal hanya 1/3 dari total harta. 

Bedanya dengan hibah, bahwa pelaksanaannya dilakukan selama masih hidup. Tidak perlu 

menunggu meningggal dulu. Dan hibah boleh diberikan kepada orang yang nantinya akan 

menjadi ahli waris. Tidak ada batas maksimal. 

Dan wasiat dan hibah ini keduanya berbeda dengan warisan. Yaitu hukumnya tidak wajib, tapi 

terserah kepada yang punya harta. Kalau mau memberi, silahkan. Tapi kalau tidak mau 

memberi, tidak boleh dipaksa-paksa. 

Sedangkan warisan adalah pembagian harta milik orang yang sudah meninggal kepada ahli 

waris dengan pembagian yang telah ditentukan Allah SWT dan hukumnya wajib dilakukan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Wasiat Tidak Dilaksanakan 

Ass. Wr. Wb. 

Saya seorang wanita (35). Sebelum meninggal bapak mewasiatkan agar rumah yang kami 

tempati dikuasakan kepada saya. Tiga saudara laki saya dan kakak perempuan saya juga sudah 

mendapat bagian rumah. Ibu masih hidup. Karena saudara laki-laki saya ada yang protes, Ibu 

bermaksud tidak melaksanakan wasiat bapak tersebut. Sementara saudara kandung yang lain 

sudah ikhlas. Saya sudah menikah dan hingga kini belum punya anak. 

Pertanyaan saya: 

1. Apakah Ibu boleh melanggar wasiat bapak? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? 

2. Bagaimana pembagian waris secara adil, mengingat empat saudara kandung saya sudah 

mendapat bagian rumah semua. Sementara bagian saya sendiri dipersoalkan? 

3. Seandainya saya meninggal, apakah saya berhak memberikan 1/5 bagian rumah saya (bila 

kelak dijual) kepada suami? Mengingat selama kami tempati, kami (saya dan suami) lah yang 

memperbaiki dan merawat rumah? 

4. Isteri adik saya beragama Kristen. Ayah pernah berwasiat, hartanya diharamkan diberikan 

kepada adik saya selama isterinya masih Kristen. Apakah Ibu boleh tidak memberikan 

waris/hibah seandainya agama ipar saya tetap Kristen? Dan bagaimana sebetulnya hukumnya 

dalam Islam? 

Andien 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh,  

 

1. Tidak Boleh Berwasiat Harta kepada Ahli Waris Sendiri 

Dalam hukum waris Islam, haram hukumnya berwasiat kepada ahli waris dalam urusan 

pembagian harta. Wasiat yang dimaksud di sini hanya terbatas wasiat urusan bagi-bagi harta 

peninggalan. Mengapa diharamkan? 

Sebab ahli waris sudah pasti mendapat harta peninggalan yang besarnya sudah tetap. 

Ketetapannya datang dari Allah SWT dalam bentuk syariah masalah faraidh. Sehingga orang 

tua yang punya ahli waris tidak perlu lagi ikut-ikutan mengatur urusan bagaimana pembagian 

harta yang ditinggalkannya. 

Dengan kematiannya, harta itu menjadi hak Allah SWT seluruhnya, lalu Allah SWT telah 

menentukan siapa saja yang berhak atas harta itu dan juga tentang besarannya. 

Maka dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh ibu bukan pelanggaran, justru apa yang 

dilakukan oleh ayah dengan berwasiat kepada anda merupakan sebuah pelanggaran atas 

hukum Islam. Karenanya, hukumnya berdosa kalau wasiat itu dilaksanakan. 

2. Pembagian Warisan 

Pembagian warisan tidak boleh dikaitkan dengan berapa banyak harta yang dimiliki seseorang, 

melainkan ditentukan oleh posisinya kepada orang yang memberi harta warisan. 

Pembagian warisan untuk anda dengan saudara-saudari serta ibu adalah Ibu mendapat 1/8 dari 

total harta warisan, sebab poisi ibu sebagai isteri almarhum 

Anak-anak mendapat sisanya yaitu 7/8 bagian, namun dengan ketentuan tiap anak laki-laki 

mendapat bagian 2 kali lipat lebih besar dari yang diterima anak perempuan. Almarhum punya 

2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, ketiganya dihitung seolah-olah masing-masing 

mendapat 2 bagian. Jadi semuanya adalah 2 + (3x2) = 8 bagian. 

Maka angka 7/8 itu dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Tiap anak laki mendapat 2 bagian 

dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Jadi tiap anak laki mendapat 2/8 x 7/8 = 14/64, 

sedangkan tiap anak perempuan mendapat 1/8 x 7/8 = 7/64. 

Ahli Waris Bagian 
 

% 

Ibu 1/8 8/64 12,5% 

Anak laki [1] 2/8 x 7/8 14/64 21,8% 

Anak laki [2] 2/8 x 7/8 14/64 21,8% 

Anak laki [3] 2/8 x 7/8 14/64 21,8% 

Anak wanita [1] 1/8 x 7/8 7/64 10,9% 

Anak wanita [2] 1/8 x 7/8 7/64 10,9% 

Maka kalau pun anda akan menerima rumah itu dari ayah, nilainya tidak boleh melebihi 

10,9% dari total harta yang dibagi waris. Bila nilai rumah itu melebihi hak anda, maka anda 
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harus membelinya dari ahli waris lainnya, yaitu dari saudara-saudara anda. Karena 

kelebihannya itu bukan hak anda, tapi hak mereka. 

Tapi akan menjadi lain hukumnya bila setelah dibagi-bagi sesuai hukum Islam, mereka lalu 

menyerahkannya kepada anda dengan ikhlas. Ini namanya pemberian atau hibah. Syaratnya, 

mereka harus tahu bahwa tidak boleh ada paksaaan dalam hal ini, mengingat rumah itu 

sepenuhnya akan menjadi hak anda. 

3. Memberi Rumah kepada Suami 

Bila hak kepemilikan rumah itu sudah ada pada anda sepenuhnya, baik dengan jalan membeli 

dari ahli waris lain atau dengan menerima hibah begitu saja, maka rumah itu sepenuhnya milik 

anda. 

Di saat anda masih hidup, rumah itu boleh ada berikan kepada siapa saja bila anda ikhlas, 

termasuk kepada suami anda sendiri. Tapi bila anda wafat, maka pembagiannya harus lewat 

sistem bagi waris yang benar. 

Bagian suami anda adalah 1/4 (25%) dari total harta yang anda miliki, bila anda punya 

keturunan, yaitu anak kandung. Tapi suami anda akan mendapat 1/2 (50%) dari total harta 

milik anda, bila anda tidak punya keturunan. 

4. Muslim Berhak Mendapat Warisan dari Sesama Muslim 

Mungkin ayah anda kesal melihat anaknya menikah dengan non muslim. Sebuah hal yang 

wajar memang. Tapi kalau kita mau lihat dari kaca mata hukum Islam, laki-laki muslim 

dihalalkan menikahi wanita Kristen (Nasrani). Yang menghalalkannya bukan siapa-siapa, 

tetapi langsung Allah SWT dalam Al-Quran. Sehingga secara hukum, tindakannya tidak bisa 

dikategorikan haram. Meskipun tetap tidak lazim dengan banyak alasan. 

Dan dengan tindakannya itu, haknya sebagai ahli waris tidak gugur. Sebab saudara anda itu 

sendiri masih tetap muslim. Haknya baru gugur kalau dia sendiri yang murtad beralih agama. 

Ayah tidak bisa main mengharamkan saja warisan darinya, mengingat seorang yang wafat, 

maka hartanya menjadi milik Allah SWT dalam pendistribusiannya. Dan aturan bakunya 

tertera dalam hukum mawaris syariah Islam. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh, 

 

Pembagian Warisan bila Isteri Meninggal Terlebih Dahulu 

Assalamualaikum wr. wb. 

Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya harap pak Ustadz bisa menjawab secepatnya karena 

tekanan yang saya hadapi dari keluarga yang menginginkan jalan keluar yang baik yang sesuai 

dengan aturan agama. 

Situasi yang saya hadapi adalah mengenai pembagian harta waris berhubung bapak dan ibu 

saya sudah meninggal. Adapun kronologisnya sebagai berikut: 

1. Bapak menikah dengan ibu dan mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 

Ibu meninggal terlebih dulu meninggalkan sejumlah harta warisan dari kakek yang 

sudah utuh milik ibu. Adapun kami tinggal di tanah milik ibu.  
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2. Belum sempat harta itu dibagikan bapak menikah lagi. Tidak lama kemudian isterinya 

meninggal tanpa meninggalkan anak dan harta.  

3. Selang berapa lama bapak menikah lagi kemudian bercerai karena isteri ketiga ini 

dinilai bukan isteri yang baik karena jarang sekali ada di rumah dan kurang 

bertanggung jawab kepada keluarga. Setelah lama bercerai lahir seorang anak laki-laki 

namun anak ini tidak diakui oleh bapak baik lisan maupun tulisan karena bapak 

mengakui mereka sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri jauh hari sebelum 

dia hamil. Perlu diketahui bapak kami adalah seorang guru pegawai negeri sipil dan 

tidak pernah dicantumkan anak ini di dalam surat-surat apapun sebagai anaknya. 

Bapak mengakui bahwa anaknya hanya 4 orang saja.  

4. Bapak menikah lagi dengan isteri yang keempat dan tinggal di tanah peninggalan isteri 

pertama bapak dan selang beberapa tahun bapak meninggal, tidak ada anak dalam 

pernikahan bapak yang keempat. Bapak meninggalkan harta yang semula warisan dari 

isteri pertama bapak.  

Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya membagikan harta waris ini dan siapa saja yang berhak 

mendapat warisan?  

 Apakah harus diperhitungkan dari semenjak isteri pertama meninggal? Sehingga bapak hanya 
mendapatkan 1/4 dari harta waris itu dan dari jumlah harta bapak diberikan 1/8 kepada isteri 
keempat dan sisanya kepada anak  

 Bagaimana nasib anak dari isteri ketiga yang tidak diakui bapak, apakah dia berhak? Kalau 
berhak apakah dia mendapat 2 bagian berhubung dia anak laki-laki?  

Sekian pertanyaan dari saya, saya menunggu jawaban secepatnya karena banyak yang meributkan 

harta kami ini seperti halnya kakak-kakak dari bapak yang bertengkar mengakui tanah kami ini adalah 

tanah mereka. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya.  

Wassalam 

Aris R. 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatllahi wabarakatuh,  

 

Prinsip yang perlu dipahami adalah: 

1. Tiap orang punya harta masing-masing dan tidak ada istilah harta milik bersama, meskipun 
pasangan suami isteri. Kalau pun ada harta yang didapat dari hasil keringat bersama, harus 
ditetapkan kadar dan nilai prosentase kepemilikan masing-masing.  

2. Tiap masing-masing pasangan suami isteri memiliki ahli waris masing-masing. Dan hartanya 
tidak dibagi waris kepada yang bukan ahli warisnya.  

3. Sebaliknya, tiap ahli waris punya pewaris masing-masing dan tidak akan mendapat harta 
warisan dari selain pewarisnya.  

4. Suami adalah ahli waris bagi isterinya, bila isterinya meninggal lebih dahulu.  
5. Sebaliknya, isteri adalah ahli waris dari suaminya bila suaminya meninggal lebih dahulu. 

Namun suami isteri yang bercerai, tidak saling mewarisi.  

Isteri Pertama 

Untuk itu jawaban masalah nomor satu adalah bahwa yang mendapat warisan adalah suami 

dan anak-anak dari harta yang dimiliki oleh isteri pertama. Yang dimaksud dengan suami 

adalah ayah anda dan anak-anak adalah anda dan saudara-saudari anda. Ayah anda mendapat 

1/4 (25%), sisanya yang 75% dibagikan untuk 2 anak laki dan 2 anak perempuan. Dengan 

catatan anak laki mendapat dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 
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Maka tiap anak laki mendapat 2/6x3/4 = 6/24 dan tiap anak perempuan mendapat 

1/6x3/4=3/24. 

Isteri Kedua 

Ketika ayah anda kawin lagi, maka tidak ada pengaruhnya dalam pembagian warisan ibu anda. 

Sebab yang dibagikan adalah harta yang hanya menjadi milik ibu anda saja. 

Kalau isteri kedua ayah kemudian meninggal tanpa meninggalkan anak hasil perkawinan 

mereka, maka yang menjadi ahli waris baginya adalah ayah anda saja, sedangkan anda dan 

saudara-saudari anda bukan termasuk ahli warisnya.Justru isteri kedua itu punya ahli waris 

dari pihak keluarganya sendiri. Seperti ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya dan seterusnya. 

Tapi dari hasil pernikahannya dengan ayah anda, hanya ayah anda seorang saja yang jadi ahli 

warisnya. 

Isteri Ketiga  

Adapun isteri ketiga ayah anda, lantaran sudah cerai, maka ayah anda tidak akan menerima 

warisan darinya bila dia wafat. Sebagaimana dia pun tidak akan menerima warisan dari ayah 

anda bila ayah anda wafat. Sebab suami isteri yang sudah bercerai tidak saling mewarisi. 

Yang mendapat warisan adalah anak dari hasil perkawinan mereka, meski kedua orang tuanya 

sudah bercerai. Anak ini berhak atas harta ayahnya atau ibunya, bila keduanya wafat. Tapi bila 

ayah anda tidak mengakuinya, maka urusannya bisa diselesaikan di pengadilan. Biar lembaga 

itu yang akan menetapkannya. 

Isteri Keempat 

Dalam kasus isteri yang keempat, yang meninggal bukan isteri keempat melainkan ayah anda. 

Maka ahli warisnya adalah isteri keempat itu dan semua anak ayah dari semua isteri 

sebelumnya. 

Kenapa hanya isteri yang keempat saja? Karena isteri pertama, kedua dan ketiga sudah 

wafat,maka yang mendapat warisan hanya yang masih hidup saja. Dia mendapat 1/8 bagian 

dari hanya pribadi ayah anda. 

Adapun semua anak dari masing-masing isteri, semuanya pasti dapat dan tidak dibedakan 

berdasarkan urutan isteri ke berapa. Pembedaannya hanya berdasarkan jenis kelaminnya. 

Kalau laki-laki dia akan mendapat bagian 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. 

Adapun anak yang tidak diakui sebagai anaknya, masalahnya dikembalikan kepada pengadilan 

untuk dilakukan pengujian secara ilmiyah. Ada banyak metode pengujian yang bisa diterima 

secara syariah. 

Sedangkan harta yang dibagi waris hanyalah harta yang sepenuhnya milik si ayah. Bukan 

harta milik isteri-isteri sebelumnya. Kalau pun asalnya dari isteri-isteri sebelumnya, 

hendaknya harta yang sudah menjadi milik ayah dengan jalan pewarisan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatllahi wabarakatuh, 

Harta Milik Bersama antara Suami dan Istri 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Apakah hukum Islam mengatur adanya harta bersama? Misalnya seperti harta gono-gini dalam 

hukum adat, yang mengenal harta asal dan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan 

pernikahan yang sah? 
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Jazakumullah khairan katsira. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Denhas 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Harta bersama yang didapat dari hasil keringat dua orang, tentu harus dibagi berdasarkan 

kesepakatan antara keduanya. Meskipun keduanya suami isteri. 

Dalam hal suami isteri melakukan usaha bersama, misalnya membuka toko, maka harus sejak 

awal ditetapkan modal masing-masing. Hal ini terkait juga dengan saham masing-masing 

dalam usaha itu. 

Bahkan bila masing-masing ikut mengelola secara langsung, seperti menjaga toko dan 

sebagainya, semua tetap harus diperhitungkan dalam bentuk upah atas jasa masing-masing. 

Adalah menjadi hak isteri yang ikut menjaga toko, untuk diperhitungkan gajinya, tidak boleh 

dianggap sebagai pengabdian belaka. 

Kalau pun bukan dihitung sebagai gaji, maka dihitung sebagai saham yang bergulir. 

Dengan demikian maka apa pun yang terjadi baik perceraian atau kematian salah satunya, 

kepemilikan masing-masing atas hartanya sudah jelas. Tidak perlu lagi dipermasalahkan. 

Sedangkan pembagian harta gono-gini buat suami isteri yang cerai tidak dikenal dalam Islam. 

Paling jauh hanya pemberian mut'ah saja, yang besarnya tidak ada ketetapannya dan 

hukumnya tidak wajib. Sangat berbeda dengan aturan gono-gini yang diimport dar hukum 

Belanda (baca: Eropa), yang memang merupakan ketetapan hukum dan nilainya ditetapkan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Rumah Peninggalan Kakek, Bagaimana Perhitungan Warisnya 

yang Benar? 

Ass wr. wb. 

Pak Ustadz, saya adalah orang yang ketitipan amanah untuk menyimpan uang hasil penjualan 

rumah dari seorang nenek, rumah atas nama nenek. Saat ini saya bingung harus melakukan 

apa, karena banyak orang yang merasa berhak atas uang itu. Sedangkan setahu saya uang itu 

hanyalah milik nenek yang saat ini sudah pikun. Tadinya saya kira uang itu akan saya 

keluarkan hanya untuk keperluan nenek saja, tapi semua itu di luar dugaan saya. 

Nenek saya janda beranak satu menikah dengan kakek, dan nenek tidak punya keturunan dari 

kakek. Kakek punya 1 orang adik kandung dan punya anak angkat. Rumah yang dijual itu 

peninggalan kakek tapi sudah atas nama nenek dan dalam surat warispun hanya nama nenek 

yang tercantum. 

Dalam hal ini adik dan anak angkat merasa berhak atas uang hasil penjualan rumah tersebut 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Anak angkat merasa berhak berdasarkan katamya ada wasiat (tidak ada surat wasiat) merasa 

berhak 1/3-nya. Adik kandung kakek merasa berhak dengan dalih itu rumah milik kakak 

berhak sebesar 2/3, dan nenek sebagai isteri kakek 1/3. 

Berikut perhitungan yang dihasilkan:  

Hasil Penjualan Bersih: Rp 147.405.000,- 

Anak Angkat => 1/3 X 147.405.000 = 49.135.000,-  

Adik Kandung => 2/3 X 98.270.000 = 65.514.000,-  

Nenek => 1/3 X 98.270.000 = 32.156.000,- 

Dari perhitungan itu tadinya saya kira sudah benar, tapi ternyata ada beberapa komplain dari 

sanak saudara yang lain (paman-paman saya yang lain) yang mengatakan perhitungan itu tidak 

benar, dan saya tidak diperbolehkan mengeluarkan uang tersebut, kecuali untuk keperluan 

nenek. 

Dalam hal ini saya sebagai orang yang mengemban amanah menyimpan uang itu jadi bingung. 

Mereka semua paman-paman saya dan saya di sini sebagai cucu nenek yang diberi amanah 

untuk menyimpan untuk keperluan nenek. 

Untuk itu saya mohon petunjuk pak ustadz, mohon diberi penjelasan siapa saja yang berhak 

atas rumah itu dan bagaimana perhitungannya? 

Atas bantuan pak ustadz saya ucapkan terima kasih banyak. 

Wassalam 

-roel- 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ada satu point yang sangat penting dalam masalah yang anda tanyakan, yaitu kepastian 

pemilik rumah itu. Kalau rumah itu sudah menjadi hak milik nenek, maka tidak boleh 

dibagikan harta itu. Sebab orang yang hartanya diperebutkan untuk dibagi warisan itu ternyata 

masih hidup. 

Padahal syarat pembagian warisan itu ada tiga serta tidak boleh ditinggalkan. Pertama, 

wafatnya pewaris yaitu orang yang hartanya akan dibagi waris. Kedua, hidupnya ahli waris 

yang sah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketiga, adanya harta yang akan dibagi waris. 

Syarat yang pertama jelas tidak terpenuhi. Sebab nenek yang hartanya menjadi amanat anda, 

masih hidup meski sudah pikun. Karena itu tidak pada tempatnya bila pewarisnya saja masih 

hidup, tiba-tiba orang-orang sudah memperebutkan hartanya. Sungguh tidak tahu malu. 

Akan tetapi bila rumah itu bukan rumah milik nenek, tapi milik kakek sepenuhnya, dengan 

dilengkapi dengan bukti dan saksi, maka yang berhak atas harta itu adalah ahli waris kakek 

yang sah. Kalau rumah itu milik berdua dengan nilai kepemilikan 50% dan 50%, maka yang 

dibagi waris hanya yang 50% milik kakek saja. Sedangkan yang 50% milik nenek tidak boleh 

diutak-atik. 

Sekarang kita bahas siapa sajakah yang termasuk ahli waris atau bukan secara satu persatu. 

1. Nenek sebagai isteri 
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Nenek sebagai isteri adalah ahli waris kakek. Beliau mendapat warisan dengan dua 

kemungkinan. Kemungkinan pertama mendapat sebanyak 1/4 bagian (25%), yaitu apabila 

kakek benar-benar tidak punya anak atau cucu saat wafat. Kemungkinan kedua, bila kakek 

punya anak saat wafat, maka nenek hanya mendapat 1/8 bagian (12,5%) dari total harta itu. 

2. Anak Angkat Tidak Punya Hak Waris 

Anak angkat pada dasarnya tidak punya hak atas harta warisan, kecuali dia bisa mendatangkan 

bukti atau saksi bahwa kakek dahulu pernah berwasiat untuk memberikan hartanya. Itupun 

tidak harus 1/3 dari total harta. Sebab yang dimaksud dengan 1/3 dari total harta adalah batas 

maksimal kebolehan memberi harta wasiat kepada selain ahli waris. 

3. Adik Kandung Berhak sebagai Ashabah Bila Kakek Tidak Punya Anak 

Adapun adik kandung kakek, hanya berhak mendapatkan warisan manakala kakek pada saat 

wafat tidak punya anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau ayah. Dan haknya tidak ditentukan 

besarnya, dia mendapat sisa yang telah diambil terlebih dahulu nenek dan yang mendapat 

wasiat kalau ada. 

Namun seandainya kakek punya anak laki-laki, (sayang anda tidak secara tegas menyebutkan), 

adik kandung kakek terhijab (tertutup) dari mendapat warisan, oleh adanya anak laki-laki 

kakek dari isteri manapun. 

4. Anak Kandung Laki-laki 

Posisi yang paling menentukan dalam masalah warisan adalah keberadaan anak laki-laki 

kakek. Sebab keberadaannya akan menghijab hak banyak orang. Di antaranya: 

 Saudara almarhum, baik kakak atau pun adik  
 Keponakan almarhum, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum.  
 Paman almarhum  
 Sepupu almarhum  
 Cucu almarhum  

Dan anak laki-laki ini akan menerima sisa dari yang sudah diambil oleh isteri almarhum yang 

1/8 itu. Jadi akan menerima 7/8 bagian. 

Kalau jumlah anak laki-laki kakek lebih dari satu dan laki semua, cukup sisa yang 7/8 itu 

dibagi rata. Tapi kalau ada yang perempuan, maka bagian untuk anak perempuan separuh dari 

yang diterima anak laki-laki. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Pembagian Warisan 

Ass. wr. wb. 

Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Umur saya sekarang 21 tahun, adik laki-laki saya 17 

tahun dan adik prempuan saya 8 tahun. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Ayah 

meninggal 8 tahun yang lalu sedangkan ibu 2 tahun yang lalu. 

Ayah mempunyai tanah yang terima dari pamannya yang telah menganggap ayah anaknya. 

Setelah ayah dan ibu meninggal, adik-adik kandung ayah menyarankan menjual tanah plus 

rumahnya. Rumah tersebut di tempati oleh nenek dan adik kedua ayah dan keluarganya. 
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Nereka minta persetujuan saya untuk menjual tanah tersebut. Karena saya berfikir ini untuk 

kpentingan saya dan adik saya juga, akhirnya menyetujuinya. 

Tapi setelah tanah tersebut terjual saya tidak mendapat hak saya. Hasil penjualan tersebut 

dibagi-bagi untuk adik-adik ayah dan nenek saja. 

Ayah mempunyai 8 saudara.  

Pertanyaan: 

1. Apakah saudara-saudara ayah berhak atas warisan tersebut? 

2. Apa hukumnya apabila amanah itu tidak sampai ke kami? 

3. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hak saya kembali? 

Sampai saat ini tidak ada orang yang saya bisa minta pertolongannya. Saya ucapkan terima 

kasih atas solusinya. 

Wassallam, 

Ikha 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Yang paling penting untuk dipastikan adalah status kepemilikan rumah. Adakah kepastian 

hukum bahwa rumah tersebut 100% adalah hak milik asli ayah anda? Ataukah status rumah 

tersebut sengketa keluarga. 

Hukum waris hanya akan menjelaskan cara pembagian warisan atas harta yang dimiliki 

sepenuhnya oleh almarhum. Sedangkan harta yang masih menjadi rebutan antara almarhum 

dengan saudara-saudaranya, masalah itu harus diselesaikan dulu secara hukum, sebelum kita 

bicara pembagian warisan. 

Seandainya secara hukum telah ditetapkan dengan pasti bahwa rumah tersebut adalah benar-

benar milik almarhum ayah anda, yang diterimanya secara sah dari paman beliau di masa lalu, 

dengan saksi-saksi serta dokumen yang benar, maka barulah kita bicara tentang pembagian 

warisan. 

Almarhum ayah anda punya ahli waris yang terbatas pada isteri dan anak-anaknya saja. 

Karena ada di antara anak beliau yang berkelamin laki-laki. Keberadaan anak lagi bagi 

almarhum akan menutup hak waris banyak orang, termasuk adik-kakak almarhum. Sehingga 

tidak ada hak lagi bagi mereka untuk mendapatkan jatah warisan dari saudara mereka. 

Ibu anda sebagai isteri mendapat 1/8 bagian dari seluruh total harta almarhum. Dan anda 

bertiga mendapatan sisanya, yaitu 7/8 bagian. Ketentuannya, anak laki-laki akan mendapat 

bagian 2 kali lipat lebih besar dari bagian anak perempuan. 

Sebenarnya bila almarhum ayah anda masih punya ayah dan ibu, mereka pun punya jatah, 

yang besarnya masing-masing 1/6 dari total jumlah harta. Namun biasanya mereka sudah lebih 

dahulu menghadap Allah, sehingga tidak perlu lagi diberikan bagiannya. 

Demikian juga dengan jatah ibunda anda yang sudah wafat. Seandainya ibunda anda masih 

punya ayah dan ibu, mereka punya hak dari 1/8 bagian milik ibu anda, yaitu masing-masing 

sebenar 1/6 bagian. 

Karena ibu anda juga sudah wafat, maka harta itu semua kembali kepada anak-anak beliau, 

yaitu anda dan kedua saudara-saudari anda itu. 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

234 
 

Pembagian seperti ini sebenarnya sederhana saja jadinya, yaitu harta ayah dan ibu digabung 

jadi, lalu dibagi rata untuk semua anak, tapi anak laki-laki mendapat dua bagian lebih besar 

dari anak perempuan. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Jenis-jenis Saudara dalam Masalah Waris 

Assalamualaikum wr. wb.  

Saya adalah seorang mahasiswa salah satu PT swasta di Surabaya yang mengambil tugas akhir 

dengan materi hukum waris. Yang saya tanyakan adalah apa perbedaan dari saudara seibu, 

saudara sebapak, dan saudara sekandung? Serta bagaimana jika saudara-saudara yang laki-laki 

tersebut bersama ayah, atau kakek, atau cucu laki-laki? Demikian pertanyaan saya. Atas 

perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Avor 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Di dalam hukum waris, yang dimaksud dengan saudara adalah anak dari ayahnya 

almarhum/ah yang wafat, atau anak dari ibunya almarhum/ahatau anak dari keduanya 

sekaligus. Di mana masing-masing punya dua kemungkinan, yaitu berjenis kelamin laki-laki 

atau berjenis kelamin perempuan. 

Dengan demikian, para saudara ini bisadirinci menjadi6 macam, yaitu: 

1. Saudara laki-laki seayah dan seibu, atau disebut juga dengan istilah akh syaqiq.  
2. Saudara perempuanseayah dan seibu, atau disebut juga dengan istilah ukhtu syaqiqah.  
3. Saudara laki-laki seyah saja tapi tidak seibu, disebut juga dengan istilah akh li ab.  
4. Saudaraperempuan seyah saja tapi tidak seibu, disebut juga dengan istilah ukhtuli ab.  
5. Saudara laki-laki seibu saja tapi tidak seayah, disebut juga dengan akh li umm.  
6. Saudaraperempuan seibu saja tapi tidak seayah, disebut juga denganukhtu li umm.  

Agar tidak rancu, perlu ditegaskan bahwa bila disebut kata 'saudara' dalam hukum waris, 

maksudnya adalah saudaranya almarhum yang wafat dan bukan saudaranya ahli waris. 

Misalnya, pak Abu wafat dengan meninggalkan dua anak, yaitu Ali dan Fatimah. Ali memang 

saudaranya Fatimah, tapi istilah 'saudara' dalam hal ini bukan si Ali yang saudaranya Fatimah 

dan juga bukan si Fatimah yang saudaranya Ali. 

Tetapi yang disebut dengan istilah 'saudara' adalah saudaranya almarhum pak Abu yang 

barusan wafat. Misalnya kakaknya pak Abu atau adiknya. Anggaplah namanya pak Hasan dan 

pak Husein. Maka almarhum pak Ali, pak Hasan dan pak Husein adalah tiga bersaudara. Jadi 

saudara almarhum pak Ali adalah pak Hasan dan pak Husein. 

Maka untuk menjawab pertanyaan anda, apabila saat pak Ali wafat, beliau masih punya orang 

tua, yaitu ayah, maka saudara-saudara beliau, yaitu pak Hasan dan pak Husein terhijab. 

Mereka tertutup oleh keberadaan ayah dari almarhum pak Ali. Karena ayah almarhum 

menghijab saudara almarhum. 
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Demikian juga, apabila saat almarhum pak Ali wafat, beliau punya anak laki-laki, maka 

saudara-saudara beliau, yaitu pak Hasan dan pak Husein juga terhijab. Karena anak laki-laki 

almarhum menghijab saudara almarhum. 

Demikian juga, apabila saat almarhum pak Ali wafat, beliau punya cucu laki-laki (anak laki-

laki dari anak laki-laki), maka saudara-saudara beliau, yaitu pak Hasan dan pak Husein juga 

terhijab. Karena cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum menghijab saudara almarhum. 

Orang-orang yang Menghijab Saudara 

Lebih lengkapnya tentang siapa saja yang menghijab para saudara dan saudari ini, kami 

ringkaskansebagai berikut: 

 Saudara laki-laki dan perempuan seayah dan seibu, keduanyaakan terhijab apabila almarhum 
memiliki anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ayah.  

 Saudara laki-laki dan perempuan seayah tapi tidakseibu, keduanya akan terhijab apabila 
almarhum memiliki anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ayah, atau 
saudara pada nomor 1 atau saudari nomor 2 di atas.  

 Saudara laki-laki dan perempuan seibu tapi tidak seayah, keduanya akan terhijab apabila 
almarhum memiliki anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ayah, atau kakek, 
atau anak perempuan.  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Posisi Keponakan sebagai Ahli Waris 

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh, 

Pak Ustaz yang saya hormati, langsung ke permasalahan:  

Pakde (kakak kandung laki-laki dari bapak saya) meninggal dunia 2006. Bude (isterinya) 

meninggal 2005. Mereka tidak punya anak. Bapak saya meninggal 1984. Orangtua Pakde dan 

Bude sudah lama meninggal. Saudara kandung Pakde ada 4 orang perempuan, 1 orang sudah 

pindah agama.  

Pertanyaan:  

1. Dalam hal pembagian harta warisan almarhum Pakde, saya masih ragu apakah posisi saya 

memang termasuk ahli waris? Jika benar, maka masuk ke dalam golongan yang mana?  

2. Mohon kami dibantu menghitungkan pembagian waris untuk para ahli waris.  

3. Apakah dibolehkanmenggunakan sebagian harta warisan untuk membiayai urusan harta 

warisan yang bukan urusan pemakaman, seperti membiayai operasional rumah almarhum 

(menggaji pembantu, sopir, dan lain-lain) serta biaya transportasi selama mengurus 

administratif harta warisan? Jika dibolehkan, termasuk wasiat, hibah atau apa? Jika tidak 

diperbolehkan, mohon kami dibantu ditunjukkan jalan keluarnya soalnya sudah semakin terasa 

berat?  

4. Saat mempelajari formulir dari Pengadilan Agama ada item yang menyebutkan pembagian 

dengan sama rata. Apa ini terapan dari lembaga wasiat wajibah yang diperkenalkan MA 

beberapa tahun lalu?  

Apakah jika kami memilih mengisi item itu dibolehkan? Mohon penjelasan.  

Mohon kerelaan Pak Ustadz untuk menyegerakan membantu kami, mengingat salah saudara 

kandung saat ini sedang sakit. 

Terima kasih banyak atas waktu Pak Ustaz. 

Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Biarkan kami mencerna dulu apa yang anda sampaikan. Yang meninggal adalah pakde, 

sehingga yang akan kita bagi adalah harta meninggalan beliau. 

Almarhum pakde wafat dengan meninggalkan 4 orang saudara perempuan tanpa anak. Beliau 

juga dikatakan tidak meninggalkan isteri, ayah atau ibu lantaran semuanya meninggal lebih 

dulu ketimbang dirinya. Orang yang sudah wafat duluan, tentu tidak akan menerima warisan. 

Ahli waris pakde yang seharusnya ada empat orang saudara perempuan, karena satu orang 

pindah agama, maka hanya tinggal tiga orang saja yang mendapatkan warisan. Sebab seorang 

kafir tidak boleh menerima warisan dari kelarganya yang muslim. 

Adapun posisi anda sendiri sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum, di sini 

menjadi sedikit masalah, sebab sayang sekali anda tidak menyebutkan jenis kelamin anda 

sendiri, laki-laki atau perempuan kah? 

Sebab kalau anda seorang perempuan, maka dalam sturktur ahli waris, anda tidak tercantum. 

Yang termasuk ahli waris dan mungkin menerima warisan asal tidak terhijab adalah bila anda 

laki-laki. Yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki. 

Tetapi kalau anda adalah sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum, maka anda 

berhak menerima warisan sebagai ashabah dari almarhum. Dan karena posisi ayah anda yang 

sudah wafat, maka jatah bagian sebagai ashabah menurut kepada anak laki-lakinya, yaitu anda. 

Bila ternyata anda sendiri punya saudara laki-laki juga, atau ayah anda punya anak laki-laki 

selain anda, dia pun juga berhak mendapat warisan. Tetapi bila saudara anda perempuan, dia 

tidak mendapat warisan. 

Maka hasil akhirnya adalah bahwa almarhum pakde punya ahli waris 3 orang saudara 

perempuan, ditambah dengan keponakan laki dari saudara laki-laki, yaitu anda. Dan juga 

saudara anda kalau ada. Kesemuanya menerima warisan dengan cara ashabah. 

Aturan pembagian warisan di antara penerima waris secara ashabah adalah bahwa yang laki-

laki menerima bagian 2 kali lebih besar dari yang yang perempuan. Anggaplah anda tidak 

punya saudara laki-laki, sehingga hanya ada satu orang laki-laki dalam pembagian ashabah itu, 

maka seolah anda itu dua orang. Maka semua harta warisan almarhum pakde itu kita bagi 

menjadi 5 bagian yang sama besar. 

Anda mendapat jatah dua bagian, sedangkan masing-masing dari bibi anda mendapat satu 

bagian. 

Seandainya nilai total harta warisan almarhum pakde ada 5 milyar, maka anda mendapat 2 

milyar, sedangkan masing-masing-masing bibi anda mendapat 1 milyar perorang. 

Sedangkan pertanyaan anda tentang kebolehan menggunakan harta almarhum untuk semua 

keperluan di atas, pada prinsipnya boleh asal atas seizin para ahli waris. Sebab begitu 

seseorang meninggal, maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris. Mintalah kepada 

mereka sebelum menggunakannya. Ajukan anggaran semua biaya dan laporkan secara jujur 

dan bertanggung-jawab. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
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Status Harta Warisan 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan: 

1. Apakah ibu saya wajib segera membagikan hasil penjualan harta peninggalan suaminya 

kepada anak-anaknya? Ibu saya belum ingin membagikannya sekarang, karena beliau masih 

memerlukan untuk keperluan hidup seperti untuk membeli rumah tinggalnya. Ibu saya sempat 

mendengar anak-anak membicarakan tentang pembagian warisan, hal tersebut sepertinya 

menjadi beban beliau. 

2. Ibu saya membeli sebuah rumah, di mana rumah tersebut akan diberikan kepada salah 

seorang anaknya (ibu saya telah memberitahukan hal tersebut kepada semua anaknya). 

Apakah rumah tersebut nantinya masih wajib dibagikan kepada seluruh anak-anaknya? Jika 

hal tersebut sudah tidak wajib lagi, apakah harus ada hitam di atas putih yang mensyahkan 

secara hukum agama maupun negara?  

Terima kasih sebelumnya.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Pulan-kbgs 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Memang masalah seperti ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal, agar tidak 

menimbulkan kesalah-pahaman antara ibu dengan anak. 

Maksudnya, seorang isteri sejak awal mestinya sudah diberitahu bahwa haknya atas harta 

suaminya apabila meninggal adalah hanya 1/8 bagian saja. Hal ini bila suaminya punya 

keturunan yang menjadi ahli waris juga. Sedangkan bila suami tidak punya keturunan, maka 

hak isteri 2 kali lebih besar, yaitu 1/4 dari total peninggalan suami. 

Agar ketika suaminya wafat, dia tidak merasa memiliki semua harta milik suaminya. Dan 

kalau anak-anaknya membicarakan warisan dari harta ayah mereka, dirinya tidak perlu merasa 

tersinggung atau terbebani. 

Bahkan sebaliknya, dia justru ingin segera harta itu dibagikan kepada masing-masing anak 

sebagai ahli waris, agar dirinya tenang. Tidak was-was karena takut makan harta yang bukan 

haknya. 

Di situlah letak pentingnya pelajaran faraidh, meski tidak semua kita akan menjadi mufti. 

Paling tidak, setiap kita akan mengalami ditinggal wafat oleh orang tua, saudara, anak, 

keponakan dan lainnya. Kalau sejak awal kita sudah paham seberapa besar hak kita yang telah 

Allah SWT tentukan, maka kita tidak akan berharap lebih dari yang merupakan hak kita. 

Maka sungguh benarlah Rasulullah SAW ketika beliau bersabda: 

رً ْسع ٍِ أٍ يٌ ٌ ٕ٘ أٗه ع يٌ ٗ ع صف اى ٖا ّ ئّ ْاش ف ٕا اى ٘ َي ض ٗع فرائ ٘ا اى َي ع  ذ
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Pelajarilah masalah hitung waris, lalu ajarkanlah. Karena masalah ini adalah setengah dari 

ilmu. Dan ilmu bagi waris ini adalah termasuk yang pertama akan diangkat (lenyap) dari 

umat Islamku. 

Dan segala bentuk persengketaan masalah warisan, umumnya disebabkan karena keawaman, 

kebodohan dan keterasingan kita terhadap ilmu pembagia warisan. 

Padahal sejak 14 abad lampau Allah SWT telah menurunkan kitab suci, mengutus nabi, 

mengiringinya dengan rangkaian panjang para ulama, erta kitab-kitab yang menghiasi 

berbagai perpustakaan, namun sayang sekali umat Islam kurang punya perhatian terhadap 

masalah ini. 

Pemberian Ibu Kepada Salah Satu Anaknya 

Perlu diketahui bahwa harta yang dibagi waris hanyalah harta yang dimiliki oleh seseorang, di 

mana dia meninggal dalam posisi sebagai pemilik sah harta tersebut. 

Seandainya harta itu sudah pernah diberikan kepada orang lain, baik anaknya atau siapapun, 

lalu dia meninggal dalam posisi bukan pemilik harta itu, maka harta itu tidak boleh dibagi-

bagi sebagai harta warisan. 

Karena harta itu sudah ada pemiliknya. Sehingga tidak boleh diambil lagi begitu saja. 

Maka bila ibu memberi rumah kepada salah seorang anaknya, tentunya rumah itu sudah sah 

milik si anak. Ketika penyerahan rumah itu, anak-anak lainnya sudah dikumpulkan. Jadi pasti 

sudah tahu bahwa rumah itu bukan lagi milik ibu mereka, tetapi sudah jadi milik orang lain. 

Maka kalau ibu meninggal, rumah itu tidak bisa dibagi waris, karena sudah bukan harta ibu 

lagi. Meski dahulu pernah dimilikinya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Ayah Meninggal, Disusul Ibu, Bagaimana Pembagian Warisannya? 

Bagaimana membagi harta yang ditinggal orang tua kami. 

Tahun lalu ayah kami meninggal, enam bulan kemudian ibu menyusul, mereka mempunyai 

anak 3 orang anak yaitu 2 orang perempuan anak kandung dan 1 orang anak laki-laki saudara 

tiri anak dari ibu. Saat ini mereka meninggalkan beberapa harta tetapi kami bingung 

membaginya menurut syariat Islam. sudah ada harta yang kami pernah bagi yaitu uang 

5.000.000 rupiah, dengan pembagian sebagai berikut. 

Uang 5 juta dibagi 2 menjadi 2.5 juta harta ayah, dan 2.5 juta harta ibu. dari harta ibu 

dikeluarkan 1/8 lalu ditambahkan ke 2.5 juta harta ayah menjadi 2.8 juta sisa harta ibu 2.2 juta. 

Harta ayah langsung dibagi 2 untuk anak perempuannya masing-masing 1.4 juta. Kemudian 

harta ibu dibagi 3 yaitu 1.4 juta untuk saudara tiri kami laki-laki sedangkan sisanya 800 ratus 

ribu dibagi 2 anak perempuannya. Jadinya 2 orang anak perempuan masing masing 1.8 juta, 

sedangkan saudara tiri kami 1.4 juta. Benarkah cara pembagian ini? Bagaimana pembagiannya 

menurut Islam? 

Hasanuddin 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pembagian yang benar adalah bahwa harta ayah dan harta ibu tidak digabung menjadi satu. 

Logikanya, setiap orang punya harta masing-masing dan masing-masing punya ahli waris 

sendiri-sendiri. Meski pun keduanya suami isteri. 

Maka sebelum pembagian warisan, harus dipastikan terlebih dahulu, harta mana saja yang 

menjadi hak milik ayah dan harta mana saja yang menjadi hak milik ibu. Seandainya ada harta 

yang dimiliki bersama, maka harus dipastikan prosentasi nilai kepemilikan masing-masing. 

Baik suami maupun isteri, sama-sama saling mewarisi. Tergantung siapa yang meninggal 

duluan. Kalau yang meninggal duluan itu suami, maka isteri berhak mendapatkan warisan dari 

suaminya. Besarnya 1/4 bagian (25%) bila almarhum tidak punya anak. Atau 1/8 (12,5%) bila 

almarhum tidak punya anak. 

Sebaliknya juga demikian, bila isteri meninggal duluan, maka suami akan menerima warisan 

dari harta milik isterinya. Besarnya 1/2 bagian (5o%) bila almarhumah tidak punya anak. Atau 

1/4 (25%) bila almarhumah tidak punya anak. 

Sedangkan hubungan orang tua dan anak, juga ada keterkaitan saling mewarisi. Tergantung 

siapa yang meninggal duluan. Bila yang meninggal itu anak duluan, maka ayah dan ibu 

masing-masing berhak mendapat 1/6 dari harta si anak. 

Sebaliknya bila yang meninggal ayah duluan atau ibu duluan, maka anak akan menerima 

warisan dengan beberapa kemungkinan: 

1. Bila anaknya laki-laki saja, maka mereka menjadi ahli waris dalam bentuk ashabah. Mereka 
berhak atas sisa harta yang telah sebelumnya menjadi hak ahli waris almarhum/ah yang 
merupakan ashabul furudh.  

2. Bila anaknya ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan, maka pembagiannya sama, 
hanya bedanya jatah anak laki-laki lebih besar 2 kali lipat dari jatah anak perempuan.  

3. Bila anaknya perempuan semua minimal 2 orang, mereka semua mendapat 2/3 dari total 
harta ayah atau ibu mereka.  

4. Bila hanya ada anak perempuan tunggal, dia berhak atas 1/2 (50%) dari total harta ayahnya 
atau ibunya.  

5. Sedangkan anak tiri, sudah jelas tidak mendapat warisan. Hanya anak kandung saja yang 
menerima warisan.  

Maka dalam kasus anda, harus ada dua kali pembagian warisan. Pertama, pembagian warisan 

atas harta ayah anda. Yang berhak menerima (ahli waris) adalah: 

 Isteri (dalam hal ini ibu anda) yang mendapat 1/8 bagian  
 2 orang anak perempuan kandung sebesar 2/3 dari total harta ayah, sedangkan anak laki tapi 

dia bukan anak ayah melainkan anak tiri ayah, tidak mendapat warisan.  
 Sisanya untuk para ashabah dari ayah, yaitu saudara ayah, atau ayahnya ayah (kakek), atau 

pamannya ayah, atau anak pamannya ayah yang laki-laki. Kalau mereka masih ada, mereka 
pun berhak juga. Kalau mereka masih ada, maka sisa dari harta menjadi hak mereka.  

Setelah membagi harta pribadi milik ayah, barulah kita membagi harta pribadi milik ibu. 

Suami almarhumah (ayah anda) jelas tidak dapat warisan, karena beliau sudah wafat terlebih 

dahulu. Maka ahli waris beliau adalah: 

 1 orang anak laki  
 2 orang anak perempuan  
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Dan almarhumah sudah tidak mungkin punya ashabah karena dengan adanya anak laki-laki, 

maka seluluh ashabah beliau menjadi termahjub. Maka harta itu cukup dibagi tiga, yaitu 

kepada anak-anak almarhumah saja. 

Tapi dengan syarat bahwa harta yang diterima anak laki-laki kandung beliau harus 2 kali lipat 

dari yang diterima anak perempuan. Maka untuk mudahnya harta pribadi dari almarhumah ibu 

kita bagi 4 sama besar. 2 bagian diberikan kepada anak laki, 1 bagian untuk anak perempuan 

nomor satu dan 1 bagian lagi untuk anak perempuan satunya lagi. 

Wallahu a'lam bishshwab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

 

Apakah Ibu Tiri Mendapat Warisan dari Ayah? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pak Ustadz yang dirahmati Allah, ayah saya meninggal dunia 3 bulan yang lalu, meninggalkan 

1 orang isteri (ibu tiri), 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, sedangkan ibu 

kandung saya sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Dari ibu sekarang (ibu tiri) tidak ada 

anak. Adapun harta ayah saya meliputi tanah di Purwakarta yang merupakan warisan dari 

kakek, dan 2 buah rumah di Jakarta. Yang saya ingin tanyakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembagian warisannya, pak Ustadz? Soal semua sepakat untuk membagi 

warisan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan? 

2. Apakah ibu tiri saya tersebut dapat bagian juga pak ustadz, sedangkan ibu tiri saya ini kan 

baru menikah dengan ayah saya belum ada 5 tahun? 

3. Apakah pembagian warisan itu harus segera dilaksanakan pak ustadz, sedangkan 2 rumah 

yang di tinggalkan, masing-masing sudah di tempati oleh anak-anaknya? Apakah rumah 

tersebut harus dijual dahulu bila yang menempati rumah ayah saya (adik saya ) belum punya 

duit untuk membelinya? 

Ata Sukawinata 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

1. Tentu saja tidak boleh membagi rata antara warisan yang diterima anak laki-laki dengan 

anak perempuan. Cara itu tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Di dalam surat An-

Nisa' ayat 11 disebutan: 

Allah berwasiat kepadamu tentang pembagian warisan buat anak-anakmu,yaitubagian 

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS An-Nisa: 11) 

Allah bukan sekedar menetapkan atau memerintahkan, bahkan sampai berwasiat. Penggunaan 

kata 'wasiat' ini menunjukkan betapa pentingnya aturan ini. 

Seharusnya tidak layak bagi seorang muslim untuk membuat-buat aturan warisan semaunya 

sendiri, padahal Allah SWT telah berwasiat bahwa bagian anak laki-laki harus sama dengan 

bagian untuk 2 orang anak perepmuan. Dengan kata lain, anak laki-laki harus mendapat 2 kali 

lipat besar warisan yang diterima anak perempuan. 
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2. Ibu tiri anda tentu saja mendapat warisan, yang penting pada saat ayah anda 

menghembuskan nafas terakhir, beliau masih hidup dan statusnya sebagai isteri. Bahkan meski 

baru 2 detik yang lalu dinikahi oleh ayah anda, status beliau adalah isteri ayah anda. 

Sebagai isteri, beliau berhak atas warisan dari suaminya. Besarnya 1/8 dari total harta ayah 

anda. Tapi seandainya ayah anda tidak punya keturunan yang menjadi ahli waris, maksudnya 

beliau tidak punya anak, maka ibu tiri anda itu mendapat bagian yang lebih besar, yaitu 1/4 

bagian. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT berikut ini: 

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 sesudah dibayar hutang-

hutangmu... (QS An-Nisa': 12) 

Pembagian Harta Warisan 

Maka setelah jelas warisan untuk ibu tiri anda, yaitu 1/8, maka sisanya yang 7/8 menjadi hak 

anak-anak almarhum. Tapi dengan menerapkan aturan bahwa anak laki-laki mendapat bagian 

2 kali lipat anak perempuan. 

Maka harta yang 7/8 itu kita bagi menjadi 9 bagian. Kenapa 9 bagian? Karena jumlah anak 

laki-laki kita hitung masing-masing 2 bagian. Dan karena jumlah anak laki ada tiga orang 

maka menjadi 6 bagian. Ditambah dengan jumlah anak perempuan 3 orang. Maka semua ada 9 

bagian. 

Hitungannya demikian: 7/8 dibagi 9 atau sama dengan 7/8 x 1/9 = 7/72. Tiap anak laki 

mendapat (2 x 7/72) x 7/8 = 14/72 x 7/8 = 98/576. Sedangkan tiap anak perempuan mendapat 

(1 x 7/72) x 7/8= 7/72 x 7/8 = 49/576. 

Ahli Waris Bagian 
  

Isteri almarhum 1/8 72/576 12,5% 

Anak laki 1 ashabah 14/72 x 7/8 = 98/576 17% 

Anak laki 2 ashabah 14/72 x 7/8 = 98/576 17%  

Anak laki 3 ashabah 14/72 x 7/8 = 98/576 17%  

Anak perempuan 1 ashabah 7/72 x 7/8 = 49/576 8,5% 

Anak perempuan 2 ashabah 7/72 x 7/8 = 49/576 8,5% 

Anak perempuan 3 ashabah 7/72 x 7/8 = 49/576 8,5% 

Alangkah baiknya bila pembagian harta warisan segera ditetapkan, meski eksekusinya boleh 

dilakukan kapan saja. Maksudnya, segeralah ditetapkan pembagian harta warisan, agar 

masing-masing ahli waris bisa mengetahui hak-haknya sekaligus kewajibannya. 

Bahwa beberapa aset itu masih dikelola atau dihuni oleh yang bukan pewarisnya karena alasan 

tertentu, masih dimungkinkan. Asalkan semua pihak sudah tahu siapakah pemilik baru dan sah 

aset tersebut. 
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Semua tentu tergantung dari kesepakatan dengan pemilik aset yang baru, kalau mau dijual 

tentu dia sangat berhak. Tetapi kalau masih mau dipinjamkan atau dimanfaatkan oleh orang 

lain dan dia rela, silahkan saja. 

Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Ahli Waris Semua Anak Perempuan 

Assamu'alaikum Ustaz,  

Kami 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakak kami tertua telah berpindah ke agama 

nasrani. Ayah kami telah meninggal dan Ibu masih hidup. Bagaimanakah perhitungan 

pembagian waris di antara kami, ibu dan anak-anak perempuan? 

Ada yang bilang bahwa apabila semuanya anak perempuan, akan ada sisa waris yang menjadi 

hak saudara kandung ayah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. 

Terima kasih atas jawabannya.  

Wassalamu'alaikum. 

Saafirah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kalau memperhatikan anggota ahli waris yang anda sampaikan, memang benar bahwa saudara 

laki-laki almarhum ayah anda itu masih punya hak warisan. Hal ini mengingat karena 

almarhum tidak memiliki anak laki-laki yang mewarisi. Seandainya beliau punya, maka anak 

laki-laki itu akan menghijab kedudukan saudara almarhum ayah. 

Itulah keistimewaan anak laki-laki bagi seorang almarhum/ah. Warisan yang ditinggalkan 

tidak akan tersebar melebarke ke luarga lain, kecuali hanya untuk anak dan isteri saja. Atau ke 

atas, yaitu ayah atau ibu almarhum. 

Dengan keberadaan anak laki-laki bagi almarhum, warisan tidak akan diterima oleh saudara 

laki dan perempuan almarhum, termasuk anak-anaknya. Juga tidak akan diterima olehpaman 

dan bibi almarhum, termasuk anak-anaknya. 

Tanpa keberadaan anak laki-laki buat almarhum, maka harta itu kalau sudah diambil jatahnya 

oleh isteri dan anak perempuan, maka sisanya menjadi hak saudara-saudari almarhum. 

Pembagian Warisan 

1. Isteri 

Orang yangmenjadi isteri almarhum akan mendapat jatah yang pasti prosentasenya, yaitu 

sebesar 1/8 atau 12, 5% dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Besaran initelah 

ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada hak kita untuk mengubahnya. 

Sebab sudah diabadikan di dalam firman-Nya: 

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 
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yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-

hutangmu...(QS. An-Nisa': 12) 

2. Beberapa Anak Perempuan 

Beberapa anak perempuan yang tidak punya saudara laki-laki telah juga ditetapkan hukumnya 

di dalam Al-Quran. Besarnya untuk mereka adalah 2/3 bagian dari total harta almarhum, 

asalkan jumlahnya lebih dari satu. 

Kalau jumlah anak perempuan itu hanya dua, maka 2/3 bagian itu dibagi dua. Kalau jumlah 

anak perempuan itu ada tiga, maka dibagi tiga sama besar. Dan begitulah, bila sampai 100 

anak perempuan, maka 2/3 bagian itu dibagi 100 sama besar. 

Maka hitungannya menjadi mudah. Harta almarhum itu kita anggap besarnya satu, lalu 

dikurangi untuk isteri yang besarnya 1/8, kemudian dikurangi lagi dengan jatah untuk 3 anak 

perempuan yang besarnya 2/3. 

Meski jumlah anak perempuan ada empat orang, namun karena salah satunya non muslim, 

maka cukup dibagi tiga saja. Sebab anak yang murtad atau bukan muslim, tidak berhak 

mendapatkan warisan dari ayah yang muslim. 

Maka sisanya menjadi hak saudara ayah. Tinggal dihitung, berapa jumlah saudara ayah. Maka 

dibagi rata sejumlah orangnya. Namun bila ada yang perempuan, maka jatahnya separuh dari 

jatah laki. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bagaimana Solusinya Harta Waris Hanya Sedikit 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Ustad yang dirahmati Allah, katanya salah satu yang menyebabkan rusaknya agama adalah 

karena tidak dijalankannya hukum waris. 

Bila kita melihat keadaan sekarang banyak orang tua yang tidak memiliki banyak harta, yang 

paling kelihatan adalah rumah yang ditempati bersama-sama, bila rumah yang ditempati harus 

dibagi waris berarti rumah harus dijual sehingga ke luarga itu tidak punya rumah lagi. 

Apakah Islam menghendaki hal yang seperti ini, dan bagaimana solusinya? Terima Kasih 

sebelumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

S Hartono 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apa yang anda ungkapkan memang benar bahwa tidak dijalankannya pembagian warisan 

secara syariah adalah hal yang merusak kehidupan ini. 

Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang mewajibkan pembagian warisan menurut syariah, maka 

akan kita temukan bahwa level kewajibannya termasuk top level. Para pelanggarnya 

dihadapkan pada hukum hudud. 
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Coba perhatikan ayat berikut ini: 

Itu (bagi waris) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya 

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan 

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan 

baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa': 13-14) 

Para ulama tafsir mengatakan, biasanya kalau Allah SWT sudah main ancam memasukkan 

para pelanggar suatu perbuatan untuk masuk ke dalam neraka, bahkan masih ditambah lagi 

dengan ungkapan, "kekal di dalamnya", maka dosa pelanggarannya memangdosa besar (minal 

kabair). Selevel dengan dosa membunuh, berzina, minum khamar dan seterusnya. 

Bentuk Pelanggaran 

Tetapi mungkin sedikit terjadi 'keterpelesetan' pemahaman, kalau melihat pertanyaan anda. 

Pelanggaran atas dosa ini bukan seperti yang anda maksud, yaitu para ahli waris tidak menjual 

rumah warisan orang tua mereka. 

Yang dimaksud dengan 'tidak membagi warisan' adalah membagi warisan dengan aturan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, bagian untuk anak laki-laki disamakan 

dengan bagian untuk anak perempuan. Ini dosa besar sekali, yang akan menyeret pelaku 

pelanggaran ini masuk neraka dan tidak ke luar lagi selamanya. Nauzdu billahi min zalik. 

Atau memberi harta warisan kepada orang yang bukan ahli waris, ini juga pelanggaran berat. 

Termasuk pelanggaran juga adalah menahan hak warisan dari ahli waris. Walau pun yang 

menahan ini termasuk ahli waris juga, namun barangkali dia ingin mendapat bagian lebih dari 

yang lain. 

Pendeknya, pelanggaran yang dimaksud adalah ketika membagi warisan dengan ketentuan 

yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Itulah pelanggaran yang diancam keabadian di 

dalam neraka. 

Rumah Tidak Dijual 

Tapi dalam kasus tertentu, di mana semuaahli waris sepakat untuk tidak langsung memecah 

harta warisan, dengan alasan ekonomis tertentu, seperti yang anda sampaikan, tentu tidak bisa 

dimasukkan ke dalam kategori melanggar aturan warisan. 

Rumah yang hanya satu-satunya warisan itu kalau dijual begitu saja, pastilah harganya rendah 

sekali. Maka para ahli waris yang punya hak atas rumah itu boleh saja menyepakati beberapa 

hal. Misalnya, masing-masing merelakan tidak langsung menjual rumah atau memecahnya, 

karena mereka malah tidak punya rumah lagi. Biarlah mereka tinggal bersama di rumah 

warisan orang tua, sementara tidak dipecah, toh yang penting masing-masing tahu saham dan 

nilai kepemilikan rumah. 

Kita ambil contoh sederhana. Misalnya ahli warisnya hanya 4 orang anak laki-laki semua. Dan 

semuanya tidak punya rumah kecuali rumah itu. Maka tidak harus rumah itu dijual dan 

uangnya dibagi empat. Sebab dengan uang 1/4 dari harga jual rumah, mereka tidak bisa beli 

rumah lagi. 

Maka lebih baik mereka menyepakati bahwa rumah itu milik 4 orang, dengan nilai saham 

sama besar. Dan boleh saja keempat anak itu menyepakati bahwa mereka tidak akan menjual 

rumah bersama itu, tetapi dengan kesepekatan bahwa masing-masing mereka punya hak 1/4 

dari nilai rumah itu. Lalu mereka pun tetap tinggal bersama di rumah itu. 
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Kasus seperti ini tidak mungkin kita sebut sebagai 'tidak membagi warisan'. Warisan sudah 

dibagi, tapi kalau dipecah nilainya rendah, maka secara pisik tidak perlu dipecah. Yang 

penting nilai kepemilikannya jelas. 

Kasus yang kira-kira mirip adalah bila ahli waris menerima warisan dalam bentuk seekor anak 

sapi. Kalau anak sapi kecil itu disembelih, maka tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau dibiarkan 

besar dan gemuk, hingga sampai suatu saat bisa dijual dengan harga tinggi, maka boleh saja 

hal itu disepakati oleh para ahli waris. Yang penting, tiap ahli waris sudah ditetapkan punya 

saham di tubuh sapi itu. 

Pentingnya Belajar Ilmu Bagi Waris 

Jawaban ini akan kami akhiri dengan mengutip sebuah hadits nabi yang intinya mengharuskan 

kita mempelajari ilmu pembagian harta waris. Lengkapnya demikian: 

Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah 

dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." 

(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dna Al-Hakim) 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hak Waris Cucu dari Anak Perempuan 

Assalamu 'alaikum wr wb. 

Kami terdiri dari 5 bersaudara (1 laki-laki dan 4 perempuan) Ibu kami telah meninggal dunia 

tahun 2000 dan mempunyai 2 orang kakak laki-laki (paman kami), pada tahun 2005 dan 2006 

kedua kakek dan nenek kami meninggal dunia dan mewariskan sebuah rumah. 

Bagaimanakah pembagian hak waris Ibu kami, apakah kami sebagai cucunya juga 

mendapatkan hak atas hak waris Almarhum Ibu kami karena menurut Paman kami, kami tidak 

berhak mendapatkan warisan sedangkan kami sangat membutuhkan. 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih,  

Wassalam 

Luki 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Dalam hukum waris secara Islam, memang dikenal sebuah aturan hijab. Hijab artinya penutup. 

Maksudnya bahwa seorang yang termasuk dalam daftar ahli waris tertutup haknya -baik 

semua atau sebagian- dari harta yang diwariskan. 

Sehingga orang yang terhijab ini bisa berkurang haknya atau malah sama sekali tidak 

mendapatkan harta warisan. Kalau hanya berkurang, disebut dengan istilah hijab nuqshan. 

Sedangkan kalau hilang 100%, disebut dengan istilah hijab hirman. 

Yang menyebabkan adanya seorang ahli waris terhijab adalah keberadaan ahli waris yang 

lebih dekat kepada almarhum. Dan contoh yang paling nyata adalah kasus anda. Ketika 

seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak dan cucu, maka yang mendapat warisan 

hanya anak saja, sedangkan cucu tidak mendapat warisan. Karena kedudukan cucu lebih jauh 
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dari kedudukan anak. Atau boeh dibilang, keberadaan anak akan menghijab cucu dari hak 

menerima warisan. 

Dan dalam contoh ini, hijab yang berlaku memang hijab hirman, yaitu hijab yang membuat si 

cucu menjadi kehilangan haknya 100% dari harta warisan. 

Ada dua ilustrasi yang mungkin bisa membantu pemahaman ini. Ilustrasi pertama, mungkin 

anda bisa memahaminya dengan mudah. Tapi yang sering kurang dipahami adalah ilustrasi 

kedua, karena agak aneh namun memang demikian aturannya. 

Pada diagram sebelah kiri, ktia dapati ilustrasi pertama. Seorang almarhum yang wafat, maka 

anaknya akan mendapat warisan. Namun cucunya yang posisinya ada di bawahnya, jelas tidak 

akan dapat warisan. Karena antara cucu dengan almarhum, dihijab oleh anak. 

 

 

 

 

 

 

Pada diagram yang di sebelah kanan, almarhum punya 2 orang anak, anak 1 dan anak 2.Anak 

2 punya anak lagi dan kita sebut cucu [anak2]. Seandainya anak 2 wafat lebih dahulu dari 

almarhum, maka cucu [anak2] tidak mendapat warisan. 

Mengapa? 

Karena almarhum masih punya anak 1, maka anak 1 ini akan menghijab cucu [anak 2]. 

Sehingga warisan hanya diterima oleh anak 1 sedangkan cucu [anak2] tidak mendapat 

warisan. Dia terhijab oleh pamannya, yaitu anak 1. 

Walaupun dalam diagram itu, tidak ada penghalang antara cucu dengan almarhum, namun 

keberadaan anak akan menghijab cucu, meski cucu itu bukan anak langsung dari anak. 

Hukum Waris Tidak Adil? 

Kalau memang demikian ketentuannya, mungkin yang terbetik di kepala kita adalah tuduhan 

bahwa hukum waris Islam tidak adil. Sebab cucu yang miskin tidak dapat warisan dari 

kakeknya, sementara paman yang mungkin berada dan kaya, malah dapat warisan. 

Masalah ini kemudian dijawab, bahwa di luar aturan hijab menghijab, masih ada aturan bagi 

waris lain yang akan menambal kekurangan masalah ini. 

Di antaranya adalah adanya wasiat wajibah. 

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh penguasa kepada kakek untuk 

disampaikan, di mana isinya sang kakek harus berwasiat untuk memberi sebagian dari 

hartanya kepada si cucu yang terhijab. Dan wasiat itu harus dilakukan sejak sang kakek masih 

hidup, terhitung sejak ayah dari cucu itu meninggal dunia. 

Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas, yaitu cucu tidak mendapat 

warisan dan semua warisan dimakan oleh paman-pamannya. 
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Sistem ini sudah berlaku di Mesir khususnya pada kasus yang seperti anda alami sekarang ini. 

Seandainya tidak ada wasiat wajibah, cara lain yang bisa digunakan adalah dengan meminta 

kepada para paman itu untuk memberi sebagain dari harta yang mereka dapat dari warisan. 

Hak ini ditetapkan oleh Al-Quran sendiri, sehingga para paman itu tidak bisa menolak. 

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka 

berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. An-

Nisa': 8) 

Ada kewajiban di pundak para paman itu untuk memberi sebagian harta yang mereka terima 

dari warisan itu kepada keponakannya yang terhijab. Para keponakan itu akan mendapat 

sebagian harta itu dengan tiga posisi sekaligus, yaitu sebagai: 

1. Kerabat  
2. Anak Yatim (terutama kalau masih kecil-kecil)  
3. Orang miskin (terutama kalau memang miskin)  

Jadi secara realitanya, meski tidak mendapatkan harta secara bagi waris, tetapi dipastikan akan 

mendapat harta secara wasiat oleh almarhum atau pemberian langsung oleh para paman. Dan 

kedua cara itu didasari juga oleh dalil-dalil syar'i.Hanya saja tidak ada ketentuan tentang 

besarannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Warisan untuk 3 Anak Laki dan 3 Anak Perempuan 

Kami 6 bersaudara sekandung, 3 laki-laki dan 3 perempuan, orang tua kami meninggalkan 

mobil, tanah dan rumah sebagai warisan. Kami mohon bantuan Ustad untuk menghitung 

prosentase/rasio pembagiannya, atas bantuannya kami mengucapkan banyak terimakasih 

Abu Mufid 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ketika seorang ayah atau seorang ibu meninggal dunia, di mana dia meninggalkan anak laki-

laki serta anak perempuan, maka harta warisan itu hanya akan dibagikan secara internal saja, 

yaitu anak-anak dan pasangan almarhum atau almarhumah. 

Misalnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang isteri dan anak-anak, maka yang 

mendapat warisan hanyalah mereka saja, sedangkan ahli waris yang lain terhijab oleh 

keberadaan anak laki-laki. 

Demikian juga, bila seorang wanita wafat, maka yang menjadi ahli warisnya adalah suami dan 

anak-anaknya saja, selama di antara anak-anaknya itu terdapat anak laki-laki. 

Sayangnya dalam pertanyaan anda, tidak dijelaskan siapakah dari orang tua anda itu yang 

wafat, apakah ayah atau ibu. Kepastian siapa yang wafat ini menjadi faktor terpenting, karena 

hanya harta yang wafat itu saja yang dibagikan. Sedangkan harta pribadi milik orang tua yang 

masih hidup tidak dibagi waris. Atau bila sudah wafat sejak lama, hukum pembagian 

warisannya lain lagi. 

Dalam kasus anda, kami harus buat dua kemungkinan. 
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1. Kemungkinan Pertama 

Seandainya yang wafat adalah ibu anda dan ayah anda masih hidup, maka yang jadi ahli waris 

adalah ayah dan anda beserta saudara-saudara. 

Sebagai suami, ayah anda akan mendapat 1/4 dari total harta ibu anda. Sisanya yang 3/4 

menjadi hak anda beserta saudara-saudara anda. Cara pembagiannya harus mengikuti aturan 

bahwa tiap anak laki-laki menerima bagian yang besarnya 2 kali lipat dari yang diterima anak 

perempuan. 

Kalau kita hitung secara bayangan, seolah-olah anak laki-laki itu dihtiung 2 orang dan tiap 

anak perempuan dihitung satu orang saja. Jika anak laki ada tiga orang, kita hitung jadi 6 

orang. Sedangkan anak perempuan yang 3 orang tetap kita hitung 3 orang. Jadi sisa yang 3/4 

itu kita bagi 9 bagian sama besar. 

 3/4 x 1/9= 3/36  
 Tiap anak laki-laki mendapat 2 x 3/36 = 6/36 = 1/6  
 Tiap anak perempuan mendapat 1 x 2/36 = 2/36 = 1/18  

2. Kemungkinan Kedua 

Seandainya yang wafat adalah ayah anda dan ibu anda masih hidup, maka yang jadi ahli waris 

adalah ibu anda dan anda beserta saudara-saudara. 

Sebagai isteri, ibu anda akan mendapat 1/8 bagian dari total harta ayah anda. Sisanya yang 7/8 

bagian akan menjadi hak anda besarta saudara-saudara anda. Cara pembagiannya sama persis 

dengan di atas, hanya yang dibagi bukan 3/4 melainkan 7/8. 

 1/8 x 1/9 = 1/72  
 Tiap anak laki-laki mendapat 2 x 1/72 = 2/72  
 Tiap anak perempuan mendapat 1 x 1/72 = 1/72  

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Wasiat Ayah yang Meninggal 

Yth Ust H Ahmad Sarwat Lc yang di Muliakan Allah. 

Ani anak yang paling bungsu di antara 10 bersaudara (3 laki dan 7 wanita). pada tahun 1986 

(umur ani waktu itu 11 thn) sebelum ayahnyaani meninggal beliau bepesan kepada isterinya 

(ibu ani), pada waktu itu ada satu orang kakak mendengar wasiat itu, "Rumah yang ditempati 

diberikan ke Ani",  

Tahun 2001 tanpa dipaksa ibunya menulis surat di atas segel menguatkan isi wasiat yang 

diucapkan suaminya sebelum meninggal "Rumah yang ditempati diberikan ke Ani." 

Tahun 2007 ibunya meninggal, umur Ani sekarang 38 tahun sudah berkeluarga dan 

menempati rumah tersebut bersama keluarga. Perlu diketahui bahwawarisan ada-ada rumah 

selain yang ditempati ani ada juga satu rumahyanglebih besar i yang harganya 6 kali lipat dari 

harga rumah yang ditempai Ani. 
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Pertanyaan: 

1. Bagaimana kedudukan wasiat itu apakah ani berhak untuk mendapatkan rumah yang 
ditempati sesuai wasiat yang diucapkan orang tuanya, dan ada beberapa saudaranya tidak 
setuju katanya wasiatnya tidak sah karena tidak dihadiri semua anaknya.  

2. Apakah betul wasiat kalau tidak dihadiri semua ahli waris, wasiat itu tidak sah?  
3. Apakah Ani berdosa apabila memaksakan untuk mendapatkan rumah yang ditempati sesuai 

wasiat tersebut.  

Terima kasih atas bantuannya. 

Didi Wasiat 

Jawaban 

Assalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Tentu keinginan ayah Ani untuk memberikan rumah tempat tinggalnya kepada harus dipahami 

sebagai bentuk kasih sayang yang tulus antara orang tua dan anak. Apalagi Ani anak bungsu, 

perempuan lagi. 

Biasanya seorang ayah memang punya kasih yang lebih kepada si bungsu puteri. Itu 

manusiawi sifatnya. 

Namun ada hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu teknis pemberian rumah itu. Seandainyasi 

ayah semasa hidupnya menyerahkan rumah itu kepada Ani seratus persen, dengan langsung 

membalik nama dan meresmikan pemberiannya, tentu tidak akan berdampak secara hukum. 

Seorang ayah berhak memberikan hartanya kepada anaknya, berapa pun nilainya. Yang 

penting ayah masih sehat saat beliau menyerahkan harta itu. Ini namanya hibah atau 

pemberian. Hibah sangat berbeda dengan wasiat. Wasiat belum merupakan penyerahan 

sepenuhnya, baru sekedar janji akan memberi. Itu syaratnya kalau si pemilik harta sudah mati. 

Maka dalam kasus Ani, karena penyerahan rumah itu lewat wasiat, maka muncul banyak 

masalah. Masalahnya bukan pengucapan wasiat itu tidak dihadiri oleh ahli waris yang lain. 

Tetapi secara hukum memang ahli waris tidak berhak mendapat harta lewat cara wasiat. Islam 

sendiri yang mengharamkannya sejak dini. 

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini: 

Tidak ada wasiat buat ahli waris 

Hadits ini kita pahami bahwa ahli waris hanya akan mendapat harta dari orang yang mereka 

warisi lewat sistem pembagian warisan. Dan tidak dibenarkan bila lewat wasiat. Yang boleh 

menerima harta lewat wasiat hanyalah orang-orang yang bukan termasuk ahli waris. Atau ahli 

waris yang termahjub secara hirman (100%). 

Jalan Tengah 

Namun untuk tetap menghormati keinginan sang ayah, sebenarnya masih bisa dicarikan jalan 

tengah. Apalagi harta peninggalan ayah bukan hanya sebuah rumah yang sedang diributkan. 

Caranya dengan membagi warisan sesuai dengan syariah Islam terlebih dahulu. Pembagian ini 

sebenarnya lebih untuk mendapatkan nilai harta yang menjadi hak masing-masing ahli waris, 

tidak harus ditetapkan jenis hartanya. 
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Nanti bila sudah ditemukan dan mulai dibagikan, bisa diupayakan untuk bagian si bungsu 

adalah rumah yang diwasiatkan. Asalkan nilai rumah itu sepadan dengan nilai hak warisan. 

Kalau tidak sepadan, maka harus dengan cara membelinya. Misalnya, hak si bungsu dalam 

pembagian warisan adalah 200 juta. Sementara nilai taksir rumah itu 300 juta, maka si bungsu 

harus mengeluarkan 100 juta untuk membayar kelebihan nilai rumah itu kepada ahli waris 

lainnya. 

Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Lelaki dengan 2 Mantan Isteri 

Assalamualaikum Wr. Wb,  

Ustadz,  

Kami ingin menanyakan hak waris untuk anak dari seorang lelaki yang beristri 2, namun 

status keduanya sudah diceraikan. Yang bersangkutan memiliki 3 anak, 1 anak perempuan 

berusia 22 tahun dari isteri pertama dan 2 anak, 1 laki-laki berusia 11 tahun dan 1 perempuan 

berusia 3 tahundari isteri yang kedua. 

Mohon petunjuknya,  

Terimakasih,  

Wassalamualaikum Wr. Wb,  

badai 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Untuk mudahnya kita beri nama saja masing-masing orang. Misalnya, almarhum yang 

meninggal itu kita beri nama pak Budi. Sebelum meninggal, beliau pernah punya isteri yang 

jumlahnya ada 2 orang. 

Keduanya tidak usah kita kasih nama, karena keduanya sudah bukan isteri lagi saat pak Budi 

meninggal dunia. Hal itu mengingat ketentuan bahwa isteri yang mendapat warisan hanyalah 

isteri yang masih sah ketika almarhum meninggal dunia. Sedangkan bila isteri itu sudah 

dicerai terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia, maka isteri tidak mendapat 

warisan. 

Maka kesimpulannya, kedua mantan isteri jelas-jelas sejak awal tidak punya hak waris dari 

mantan suaminya. Intinya, tidak ada warisan buat mantan isteri. Yang ada hanya untuk isteri. 

Tinggallah kita warisan itu untukanak-anak pak Budi saja. Mereka jelas dan pasti mendapat 

warisan, karena meski ibu anak-anak itu sudah dicerai, tetapi hubungan anak dan ayah tidak 

mengenal istilah cerai. Maka semua anak-anak pak Budi pasti dapat warisan. 

Dalam masalah pembagian warisan kepada anak, syariat Islam tidak pernah mengenal 

pembedaan berdasarkan usia, atau status marital, sudah punya rumah atau belum, kaya atau 

tidak, atau anak dari ibu yang mana. Yang membedakan hanya semata-mata jenis kelaminnya 

saja. 
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Dan rumusnya sederhana sekali. Pokoknya bagaimana agar tiap anak laki-laki mendapat 

bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Itu saja dan sederhana sekali. 

Anda telah sebutkan bahwa pak Budi memiliki 3 anak, yaitu 2 anak perempuan dan1 anak 

laki-laki berusia 11 tahun. 

Dari keterangan anda, pak Budi berarti punya1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka 

harta warisan pak Budi kita pecah menjadi 4 bagian sama besar. Tiap anak perempuan 

mendapat 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. 

Terakhir, tinggal kita taksir berapa kira-kira nilai kekayaan pak Budi setelah dikurangi hutang, 

wasiat, biaya penyelenggaraan jenazah dan kewajiban lainnya. Anggaplah misalnya sisanya 4 

milyar. Maka anak laki-laki beliau mendapat 2 milyar, kedua anak perempuan masing-masing 

mendapat 1 milyar. Selesai. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Bingung Pembagian Warisan 

Assalamu'alaikum wr. Wb.  

Begini pak, ayah saya meninggal tahun 2001 meninggalkan isteri, 2 anak laki-laki dan seorang 

anak perempuan. Yang perempuan sudah menikah 

Pertanyaan saya: 

1. Berapa bagian ibu saya, saya dengar bagian isteri (ibu saya) ada yang menyebutkan 1/6 dan 
ada yang menyebut 1/8, mana yang benar?  

2. Apakah anak suami dari anak perempuan mendapat bagian?  

Terimakasih. 

Wassalamu'alaikum wr. Wb. 

Sulistyo 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,  

 

Pertanyaan anda sesungguhnya sudah dijawab oleh Al-Quran Al-Kariem. Silahkan anda buka 

dan cari surat urutan ke-4, yaitu suratAn-Nisa, tepatnya pada ayat kesebelas. 

Di sana akan anda dapati firman Allah SWT yang telah dibaca bermilyar manusia sejak zaman 

nabi Muhammad SAW hingga kini dan tetap akan dibaca sepanjang zaman sampai datangnya 

hari di mana matahari terbit di ufuk barat. 

.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 sesudah dibayar hutang-

hutangmu. (QS. An-Nisa': 12) 

Jadi berdasarkan ayat ini, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, punya dua 

kemungkinan dalam menerima harta warisan. 
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Kemungkinan pertama, isteri mendapat 1/4 (25%) dari total harta warisan suaminya. Dengan 

syarat, suami itu tidak punya anak, baik anak dari si isteri tersebut, atau pun anak dari isterinya 

yang lain kalau ada. Anak yang dimaksud adalah anak suami, bukan anak isteri (misalnya 

anak bawaan dari suami sebelumnya). 

Kemungkinan kedua, isteri mendapat 1/8 (50%) dari total harta warisan suaminya. Dengan 

syarat, suami itupunya anak, baik anak dari si isteri tersebut, atau pun anak dari isterinya yang 

lain kalau ada. 

Seandainya saat meninggal, suami punya dua atau tiga atau malah mungkin empat orang isteri, 

maka jatah untuk para isteri itu sama dengan jatah bila jumlah isterinya hanya satu. Maka yang 

1/4 atau 1/8 itu harus dibagi sejumlah isteri. 

Seandainya ayah anda punya dua orang isteri, maka 1/8 dibagi dua, sehingga masing-masing 

mendapat 1/16 bagian dari total harta warisan. 

2. Sedangkan anak suami dari anak peremuan almarhum, apakah mendapat warisan atau tidak, 

jawabannya tidak mendapat warisan. Mengapa? 

Ada dua alasan. Alasan pertama, posisi anak itu adalah cucu bagi almarhum, dan selama 

almarhum masih punya anak, maka cucu tidak mendapat warisan. 

Alasan kedua, kalau kami tidak salah tangkap dari kalimat anda, cucu itu bukan keturunan 

langsung dari almarhum, dia bukan anak dari anak perempuan almarhum, melainkan anak dari 

menantu almarhum. Dan karena itu meski seolah seperti cucu, namun dia bukan keturunan 

langsung almarhum, maka dia tidak mendapat warisan dari almarhum. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,  

 

Kakak Wafat Meninggalkan Isteri, Anak Perempuan, Ayah, Ibu dan 

Saudara 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Pak Ustadz, bagaimanakah pembagian waris menurut Islam yang adil.  

Hal ini berkaitan dengan meninggalnya kakak kami, kakak kami baru menikah tahun lalu dan 

beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan (20 bulan). 

Orangtua Kami (ayah ibu) masih hidup dan Kami tiga bersaudara (2 Laki-laki dan 1 

Perempuan). 

Yang ingin Kami tanyakan adalah: 

1. Harta mana saja yang akan diwariskan kepada isteri dan anaknya,  
apakah harta sebelum kakak kami menikah juga diperhitungkan atau semuanya juga wajib 
diperhitungkan (baik harta sebelum menikah dan sesudah menikah)?  

2. Bagaimana pembagian hak waris yang adil menurut Islam?  

Demikian pertanyaan kami, terimakasih atas bantuannya 

Wassalam'ualaikum Wr. Wb 

Yono 
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Jawaban 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kami akan menjawab pertanyaan anda yang pertama terlebih dahulu, yaitu bagaimana 

pembagian waris yang adil menurut Islam. 

Jawabannya adalah pembagian yang mengikuti aturan pembagian ilmu faraidh, atau sering 

lebih dikenal dengan ilmu waris. Ilmu ini adalah salah satu cabang ilmu fiqih yang sekarang 

ini nyaris kurang lagi mendapat perhatian oleh para pemeluk agama Islam. 

Kalau pelajaran tentang shalat, puasa, zakat atau haji, mungkin seringkali kita dapati di 

berbagai majelis taklim dan pengajjian. Namun pelatihan cara menghitung warisan, rasanya 

hampir tidak pernah kita dengar. 

Sehingga wajar kalau masalah pembagian warisan termasuk hal yang seringkali 

dipertentangkan di tengah masyarakat, padahal mereka mengaku beragama Islam, berkitab 

suci Al-Quran, beriman kepada nabi Muhammad SAW dan berkiblat ke ka'bah di Makkah. 

Namun giliran membagi warisan, bertengkar dan meributkan cara pembagiannya. Seolah-olah 

tidak pernah tahu bahwa di dalam syariat agama ini, urusan pembagian warisan sudah tuntas 

dan selesai. 

Prinsip Dasar Pembagian Harta Warisan 

Setiap kali kita membagi warisan, maka harta yang dibagikan adalah harta yang 100% milik 

almarhum, setelah dikurangi dengan beban hutang, wasiat, biaya penyelenggaraan jenazah dan 

lainnya. Kalau harta itu masih milik bersama, maka nilai kepemilikannya harus ditetapan 

terlebih dahulu. 

Tetapi harta itu tidak dibagi berdasarkan waktu mendapatkannya, apakah sebelum atau 

sesudah menikah. Di dalam Islam tidak dikenal harta milik bersama antara suami dan isteri. 

Setiap harta adalah milik suami, atau milik isteri. 

Kalau pun harta itu hasil penggabungan antara harta masing-masing pihak, maka tetap saja ada 

porsi kepemilikan yang tetap. 

Perhitungan Pembagian Warisan Almarhum Kakak Anda 

Dari harta yang 100% milik almarhum, maka kita akan membagikannya kepada para ahli 

waris. 

Yang berhak pertama kali adalah orang-orang yang ada pada lingkar terdalam, yaitu anak dan 

isteri almarhum. Isteri almarhum mendapatkan 1/8 atau 12, 5% dari total harta milik 

almarhum yang dibagi waris. Sedangkan anak perempuan tunggal itu mendapat 1/2 atau 50% 

dari total harta milik almarhum orang tuanya. 

Lalu ayah dan ibu almarhum jugamendapat warisan juga, besarnya untuk masing-masing 

adalah 1/6 atau 16, 6% bagian dari total harga. Jadi untuk ibu dan ayah saja sudah 2/6 bagian 

atau sebesar 33, 3%. 

Tentu harta itu masih bersisa bukan? 

Berapa sisanya? 

Sisanya, yaitu 100% - (12, 5% + 50% + 33, 3%) = 4, 2%. Maka sisa yang hanya 4, 2% itu 

menjadi hak para ashabah. 
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Siapaka para ashabah itu? 

Ashabah adalah para ahli waris yang tidak punya jatah dalam prosentase yang pasti dalam 

haknya. Ashabah adalah para penerima sisa dari para ahli waris yang sudah punya besaran 

jatah sendiri dalam hak warisnya. 

Di antara para ashabah itu tidak lainadalah anda sebagai saudara alarhum. Dan kalau 

saudaranya ada beberapa orang, tinggal dibagi lagi secara sama besar. Namun bila saudara itu 

ada yang perempuan, maka bagiannya hanya 1/2 dari bagian yang didapat oleh saudara yang 

laki-laki. 

Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ayah Menghibahkan 100% Hartanya kepada Ibu 

Assalamu'alikum. 

Pak Ustadz yang dirahmati Allah SWT,  

Saya putera tertua dari tiga bersaudara (laki-laki semua). 2 orang telah berkeluarga satu lagi 

belum. Ayah dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa waktu lalu ayah kami (usianya 

65 tahun) berpesan kepada saya agar nanti jika beliau sudah meninggal agar harta warisannya 

tidak langsung dibagi-bagi. Karena beliau kasihan kepada Ibu yang hanya mendapat bagian 

1/8 saja. Jadi bagian anak-anak dititipkan pada Ibu kami. 

Sampai nanti Ibu kami meninggal dunia. Adapun harta yang berupa uang rencananya berupa 

deposito syariah yang hasil bagi keuntungannya mutlak diberikan kepada Ibu untuk bekal 

hidup sehari-hari. Sedangkan harta berupa rumah, mobil dll tetap digunakan oleh Ibu kami. 

Kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Kamipun meng "iya"kan keinginan ayah kami 

tersebut. 

Saya menyarankan kepada ayah saya agar 100% menghibahkan semua hartanya kepada Ibu 

saya sebelumnya. Dengan demikian setelah kepergian Ayah tidak perlu lagi memikirkan soal 

bagi warisan. Dan tujuan agar kesejahteraan ibu kami terjamin dapat terlaksana. 

Yang ingin saya tanyakan, apakah kami berdosa melakukan ini Pak Ustadz? Apakah kami 

melanggar hukum syariah Islam? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. 

Jazakallah 

Abu Daffa 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Harta warisan adalah hak para ahli waris. Kalau mau menerimanya, maka mereka berhak 

untuk memilikinya. Namun kalau tidak mau menerimanya, tentu saja tidak berdosa. Masak 

ada orang tidak menggunakan haknya, lantas jadi berdosa? Tentu tidak. 

Maka sikap anda yang akan mengikhlaskan hak untuk diberikan kepada ibu sungguh sangat 

mulia. Sebab ibu adalah segalanya, kapan lagi bisa berbakti kepada ibu kalau bukan sekarang 

ini saatnya. Maka berbuat baiklah kepada ibu anda, selama kesempatan berbuat baik kepada 

beliau masih ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang tidak semua orang punya. 
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Hanya barangkali yang perlu diperhatikan adalah kasih sayang ayah anda kepada ibu sangat 

besar, sehingga sampai harus merasa memberi wasiat agar harta peninggalannya diberikan 

kepada beliau. 

Niat ini sama sekali tidak salah, mungkin yang perlu diperhatikan hanya dari sisi caranya saja. 

Mengapa caranya perlu diperhatikan? 

Sebab apa yang dilakukan oleh ayah pada dasarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ibu 

adalah isteri ayah yang tentunya merupakan ahli waris lapis pertama. Sudah pasti 

mendapatkan warisan dari suaminya. Bahkan besarnya pun sudah ditetapkan, yaitu 1/8. 

Rasanya ketetapan Allah ini bukan untuk diperdebatkan, karena turun dari langit sebagai 

wahyu suci. Mengubah aturan Allah dan menggantinya dengan peraturan buatan manusia 

tentu tidak dibenarkan. 

Mungkin yangharus ayah anda lakukan adalah berpesan kepada anak-anaknya agar 

memperhatikan nasib ibu mereka dari segi finansial. Misalnya dengan masing-masing diminta 

berjanji untuk menyayangi, merawat dan selalu membagi hartanya kepada beliau. 

Tetapi caranya bukan dengan langsung menahan hak warisan buat anak-anaknya. Sebab harta 

warisan itu sudah bukan hak bagi ayah sebagai sipemilik asal, ketika dia meninggal dunia. 

Cara Lain: Hibah 

Atau ayah anda bisa juga memberikan hartanya sejak sekarang ini, yaitu sejak masih hidup. 

Jadi namanya bukan wasiat, melainkan hibah. 

Beda hibah dengan wasiat adalah dalam masalah kapan harta itu diserahkan. Kalau 

diserahkannya nanti menunggu setelah meninggal, namanya wasiat. Dan berwasiat tentang 

harta yang tidak sejalan dengan aturan bagi waris hukumnya haram dan terlarang. 

Kalau diserahkannya sekarang ini selama masih hidup dan segar bugar, namanya hibah. 

Berarti saat ini juga, semua harta benda milik ayah otomatis berpindah kepemilikannya 

menjadi hak ibu 100%. Ayah tidak punya apa-apa lagi. Karena semua hartanya sudah 

dihibahkan kepada ibu. 

Cara seperti ini boleh dengan syarat dilakukan sejak masih sehat dan aktif, bukan ketika sudah 

mulai sakit-sakitan menjelang ajal. Toh nantinya ibunya meninggal juga. 

Namun cara ini setengahnya agak rawan, karena boleh jadi malah anak-anak duluan yang 

meninggal dunia. Sebab ajal itu tidak ada yang bisa menerkanya, apalagi memastikan. 

Namun bila kerelaan itu datang dari para ahli waris yang memang berhak, silahkan saja 

lakukan. Bahkan kalau mau dimix, mungkin akan lebih sempurna. Caranya begini, anda dan 

saudara-saudara anda membagi terlebih dahulu semua harta warisan. 1/8 untuk ibu dan sisanya 

yang 7/8 dibagi rata bertiga. Setelah masing-masing tahu haknya, maka masing-masing 

sepakat untuk menghibahkan hak mereka keada ibu mereka. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Suami Wafat Meninggalkan 1 Isteri, 3 Anak Laki dan 2 Anak Perempuan 

Assalamu'alaikum Wr Wb. 

Tolong di hitungkan pembagian warisan ayah saya, dengan anggota keluarga kami yang masih 

hidup adalah: 

1. 1 (satu ) orang isteri 

2. 3 (tiga ) orang anak laki - laki 

3. 2 (dua ) orang anak perempuan 

Pak ustadz, saya minta jawaban yang sejelas-jelasnya, bagaimanakah pembagian waris yang 

benar. 

Wassalam,  

Fitri 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apabila seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang isteri, 3 anak laki-laki dan 2 orang 

anak perempuan, maka pembagian warisannya cukup sederhana. 

Kita mulai dari ahli waris yang sudah pasti memiliki bagian tertentu, yang disebut dengan 

istilah ashhabul furudh. Dalam hal ini yang menjadi ashhabul furudh adalah isteri.Besar nilai 

bagiannya sudah langsung ditetapkan di dalam Al-Quran. 

Ada dua kemungkinan nilai yang akan diterima seorang isteri. Kemungkinan pertama, bila 

almarhum punya fara' waris. Mereka adalah keturunan yang berhak menerima warisan seperti 

anak atau cucu, maka isteri menerima 1/8 bagian dari total harta yang dibagi waris. Angka 1/8 

ini sama dengan 12, 5% kalau kita desimalkan. 

Kemungkinan kedua, bila almarhum tidak punya fara' waris, yaitu keturunan yang berhak 

menerima warisan. Misalnya tidak punya anak. Maka bagian untuk isteri akan menjadi lebih 

besar dua kali lipatnya, yang tadinya hanya 1/8 aka bertambah menjadi 1/4. Atau 25% dari 

semua harta yang dibagi waris. 

Nah, dalam kasus yang anda tanyakan, nampaknya isteri hanya mendapat 1/8 saja. Kenapa? 

Karena almarhum punya keturunan yang mendapat warisan juga. Yaitu anak-anaknya. 

Maka kalau kita anggap harta yang dibagi waris itu adalah 1 (satu) bulatan penuh, kita belah 

menjadi 8 bagian yang sama besar. Satu dari delapan bagian itu kita serahkan kepada isteri. 

Sisanya masih ada 7 bagian atau 7/8 bagian atau 87, 5%. 

Harta sebesar itu menjadi hak ahli waris ashabah. Mereka adalah ahli waris yang tidak 

ditetapkan bagiannya secara tertentu, kecuali hanya mendapat sisa pembagian yang 

didahulukan untuk para ashhabul furudh. 

Anak-anak almarhum bila ada yang laki-laki selalu menjadi ashabah. Tetapi bila tidak ada 

yang laki-laki, hanya perempan saja, kedudukanya bukan ashabah melainkan ashhabul furudh. 

Kalau perempuan hanya satu-satunya, bagianya adalah 1/2 atau 50% dari total harta yang 

dibagi waris. Kalau lebih dari satu anak perempuan, maka bagian mereka adalah 2/3 atau 66, 

66% dari total harta yang dibagi waris. Tinggal dibagi rata di antara mereka. 
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Sedangkan anak laki-laki selalu berstatus sebagai ashabah. Dan keberadaan anak laki-laki 

akan membuat status anak semua anak perempuan akan berubahmenjadi ashabah juga. Hanya 

bedanya, mereka menerima 1/2 dari yang menjadi hak anak laki-laki. 

Karena itu kita tidak membagi sisa warisan itu menjadi 5 bagian sama besar, tetapi kita akan 

menghitung bahwa seorang anak laki harus mendapat bagian 2 kali lipat lebih besar dari 

seorang anak perempuan. Bagaimana caranya? 

Caranya dengan menganggap tiap satu anak laki-laki itu 2 orang perempuan. Sehingga seolah-

oleh jumlah anak itu bukan 3 laki dan 2 perempuan, melainkan 6 perempuan dan 2 

perempuan. Jumlahnya jadi 8 bagian. Nanti tiap anak laki-laki mendapat 2 bagian dan tiap 

anak perempuan mendapat 1 bagian. 

Jadi kini kita tinggal membagi 7/8 atau 87, 5% itu menjadi 8 bagian sama besar. Berapa 

hasilnya? 

Hasilnya adalah 7/8 x/18 = 7/64. Sedangkan secara desimal adalah 87, 5%: 8 = 10, 93%. Maka 

tiap anak laki-laki berhak mendapat 2 kali lipat dari 10, 93%, yaitu sebesar 10.93 x 2= 21, 

87%. Sedangkan tiap anak perempuan mendapat 10, 93% saja. 

Walhasil, kita bisa buat tabel untuk semua ahli waris sebagai berikut: 

Ahli Waris Status Bagian Nilai Hasil 

Isteri Ashhabul Furudh 1/8 12, 5% 12, 5% 

Anak laki-laki [1] Ashabah 2 x 7/8 x 1/8 2 x 7/64 = 14/64 21, 87% 

Anak laki-laki [2] Ashabah 2 x 7/8 x 1/8 2 x 7/64 = 14/64 21, 87% 

Anak laki-laki [3] Ashabah 2 x 7/8 x 1/8 2 x 7/64 = 14/64 21, 87% 

Anak perempuan [1] Ashabah 7/8 x 1/8 7/64 1093% 

Anak perempuan [2] Ashabah 7/8 x 1/8 7/64 1093% 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hak Waris Isteri 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Saya adalah seorang isteri yang tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak bayi kami mengurus 2 

keponakan wanita (anak adik kandung laki-laki dari suami) 

Sedangkan sebelumnya suami saya mempunyai isteri yang telah diceraikan dan mempunyai 1 

orang anak perempuan dan 2 orang cucu laki-laki. 

Pertanyaan saya: 

1. Siapa saja yang mendapat hak waris harta peninggalan suami saya? 
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2. Bagaimana perhitungan pembagian untuk hak waris? 

3. Apakah keponakan saya mendapat hak waris? 

Atas perhatian Pak Ustadz, sebelum dan seseudahnya saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Adji Hh 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Sebagai isteri yang sah dan masih berstatus isteri saat suami anda wafat, maka anda mendapat 

bagian warisan harta milik suami anda. 

Sedangkan isteri pertama suami anda, karena sudah dicerai, maka statusnya pada saat suami 

anda meninggal bukanlah isteri. Walhasil, dia sama sekali tidak berhak apapun dari warisan 

suami anda. 

Anak perempuan suami anda sudah pasti mendapat warisan. Karena antara ayah dan anak 

kandung tidak mungin terhalang dari hak menerima warisan. 

Sedangkan cucu suami anda, seharusnya mendapat warisan memang. Namun berhubung 

suami anda masih punya anak yang menerima warisan, yaitu anak perempuan, maka hak cucu 

menjadi terhijab (terhalang). 

Keponakan wanita suami anda, adalah orang yang sejak awal tidak tercantum dalam daftar 

penerima warisan. Yang menerima warisan adalah keponakan laki-laki, yaitu anak laki dari 

saudara laki-laki, selama tidak terhijab. 

Berapa Bagian Masing-masing? 

1. Bagian Isteri 

Sebagai isteri, ada dua kemungkinan dalam besarnya nilai dalam menerima warisan. 

Kemungkinan pertama, nilainya adalah 1/8 bagian atau 12, 5% ari total nilai harta yang dibagi 

waris. Syarat, suami punya fara' waris, maksudnya suami punya keturunan yang menerima 

warisan. Misalnya anak atau cucu. 

Kemungkinan kedua, nilainya adalah 1/4 bagian atau 25% dari total nilai harta yang dibagi 

waris. Syaratnya, suami tidak punya fara' waris, maksudnya suami tidak punya keturunan 

yang menerima warisan. Misalnya anak atau cucu. 

Kalau membaca keterangan dari anda, suami anda punya anak perempuan, maka sebagai isteri, 

anda berhak mendapat 1/8 bagian atau 12, 5%. Jadi seandainya suami anda mewariskan harta 

senilai 8 milyar, maka hak anda adalah 1 milyar. 

2. Bagian Anak Perempuan 

Membaca keterangan anda, kalau tidak salah tangkap, suami anda hanya punya 1 orang anak 

yang kebetulan perempuan. Kalau benar demikian, maka hak seorang anak perempuan tunggal 

adalah 1/2 atau 50% dari total nilai harta yang dibagi waris. 
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Itu berarti anak perempuan suami anda itu berhak 4 milyar dari 8 milyar harta. Sehingga harta 

itu kini tinggal 3 milyar, sebab anda sudah mengamil 1 milyar. 

Lalu hak siapakah harta yang 3 milyar ini? 

Jawabnya adalah hak para ashabah. Ashabah adalah ahli waris yang tidak punya jatah 

prosentase tertentu, mereka hanya menerima sisa dari para ashabul furudh. Yang dalam hal ini 

adalah anda sebagai isteri dan anak perempuan suami anda sebagai anak. 

Dan yang mungkin menjadi ashabah antara lain saudara almarhum, paman, keponakan laki-

laki, bila memang ada. Semua dibagi rata sesuai jumlahnya, dengan aturan bahwa tiap yang 

laki-laki berhak dua kali lipat dari yang perempuan. 

Katakanlah almarhum suami anda punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, maka 

saudara laki-laki pertama mendapat 1 milyar, saudara laki-laki kedua mendapat 1 milyar, 

saudara perempuan pertama mendapat 1/2 milyar dan saudara perempuan kedua mendapat 1/2 

milyar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pembagian Harta Sebelum Ayah Meninggal, Bolehkah? 

Assalamu'alaikum Wr Wb. 

Ustadz yang terhormat, ayah kami ingin membagi tanah beserta bangunan di atasnya kepada 

anak2nya (1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan) secara rata (masing-masing mendapat 

1/3), tetapi harta tersebut baru diberikan (dialihnamakan) kepada anak2nya apabila kedua 

orang tua sudah tidak ada. 

Untuk memperkuat hal tersebut, nantinya dibuat semacam perjanjian di atas kertas dengan 

saksi-saksi. Apakah hal ini dibenarkan menurut hukum Islam? Ayah berpendapat bahwa harta 

tersebut bukan warisan tapi harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak2nya secara 

sukarela (karena memang hanya tanah & bangunannya saja, bukan semua harta benda yang 

dipunyai). 

Jazakialah 

Wassalamu'alaikum Wr Wb 

Wida 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apa yang dilakukan oleh ayah anda sebenarnya sah-sah saja, asalkan jangan dinamakan 

sebagai pembagian warisan. Yang tepat untuk kasus tersebut adalah hibah. 

Harta hibah adalah harta yang diberkan oleh seseorang kepada orang lain di saat keduanya 

masih hidup. Tidak diperlukan syarat pada yang menerima untuk menjadi ahli warisnya atau 

bukan. 

Jadi harta hibah itu boleh diberikan kepada siapa saja, baik anak sendiri atau anak orang lain. 

Besarnya pun tidak ada batasan. Boleh sebagian dan boleh juga seluruhnya. 
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Namun ada satu hal penting yang harus diperhatikan dalam masalah hibah, yaitu berpindahnya 

kepemilikan atas harta tidak dikaitkan dengan kematian seseorang. Jadi kalau ayah anda 

memberi hibah kepada anaknya, maka saat itu juga harta itu seharusnya sudah berpindah 

kepemilikan, tidak perlu menunggu si ayah meninggal terlebih dahulu. 

Kalau harus menunggu ayah meninggal terlebih dahulu, maka namanya bukan hibah 

melainkan wasiat. Dan bila masuk ke dalam kategori wasiat, maka hukumnya berbeda lagi. 

Yang paling utama dalam masalah wasiat adalah bahwa ahli waris justru tidak boleh 

menerima. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

Tidak ada harta wasiat buat ahli waris 

Itu berarti si ayah tidak boleh mewasiatkan untuk memberikan harta kepada anak-anaknya 

setelah dirinya meninggal nanti. Kalau mau memberi, berilah sekarang juga saat masih hidup. 

Kalau harus menunggu meninggal dunia dulu, maka yang boleh dilakukan adalah bagi waris. 

Dan dalam hal membagi waris, sudah ada ketentuannya yang baku dari atas langit. Dan dalam 

hukum bagi waris, telah ditetapkan bahwa tiap anak laki-laki berhak untuk mendapatkan 

bagian sebesar 2 kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan. Ketetapan ini haram 

untuk dilanggar, karena Allah SWT sudah tetapkan di dalam Al-Quran. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11) 

Maka pilihannya tinggal satu saja, yaitu berilah kepada anak-anak saat ini sejak masih hidup 

dan pastikan mereka telah menerimanya. Tidak perlu menunggu mati terlebih dahulu. Agar 

pembagiannya tidak termasuk pembagian harta warisan atau harta wasiat, cukup menjadi 

pemberian (hibah) saja. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Harta Warisan Harus Segera Dibagikan 

Assalamu'alaikum,  

Pak Ustadz yang dirahmati Alloh, sekitar 1 bulan yang lalu ayah saya meninggal dunia, 

meninggalkan satu orang isteri dan 2 orang anak laki-laki. Yang mau saya tanyakan: 

1. Apakah harta warisan yang ditinggalkan ayah saya harus segera dibagikan dan apakah ada 
hadits yang menganjurkannya?, karena saya diberitahu oleh salah seorang ustadz bahwa 
harta yang ditinggalkan ayah saya harus segera dibagikan dan beliau menunjukkan salah satu 
kitab yang menganjurkan hal tersebut.  

2. Bagaimana cara pembagian warisan untuk kondisi seperti disebutkan di atas?  

Jazakalloh,  

Wassalam 

Armi 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Membagi warisan memang harus segera dilakukan oleh para ahli waris. Sebab hak 

kepemilikan atas harta itu memang tidak lagi dimiliki oleh almarhum. Maka begitu almarhum 

wafat, harta harus ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah para ahli warisnya. Karena itu, 

pembagian warisan memang harus disegerakan. 

Mungkin dalam kenyataannya ada komentar yang negatif dari sebagian masyarakat. Kuburan 

belum kering sudah meributkan bagi waris, demikian kira-kita komentar itu.Sehingga sebagian 

kita agak segan untuk segera membagi harta warisan milik orang tua mereka. 

Padahal masalahnya bukan urusan kuburan sudah kering atau belum. Tetapi karena di dalam 

syariah Islam ada keharusan untuk menetapkan status hukum suatu harta. Tidak boleh ada 

harta yang tanpa tuan. Karena ada banyak kaitan hukum di belakangnya. 

Sebagai contoh yang sederhana, kaitannya dengan masalah zakat. Kalau harta itu tidak segera 

dibagikan dan ditetapkan pemiliknya, maka siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat? 

Apakah almarhum yang ada di kuburan? Ataukah anak tertua? Atau anak yang sudah 

menikah? Tentu ini menjadi kendala. 

Juga ketika harus ada biaya perawatan atas harta, misalnya kendaraan dan sejenisnya. Maka 

siapa yang harus menanggungnya? Tentu ini akan kembali menjadi sumber konflik. 

Sebenarnya dalam pembagian warisan, masalahnya sederhana saja. Asalkan semua ahli waris 

sejak kecil sudah dididik dengan pendidikan yang Islami dan dikenalkan ilmu pembagian 

warisan, maka insyaallah masalahnya mudah sekali. Sebab sejak masih kecil mereka sudah 

tahu berapa nilai prosentase hak waris yang bakal menjadi miliknya. Tidak perlu ada 

perbedaan pendapat dalam pembagian warisan. 

Perbedaan pendapat dalam pembagian warisan terjadi umumnya karena anak-anak tidak 

dididik secara Islami. Kepada mereka tidak pernah dikenalkan ilmu faraidh (bagi waris). 

Mereka dibiarkan tumbuh dengan sistem jahiliyah yang jauh dari nilai Islam. 

Bukti pertama kegagalan seorang ayah atas tanggung-jawabnya mendidikn anak secara Islami 

adalah ketika anak-anaknya ribut dan memperebutkan warisan. Keributan itu muncul tatkala 

mereka berbeda pandangan tentang metode apa yang akan dipakai dalam pembagian warisan 

itu. Yang satu maunya pakai hukum adat, yang satunya pakai hukum barat, lalu yang lain 

pakai perasaan dan begitu seterusnya. 

Perbedaan ini muncul karena sejak dini mereka tidak pernah dikenalka pada hukum waris 

Islam. Padahal boleh jadi mereka orang yang berpendidikan dan tidak awan dengan 

matematika, ilmu hitung dan sejenisnya. Tetapi karena fikrahnya tidak pernah terbina dengan 

baik, ketika membag warisan, masuklah nilai-nilai asing ke dalam kehidupan mereka. Dan 

timbullah pertengkaran. 

Pembagian Warisan 

Pembagian warisan atas harta almarhum ayah anda sangat sederhana. Yang menjadi ahli waris 

ada tiga orang, yaitu ibu, anddan saudara anda: 

1. Ibu anda sebagai isteri 

Sebagai isteri almarhum, ibu anda berhak untuk mendapatkan bagian sebesar 1/8 dari total 

harta almarhum. Ini berarti beliau mendapat 12, 5%. Seandainya ayah anda meninggalkan 

harta senilai 8 milyar, maka ibu anda mendapat 1 milyar. 
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2. Anda sebagai anak laki-laki 

Sisa harta yang telah dikurangi untuk ibu anda menjadi hak anda berdua dengan saudara anda. 

Besarnya adalah 7/8 bagian atau 87, 5% dari total harta yang dibagi waris. 

Dan karena anda berdua laki-laki, maka besar bagian masing-masing sama. Harta yang 7 

milyar itu tinggal dibagi 2 sama besar. Berarti anda mendapat 3, 5 milyar. 

3. Saudara anda sebagai anak laki-laki 

Dan saudara laki-laki anda mendapat bagian yang sama, yaitu 3, milyar 

Demikian hitungan sederhananya, dan kalau ada harta bukan berbentuk uang dengan nominal, 

maka biasanya digunakan taksiran (apprise) untuk memudahkannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pelatihan Mawaris 

Assalamu 'alaikum wr. wb 

Ust, saya adalah seorang guru di sebuah sekolah swasta yang sangat tetarik dengan ilmu 

mawaris ini, dan saya ingin juga agar siswa-siswi saya mempelajari ilmu tersebut. Bagaimana 

saya harus menghubungi Ust atau tim, kemudian berapa besar biayanya, oh ya siswa saya 

adalah anak-anak SMP. 

Atau bagaimana biasanya jika Ust mengadakan pelatihan untuk anak-anak sekolah? Mohon 

konfirmasinya ya Ust. 

Terima kasih 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb 

Abdulah Faqih 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabatakatuh  

Selama ini ilmu mawaris selalu dianggap ilmu yang sulit untuk dipelajari. Kira-kira seperti 

matematika yang kebanyakan menjadi momok yang menakutkan para pelajar. 

Padahal sesunguhnya ilmu mawaris itu mudah dan sederhana sekali. Orang arab gurun yang 

tidak kenal baca tulis pun mampu mengerjakannya dengan cepat. Asalkan prinsip-prinsip 

dasarnya sudah dikuasai. 

Memang ada beberapa bagian dari ilmu mawaris yang sedikit njelimet, tetapi kasus-kasus 

yang njlimet itu justru nyaris tidak pernah terjadi. Misalnya ada ayah dan anak yang 

meninggal bersamaan karena tenggelam atau tertimpa bangunan runtuh, tidak jelas siapa yang 

meninggal lebih dulu dalam detik-detik terakhirnya. Kasus ini dibahas dalam bab tersendiri 

dan disebut Al-Gharqa wal Hadma. 
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Atau kasus seorang yang punya jenis kelamin ganda secara pisik, di mana secara faal orang itu 

memang memiliki alat kelamin asli laki-laki dan alat kelamin asli perempuan. Orang seperti 

ini disebut dengan istilah Khuntsa. 

Kedua kasus di atas sebenarnya jarang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah kasus seorang 

ayah wafat meninggalkan anak-anak dan isteri. Bahkan jarang sekali kasus di mana seorang 

wafat dan masih ada orang tuanya. 

Maka ilmu mawaris itu sederhana dan kasus-kasus yang sering terjadi di tengah kita tentang 

masalah bagi waris pun adalah hitungan-hitungan yang teramat mudah. Anak-anak SD pun 

bisa mengerjakannya, asalkan diberikan dasar-dasarnya secara benar dan mudah. 

Dalam beberapa kesempatan ceramah dan majelis taklim, kami seringkali mengajarkannya dan 

ternyata mudah sekali dicerna oleh para hadirin. Apalagi setelah mereka diminta untuk 

menghitung sendiri warisan di dalam keluarga mereka, ternyata mitos bahwa ilmu mawaris itu 

sulit dengan sendirinya runtuh. Ilmu mawaris itu mudah, sederhana dan menyenangkan, selain 

memang merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Sayang sekali kalau masih ada umat Islam yang mengaku bertuhankan Allah, bernabikan 

Muhammad SAW, berkitab suci Al-Quran, shalat menghadap kiblat, bahkan berpendidikan 

tinggi, sarjana, tetapi jahil terhadap ilmu waris. Padahal belajar ilmu waris jauh lebih mudah 

dari belajar baca Al-Quran. 

Kami berhusnudzdzan bahwa mungkin bukan tidak mau, tetapi belum ada kesempatan, atau 

belum ada lembaga atau ustadz yang bersedia mengajarkannya. 

Kalau anda tertarik untuk belajar ilmu mawaris baik secara pribadi (private) atau pun secara 

kelompok (group), kami tentu akan berbahagia sekali untuk mengajarkannya. Banyak ustadz 

rekan-rekan kami yang insya Allah siap ikut membantu mengajarkan ilmu mawaris ini. Semua 

tinggal diatur saja sebaik-baiknya. 

Bagi kami, mengajarkan ilmu mawaris ini adalah kewajiban. Nabi kita telah 

memerintahkannya bagi yang telah menguasai ilmu mawaris untuk mengajarkannya kepada 

yang belum mengerti. Dan orang yang belum mengerti ilmu tersebut memang diwajibkan 

untuk mempelajarinya. Rasulullah SAW bersabda: 

"Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan 

orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." (HR Ibnu Majah, Ad-

Daruquthuny dna Al-Hakim) 

Silahkan anda hubungi kami di nomor 021-92880436 atau 021 999-80000 untuk keperluan 

pelatihan ilmu mawaris yang anda butuhkan. Semoga Allah SWT menjadikan niat baik kita 

sebagai langkah awal menuju surga-Nya, Amien 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabatakatuh 

 

Hak Waris Anak Angkat 

Assalaamu'alaikum,  

Pak ustadz, saya ada kasus yang bagi saya agak rumit. Nenek saya meninggal dan 

meninggalkan harta warisan. Beliau tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat 1 anak dari adik 

kandung suaminya, 1 anak dari adik kandungnya, dan satu anak lagi dari orang lain. 
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Beliau memiliki 2 orang saudara kandung perempuan, beberapa saudara tiri seibu, serta 

beberapa saudara tiri sebapak. 

Ayah saya adalah salah satu dari anak angkatnya yang diangkat sejak kecil dan ada surat 

keterangan lahir sebagai anak nenek saya tersebut. Pertanyaan saya: 

1. Bagaimana cara pembagian warisan tersebut? 

2. Apakah secara hukum mawaris Islam ayah saya memiliki hak waris? 

Dan bagaimana statusnya secara hukum perdata di Indonesia? 

Demikian pertanyaan dari saya, terimakasih atas perhatiannya, dan harap maklum. 

Wassalammu'alaikum 

Ichsan 

 

Jawaban 

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kami tidak tahu hukum warisan yang anda tanyakan kalau dilihat dari hukum perdata di 

negara kita. Yang bisa kami jawab hanyalah hukum waris sesuai dengan Al-Quran dan Hadits 

saja. Dan kami berlepas diri dari hukum-hukum buatan manusia. 

Dalam hukum waris Islam, sebab terjadinya pemindahan kepemilikan harta melalui warisan 

ada tiga, yaitu karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan dan karena al-wala'. 

Dari ketiga penyebab itu, anak angkat yang diakibatkan adanya hubungan seseorang dengan 

anak angkatnya tidak termasuk. Sehingga boleh dibilang anak angkat tidak mendapat warisan 

dari orang tua angkatnya. Meski pun anak angkat itu disahkan secara hukum positif di suatu 

negara. 

Namun di dalam hukum Islam, anak angkat memang bukan termasuk ahli waris. Bahkan 

sebenarnya hukum Islam tidak mengakui proses pengangkatan anak. At-Tabanni 

(mengangkatanak) adalah sesuatu yang sudah dinasakh (dihapus) hukumnya dalam Islam. 

Dahulu Rasulullah SAW pernah menjadikan Zaid sebagai anak beliau. Sehingga orang-orang 

pun memanggilnya dengan sebuah Zaid bin Muhammad. Namun setelah itu Allah melarang 

hal itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran: 

Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah 

(QS. Al-Ahzab: 5) 

Karena Nabi Muhammad SAW memang bukan ayah Zaid, sehingga memanggil Zaid dengan 

sebutan Ibnu Muhammad hukumnya haram. 

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia 

adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.(QS. Al-Ahzab: 40) 

Yang dilarang sebenarnya adalah mengganti nasab seseorang. Sedangkan menjadi orang tua 

asuh tanpa menghilangkan nasab, hukumnya boleh. Namun dalam kaitannya dengan masalah 

harta warisan, anak asuh juga bukan termasuk orang yang mendapatkannya. Karena tidak ada 

hubungan yang menyebabkan anak asuhan bisa mendapatkan warisan. 
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Pembagian Warisan 

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa semua anak angkat nenek anda tidak mendapatkan 

warisan. Termasuk juga ayah anda, karena beliau adalah anak angkat. 

Yang berhak mendapat warisan adalah saudara-saudari almarhumah saja. Namun itu pun tidak 

semuanya. Adanya saudara kandung (seayah dan seibu) baik dalam posisi sebagai kakak atau 

adik, akan membuat saudara yang seayah saja menjadi tertutup haknya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Berapa Bagian Isteri yang Tidak Punya Anak 

Assalamu'alaikum Wr. Wb  

Pak Ustadz saya mau tanya, kalau seorang isteri tidak mempunyai anak ditinggal meninggal 

suami berapa hak isteri atas harta peninggalan suami. Sedangkan suami mempunyai saudara 4 

laki-laki 1 perempuan. 

Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Arsyfa 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Setiap isteri yang ditinggal mati oleh suaminya pasti berhak atas harta warisan dari suaminya. 

Dengan syarat, saat suaminya wafat, dia masih menjadi isteri sah danberagama Islam. 

Isteri yang sudah dicerai, statusnya sudah bukan isteri lagi, tetapi sudah menjadi orang lain. 

Sehingga dia tidak punya hak apapun dari laki-laki yang pernah jadi suaminya. 

Demikian juga dengan isteri yang bukan beragama Islam, tentu tidak berhak mendapatkan 

warisan dari suaminya yang muslim. Meski agama Islam membolehkan ada laki-laki muslim 

beristrikan wanita ahli kitab, namun seorang kafir tidak berhak atas harta warisan dari 

keluarganya yang muslim. 

Nilai Warisan Isteri 

Semua isteri hanya punya 2 kemungkinan nilai yang didapat dalam masalah warisan. 

Kemungkinan pertama adalah sebesar 1/8 atau 12, 5% dari total harta yang dibagi warisan. 

Kemungkinan kedua adalah sebesar 1/4 atau 25% dari total nilai harta. 

Tidak ada kemungkinan ketiga, kecuali bila isteri almarhum lebih dari satu, maka para isteri 

berbagi di nilai 1/8 atau 1/4. Hal itu berarti kalau isterinya ada dua orang, maka 1/8 dibagi dua, 

jadi masing-masing mendapat 1/16 atau 6, 25%. Kalau isterinya 4 orang, maka 1/8 dibagi 4 

sehingga masing-masing mendapat 1/32 atau 3, 125%. 
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Syarat Mendapat 1/8 

Seorang isteri akan mendapat 1/8 bagian dari total nilai harta yang dibagi waris dengan syarat 

suaminya punya anak yang juga menerima warisan. Kalau anak tidak ada, bisa juga cucu, atau 

keturunannya ke bawah. Intinya ada far'u (keturunan) yang menerima warisan. 

Dan yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak si suami, tidak harus dari isterinya yang 

masih ada. Bisa saja suami punya anak dari isteri pertama yang kebetulan sudah meninggal 

duluan, maka isteri kedua meski tidak punya anak tetap akan menerima 1/8 bagian. 

Isteri mau punya anak atau tidak punya anak, tidak ada urusan. Yang penting, apakah suami 

punya anak dan anak itu mendapatkan warisan. 

Syarat Mendapat 1/4 

Isteri akan mendapat bagian 2 kali lipat lebih besar yaitu 1/4 atau 25%, manakala suami pada 

saat meninggal tidak punya anak yang mendapat warisan. Atau cucu dan seterusnya. 

Atau meski punya anak, tetapi anaknya sudah meninggal duluan, atau agamanya bukan 

beragama Islam. 

Adapun isteri punya anak atau tidak, tidak ada pengaruhnya dalam masalah besar kecilnya 

warisan yang diterima. 

Dalam kasus yang anda tanyakan, suami yang meninggal itu kalau punya anak laki-laki, maka 

yang menjadi penerima warisan terbatas pada isteri dan anak-anaknya saja. Dan juga orang tua 

almarhum kalau masih hidup saat kematiannya. 

Sebaliknya, bila tidak ada anak laki-laki, maka sisa harta yang telah dikurangi buat isteri, 

anak-anak dan orang tua almarhum baru diashabahkan kepada saudara-saudari almarhum. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Prosentase Waris 1 Anak Perempuan dan 2 Anak Laki 

Assalammualaikum, wr wb 

Ust. H. Ahmad Sarwat, Lc 

Di tempat 

Ada dua pertannyaanyangingin saya ajukan: 

1. Berapakah idealnya prosentase untuk pembagian waris 3 anak:1 perempuan dan 2 laki-laki? 

2. Apakah kami berhak atas waris dari seorang Ayah kandung yang telah menikah lagi (1 org 

anak laki & kami paham bahwa hal tersebut tidak mungkin ). Mengingat kami tidak pernah 

serumah & jarang berkomunikasi dengan beliau walaupun kami selalu berusaha utk 

mengajaknya berkomunikasi mengingat usia beliauyangsdh sepuh. 

Mohon pencerahan atas hal tersebut & terima kasih atas penjelasannya. 

Wassalammualaikum, wr wb 
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Jawaban 

Assalamu „alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

Ada dua macam ahli waris, yaitu ashabul furudh dan ashabah. Ashabul furudh adalah mereka 

yang sudah ditetapkan nilai prosentase nilai harta warisan. Misalnya isteri yang ditinggal mati 

oleh suaminya, sudah dipastikan akan mendapat 1/8 bila suami punya anak atau 1/4 bila suami 

tidak punya anak. 

Putera dan puteridari seorang ayah termasuk ahli waris yang menerima waris dengan cara 

ashabah. Yang dimaksud dengan ashabah adalah sisa dari harta yang sebelumnya diberikan 

kepada ahli waris yang berstatus ashabul furudh. 

Jadi seandainya anda masih punya ibu, ibu anda termasuk ahhabul furud. Hak beliau adalah 

1/8 (12, 5%) dari total nilai harta yang ditinggalkan sebagai warisan dari ayah anda (suami ibu 

anda). Lalu anda dan saudara-saudari anda, menerima SISA nya. Sisa itu berarti 100% - 12, 

5% = 82, 5% atau sebesar 7/8 bagian. 

Seandainya ayah anda meninggalkan warisan sebesar 8 milyar, ibu anda dapat 1 milyar dan 

anda semua sebagai anak-anak almarhum secara bersama-sama mendapat 7 milyar. Inilah 

yang disebut sebagai ashabah. 

Pembagian di dalam Ashabah 

Sekarang tinggal membagi harta itu secara internal sebagai sesama anak. Ketentuan yang telah 

diturunkan dari langit adalah bahwa tiap anak laki-laki menerima bagian yang besarnya 2 kali 

lipat dari yang diterima anak perempuan. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa: 11) 

Jadi kalau anak laki-laki berjumlah dua orang, kita anggap saja tiap seorang mewakili dua 

bagian. Atau seolah-olah dianggap dua orang anak perempuan. Pendeknya setiap1 anak laki-

laki dihitung sebagai 2 orang anak perempuan. 

Jadi jumlahnya totalnya adalah seolah-olah anak itu berjumlah 5 orang, walaupun sebenarnya 

cuma ada tiga, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. 

Maka cara membaginya sudah sangat mudah. Harta yang bernilai 7 milyar itu dibagi 5 sama 

besar, yaitu Rp 1.400.000.000, -. Anak laki-laki mendapat 2 bagianasehingga besarnya adalah 

Rp 1.400.000.000, -.x 2 = Rp 2.800.000.000, -.. Dan anak perempuan mendapat satu bagian 

yaitu Rp 1.400.000.000, -. 

Ayah Kandung Menikah Lagi 

Hubungan ayah dan anak adalah hubungan yang abadi dan bersifat permanen. Tidak akan 

pernah terjadi perceraian antara ayah dan anak secara hukum warisan. Meski keduanya tidak 

pernah bertemu atau tinggal berjauhan. Dan meski pula si ayah telah menikah lagi dengan 

banyak perempuan lain. 

Jadi kalau ditanyakan apakah masih berhak, jawabnya tentu saja masih sangat berhak. Tetapi 

apakah si ayah mau memberi warisannya, jawabnya juga pasti mau dan bisa. Lho kok bisa? 

Ya, karena warian itu hanya diberikan setelah si ayah meninggal dunia. Maka tidak ada 

campur tangan dari si ayah dalam bentuk apapun. Si ayah sudah di dalam kubur dan justru 

beliau sama sekali sudah tidak punya hak kepemilikan atas hartanya. Toh beliau mati tidak 

akan membawa harta masuk kuburan. 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

268 
 

Begitu beliau meninggal, maka otomatis hartanya menjadi milik anak-anaknya. Selain 

tentunya juga ada hak buat ahli waris lain selain anak, kalau memang ada. 

Kalau isteri barunya menguasai dan mengambil harta almarhum semuanya, maka itu adalah 

tindakan kriminal. Kecuali kalau semasa hidupnya, si ayah melakukan kebodohan, yaitu 

menghibahkan semua hartanya kepada isteri barunya. Namun tetap harus dibuktikan dengan 

cara hitam di atas putih dan di depan pengacara resmi. Isteri baru tidak berhak main klaim 

begitu saja. 

Wallahu a‟lam bishshawab, wassalamu „alaikum warahmatullahi wabaraktuh,  

 

Mengapa Banyak yang Tidak Menerapkan Hukum Waris? 

Pak ustad yang terhormat, saya umar mau bertanya 

Kenapa di Indonesia orang-orang kurang memperhatikan yang namanya hukum mawaris yang 

sudah di tetapkan dalam al-quran? Padahal mungkin semuanya sudah tahu bahwasanya kalau 

kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan maka hukumnya haram 

Alwustha 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ada banyak sebab tentunya untuk menjawab pertanyaan anda. Di antaranya masalah 

kurikulum pengajaran ilmu fiqih, juga ada faktor penjajah dan penguasa yang kebijakannya 

berbeda dengan syariat Islam. 

Masalah Batas Silabus Pengajaran 

Penyebab utama adalah pengajaran ilmu fiqih di negeri kita kurang berhasil. Dalam arti, tidak 

pernah sampai ke bab mawaris. Yang biasanya diajarkan hanya sebagai ibadah ritual, mulai 

dari masalah thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun bab-bab berikutnya tentang 

muamalah, nikah, qadha', hukumah (pemerintahan) dan mawaris, nyaris tidak pernah sampai 

terbahas. 

Di banyak pesantren, pengajian, majelis taklimbahkan forum halaqah dan tarbiyah, bab 

mawaris tidak pernah dapat waktu. Biasanya, awal tahun dirasah dimulai sejak bulan 

Syawwal.Berbagai pengajian melakukan ritual pembukaan, materinya mulai dari bab thaharah, 

lalu menginjak ke bab shalat, terus ke bab zakat, puasa, lalu tiba-tiba sudah masuk lagi bulan 

Ramadhan. Kemudian diadakan penutupan pengajian. 

SetelahRamadhan berlalu, entah bagaimana kebijakannya, materi kajiankembali lagi dari bab 

thaharah. Dan begitu terus berputar-putar tiap tahun. Jadi kapan belajar bab mawaris? Wallahu 

a'lam bishshawab 

Seolah-olah agama Islam itu berhenti pada rukun Islam yang lima perkara saja. Selebihnya, 

nyaris tidak pernah disentuh. 
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Faktor Penjajah 

Penyebab lain adalah urusan penjajah yang sejak dahulu ingin merusak syariat Islam. 

Kebijakan penjajah Belanda adalah mencampur-aduk (mix) hukum syariah dengan hukum 

adat plus hukum Belanda.Dan hasilnya menjadi undang-undang masalah warisan. 

Padahal ketiganya punya prinsip yang sangat jauh bertentangan. Entah bagaimana ceritanya, 

fakultas hukum mengajarkan ketiga menjadi satu. Walhasil, para ahli hukum lulusan fakultas 

hukum boleh dibilang tidak mengerti hukum mawaris. Bagaimana bisa diharapkan mereka 

bisa menerapkan hukum mawaris Islami? 

Faktor Kebijakan Pemerintah 

Ketika negeri kita merdeka, pemerintah yang berkuasa tidak menerapkan undang-undang 

Islam, sebaliknya malah menerapkan hukum barat bercampur adat, dengan sedikit bumbu 

syariat. 

Jadinya memang setali tiga uang dengan penjajah. Sama-sama tidak mau menerapkan syariat 

Islam dalam hukum waris. Keluarga yang membagi warisan dengan cara yang tidak sesuai 

fiqih mawris, tidak pernah dianggap telah melakukan pelanggaran. 

Berbeda dengan beberapa negeri mayoritas muslim lain yang lebih kecil, mereka memasukkan 

hukum waris dalam undang-undang dan hukum positif. Siapa yang membagi warisan dengan 

cara yang tidak sesuai ilmu syariah, bersalah dan telah melakukan tindak kriminal. Bisa 

dihukum penjara dan lainnya. 

Kelemahan pada Metode Pengajaran 

Penyebab lain barangkali yang bisa disebut di sini adalah masalah metode pengajaran. 

Seringkali bab mawaris ini diajarkan dengan menggunakan kitab fiqih masa lalu, di mana 

ustadz yang mengajarkannya kurang terlalu mengerti dan menguasai permasalahannya. 

Sehingga murid-muridnya bukan tambah pintar tetapi malah tambah bingung. Akhirnyabukan 

hanya muridnya yang bingung, ustadznya pun ikut bingung juga. Nah, kalau sudah begitu, 

kecenderungannya para ustadz pun agak menghindar dari mengajar bab mawaris. Dan dampak 

lainnya, ilmu mawaris ini sulit, njelimet, dan bikin pusing tujuh keliling. 

Padahal asal kita sudah memahami logika dasarnya, lalu menguasai skema struktur keluarga 

ahli waris, serta mengerti aturan mainnya, membagi warisan menjadi sebuah teka-teki yang 

sangat mengasyikkan. Ibarat orang main catur yang kecanduan, bukannya pusing tapi malah 

tambah asyik. 

Tapi kalau pengajarnya bingung, muridnya bingung, kapan bisa pinternya? 

Dan tentu saja banyak faktor lain yang turut membantu semakin jauhnya umat Islam dari ilmu 

mawaris. Karena itulah sekarang ini menjadi kewajiban bagi kita untuk mempopulerkan 

kembali ilmu yang sudah nyaris hilang ini. Sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab ra: 

Pelajarilah ilmu mawaris dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu mawaris termasuk 

sebagian dari agama kalian (Islam). Dan ilmu ini termasuk yang pertama kali diangkat 

(dihilangkan dari bumi). 

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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Bagaimana Hukumnya Punya Hutang kepada Orang Tua yang Sudah 

Meninggal? 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Ustadz,  

Saya mau tanya mengenai hukum berhutang kepada orang tua yang sudah meninggal. 

Ceritanya begini, orang tua saya punya hutang kepada Kakek dan Nenek saya yang kebetulan 

keduanya sudah meninggal, apakah hutang orang tua saya itu harus dibayar? 

Kebetulan orang tua saya juga punya saudara yang merupakan sama-sama ahli waris. Dan 

orang tua saya ditagih oleh saudaranya agar hutangnya dilunasi. 

Saudara orang tua saya juga sebenarnya punya hutang kepada Kakek dan Nenek saya. 

Rasanya tidak adil kalau hanya orang tua saya saja yang harus membayar hutangnya 

sedangkan saudara orang tua saya hutangnya tidak ditagih. 

Bagaimana solusinya ustadz dalam menyelesaikan masalah ini, Dalil dalam Al-qur'an/ Hadist 

Nabi yang mana yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon sekiranya 

ustadz menjelaskan masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dien 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Cara yang paling logis dan masuk akal adalah dengan duduk bersama semua ahli waris dari 

kakek. Mereka adalah putera puteri kakek, yaitu paman dan bibi. 

Karena ahli waris yang berhak atas harta warisan punya hutang kepada almarhum kakek. Jadi 

tinggal nanti dihitung secara bersama-sama, maka siapa yang hutangnya lebih besar dari 

bagian warisannya, dia harus menomboki. Dan siapa yang hutangnya lebih kecil dari bagian 

warisannya, tinggal dikurangi. 

Dalam pembagian waris itulah kemudian didata semua harta peninggalan kakek, baik harta 

yang ada dan siap dibagi maupun harta yang masih menjadi piutang. Semua didata dan 

dijumlahkan. 

Dan jangan lupa juga, kurangi dengan semua hutang alarhum kalau ada, juga biaya 

penyelenggaraan penguburan jenazah dan seterusnya. Dan kalau almarhum pernah berwasiat 

untuk memberikan sebagian hartanya kepada selain ahli waris, maka laksanakan terlebih 

dahulu. 

Setelah itu barulah dilakukan pembagian warisan. Pembagiannya amat sederhana. Hitungnya 

saja berapa jumlah anak-anak kakek, lalu dibagi rata. Ketentuannya, anak perempuan kakek 

dihitung 1/2 orang. 

Sebagai ilustrasi, kalau kakek punya 4 anak yaitu 2 laki dan 2 perempuan, maka harta kakek 

dibagi 3. 1/3 buat anak laki pertama, 1/3 buat anak laki kedua dan 1/3 buat 2 orang anak 

perempuan dibagi rata. 
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Setelah masing-masing tahu berapa jumlah harta yang menjadi haknya, maka siapa saja yang 

pernah punya hutang kepada kakek tinggal disebutkan jumlahnya. Kalau haknya dari warisan 

lebih besar dari hutangnya, maka tinggal dikurangi. Sebaliknya, kalau haknya lebih kecil dari 

hutangnya, tinggal ditomboki. 

Begitu saja, sederhana dan selesai. 

Yang biasanya menjadi masalah bukan pada sistem dan hitungan pembagian warisannya, 

tetapi masalah itu seringkali terjadi gara-gara isu, fitnah, intrik, dan pengaruh dari pihak-pihak 

lain yang memanas-manasi. Intinya, mental kita yang membagi warisan rasanya lebih mirip 

seperti orang yang rebutan harta rampasan perang, kalau perlu satu dengan lainnya saling 

berbunuhan. Lupa suadara, lupa kerabat. Naudzu billah. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Pembagian Warisan 

Saya ingin bertanya: 

Bila ada suatu keluarga yang terdiri dari suami isteri dan mempunyai anak 9, apabila isteri 

telah meniggal dan suami masih hidup. Kekayaan yang ada berupa usaha di dua toko. 

Bagaimanakah pembagian harta yang dimiliki keluarga ini untuk anak-anaknya sedangkan si 

suami(bapak ) masih hidup:? 

Aisyah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Sebelumnya harus dibedakan terlebih dahulu, mana yang merupakan harta almarhumah si 

isteri dan mana yang merupakan harta suami. Terkadang bagian yang paling njelimet dalam 

masalah bagi waris malah di bagian ini. 

Sebab tidak bisa dipastikan secara kongkrit dan adil, berapakah sesungguhnya harta milik 

almarhum atau almarhumah. Seringkali terjadi sejak masih hidup pun juga tidak jelas urusan 

kepemilikannya. 

Padahal yang namanya sebuah usaha, meski milik keluarga, termasuk bisnis bersama antara 

suami dan isteri, tetap harus ada hitung-hitungannya. Apakah keduanya sama-sama owner, 

ataukah salah satunya sebagai karyawan. Kalau owner haknya apa dan kalau karyawan haknya 

apa, semua harus jelas. 

Setelah diketahui jumlah harta dari usaha itu yang merupakan hak isteri sebagai almarhumah, 

barulah nanti kita bisa mulai menghitung hitungan. 

Pembagian Warisan 

Seorang wanita yang wafat dan meninggalkan seorang suami dan 9 orang anak di mana salah 

satunya lak-laki, maka harta peninggalannya itu dibagi menjadi: 

1. Seperempat bagian (25%) harta itu menjadi hak suami. 
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2. Sisanya, tiga perempat bagian (75%) menjadii hak anak-anaknya secara keseluruhan. 

Pembagianya untuk kesembilan orang itu cukup dibagi rata saja. Namun dengan ketentuan 

bahwa anak perempuan hanya mendapat setengah dari jatah anak laki-laki. 

Sayang sekali pertanyaan anda tidak disertai dengan keterangan jenis kelamin anak-anak, 

padahal keterangan itu sangat dibutuhkan. Sebab bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian 

perempuan, atau dengan kata lain, bagian perempuan adalah 1/2 dari bagian laki-laki. 

Sebagai ilustrasi, seandainya 4 orang di antaranya perempuan, sisanya yang lima orang itu 

laki-laki, maka 4 anak perempuan cukup dihitung 2 orang saja.Jadi seolah-olah jumlah 

anaknya bukan 9 orang tetapi 5 + 2 = 7 orang. 

Bagilah sisa harta yang 3/4 bagian itu menjadi 7 bagian yang sama. Hitungannya adalah tiap 

anak laki mendapat: 3/4 x 1/7 = 3/28. Dan tiap anak perempuan berarti mendapat sepatuhnya, 

atau sama dengan 3/56. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apakah Janin Dalam Kandungan Dapat Warisan? 

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh,  

Mohon penjelasan mengenai warisan ayah kami. Beliau meninggal dengan menyisakan 

seorang isteri muda, 3 orang anak laki dan 2 orang anak perempuan. 3 tahun kemudian adik 

kami yang laki-laki juga meninggal dengan menyisakan seorang isteri yang lagi hamil muda. 

Ketika adik kami meninggal, harta warisan ayah kami belum pernah dibagi sama sekali. 

Sekarang pihak keluarga dari ipar kami (isteri adik) tersebut menuntut bahagian warisan ayah 

kami. Apakah adik kami tetap mendapatkan bagian warisan ayah? 

Apakah janin dalam kandungan juga mendapatkan warisan??? 

Mohon penjelasannya. 

Jazakalloh khoiron katsiro 

Abdurrazzaq 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Ahli waris dari Ayah Anda adalah isteri dan anak-anaknya, kalau masih ada ibu dan ayah dari 

Ayah Anda, mereka juga termasuk ahli waris. 

Pada saat Ayah Anda meninggal dunia, maka yang mendapat warisan adalah isteri, siapa pun 

dia, apakah isteri tua atau isteri muda, yang penting saat itu masih berstatus sebagai isteri dan 

masih hidup. Kalau isteri yang sudah dicerai atau sudah meninggal dunia, tentu tidak 

mendapat warisan. 

Isteri mendapat 1/8 dari total harta yang beliau tinggalkan. Seandainya isteri beliau ada dua, 

maka nilai 1/8 dari total harta itu dibagi berdua dengan nilai sama besar. Tidak ada perbedaan 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

273 
 

antara isteri tua, isteri muda, kaya atau miskin, punya anak atau tidak punya anak, selama 

masih berstatus isteri, itulah jatahnya. 

Kalau harta Ayah Anda sudah dikurangi untuk isteri sebesar 1/8-nya dari total yang dibagi 

waris, maka sisanya adalah 7/8 bagian. Jumlah ini menjadi hak anak-anak almarhum, 

seandainya ada di antara anak itu yang berjenis kelamin laki-laki. 

Cara pembagiannnya adalah dengan dibagi rata, tapi ketentuannya bahwa tiap anak laki-laki 

harus dihitung setara dengan dua orang perempuan. 

Dalam kasus anda, anak perempuan ada 2 orang dan anak laki-laki yang berjumlah tiga orang 

itu kita hitung seolah-olah 6 orang. Maka bagian sisa yang 7/8 itu kita bagi 8 bagian yang 

sama besar. Dan tiap anak laki-laki mendapat jatah 2 bagian. 

Anak Sebagai Ahli Waris Meninggal Dunia 

Kalau terjadi kasus di mana harta warisan belum sempat dibagi-bagi, lalu ada di antara ahli 

waris itu yang meninggal dunia, maka tetap saja si ahli waris itu mendapatkan haknya. 

Memang seharusnya dan idealnya, warisan langsung dibagi pada saat almarhum Ayah Anda 

wafat, jangan sampai ada ahli waris yang malah tidak sempat menikmati warisan dari 

almarhum. 

Tapi karena adik Anda itu meninggal setelah almarhum Ayah Anda meninggal, maka biar 

bagaimana pun adik Anda itu tetap mendapat warisan. Tentu saja jatah bagian untuknya akan 

langsung jatuh kepada ahli warisnya, yaitu isteri dan anaknya. 

Apakah Janin Menerima Warisan 

Dalam hal ini, para ulama mengatakan bahwa janin yang masih ada di dalam perut ibunya 

berhak menerima warisan dari Ayahnya yang belum pernah dilihatnya. 

Namun para ulama memberi syarat, bahwa janin harusmemenuhi dua persyaratan: 

1. Syarat Pertama 

Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris 

wafat. 

Dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika 

bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan hadits nabawi: 

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, "Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi 

dari dua tahun sekalipun berada dalam falkah mighzal."  

 

Pernyataan Aisyah ibunda mukminin itu dapat dipastikan bersumber dari penjelasan 

RasulullahSAW. 

Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam 

Ahmad. 

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal 

empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang 

disinyalir para ulama mazhab Hambali. 
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2. Syarat Kedua 

Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai 

anak yang berhak mendapat warisan. 

Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-

nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi 

tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut 

mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut. 

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya 

dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya 

kehidupan. 

Namun bila gerakan itu hanya sejenak --seperti gerakan hewan yang dipotong-- maka tidak 

dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW 

"Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka 

hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan." (HR Nasa'i dan Tirmidzi) 

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar 

separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi 

tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apakah Ahli Waris yang Telah Meninggal Mendapat Bagian? 

Assalamualaikum Warohmatulloh.,  

Ust. Ahmad Sarwat,  

Dalam bahasan ilmu Faraidh beberapa waktu yang lalu ustaz sempat membahas bahwa ahli 

waris yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan bagian warisan. 

Akan tetapi dalam bahasan yang lain jika ahli waris meninggal maka akan tetap mendapatkan 

bagian warisannya. 

Manakah pernyataan tersebut yang benar dan berdasarkan apa dalil tentang ini? 

Contoh kasus: ada keluarga yang ditinggal Ayahnya kemudian harta warisan belum dibagikan, 

selanjutnya ada anaknya laki-laki yang sebenarnya menjadi ahli waris juga telah meninggal, 

pertanyaannya akankah anak laki-laki yang telah meninggal ini mendapatkan warisan? 

Jazakalloh,  

Wassalamualaikum 

Adew 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Apa yang membuat Anda bingung memang harus diklarifikasi. Karena pada hakekatnya kedua 

pernyataan itu benar dan tidak saling bertentangan. 

Seorang anak yang menjadi ahli waris ayahnya karena wafat, akan mendapat warisan. 

Walaupun pembagian warisan belum ditetapkan, namun haknya atas harta benda peninggalan 

ayahnya sudah pasti. 

Barangkali ada kendala tertentu sehingga pembagian warisan belum terlaksana. Hal wajar saja 

dan kasusnya sering terjadi. 

Namun begitu sang Ayah wafat, secara otomatis sudah jelas hak masing-masing ahli waris. 

Tinggal menghitung berapa hutang almarhum, piutang, wasiat, dan penetapan hak-hak lainnya 

atas harta almarhum. 

Maka kalau ada seorang di antara ahli waris yang wafat, haknya tidak akan hangus. Meski 

belum ada di tangan, namun haknya akan tetap ada dan tidak hilang. 

Bila dia punya isteri, maka isterinya ini akan menerima warisan dari harta suaminya, bukan 

dari mertuanya. 

Hak seorang isteri dari harta suaminya adalah 1/4 atau 1/8. Dan bila si ahli waris ini 

meninggalkan anak, anak-anaknya pun akan mendapat warisan dari harta Ayahnya. Bukan 

dari kakek mereka. 

Ahli Waris Yang Meninggal Duluan 

Adapun pernyataan bahwa seorang ahli waris yang meninggal tidak mendapat warisan adalah 

dalam kasus di mana sang Ayah masih hidup dan si anak yang seharusnya menjadi ahli waris 

meninggal duluan. 

Maka anak itu memang tidak akan menerima warisan dari Ayahnya. Sebab Ayah -yang 

biasanya menjadi pemberi warisan itu- kan masih hidup, sedangkan si anak -yang biasanya 

menerima warisan- malah meninggal duluan. 

Maka hukumnya jadi terbalik, bukan anak yang menerima warisan dari ayahnya, tapi malah 

justru si ayah yang menerima warisan dari anaknya yang meninggal dunia. 

Dan memang dalam hukum waris, ada sebuah aturan bahwa yang memberi warisan harus 

meninggal terlebih dahulu, dan yang menerima warisan harus masih hidup saat itu. 

Mari kita buat ilustrasi lain. Ada pasangan suami isteri. Kalau suaminya meninggal duluan, 

maka isteri menjadi ahli waris. Dan isteri berhak mendapatkan harta 1/8 suaminya, atau 1/4 

bila si suami tidak punya anak. 

Tapi seandainya isteri meninggal duluan, maka suaminya menjadi ahli waris dari isterinya. 

Suaminya berhak atas 1/4 harta isteri atau 1/2-nya bila isteri tidak punya anak. 

Kasus Anak Meninggal Duluan 

Bila seorang anak meninggal dan ayahnya masih hidup, tentu saja ayah akan menjadi ahli 

waris dari anaknya. Hak ayah atas harta anaknya sebesar 1/6 bagian. 
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Bila kemudian si Ayah meninggal juga, isteri si anak tidak menerima warisan dari harta 

mertuanya. Demikian juga, anaknya anak juga tidak menerima warisan dari kakeknya, apabila 

kakek itu masih punya anak lain selain ayah si cucu. 

Semoga penjelasan ini jelas dan keterangan ini terang. Seterang matahari di siang yang terik. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Pembagian Warisan Antara Anak Kandung dan Anak Tiri 

Mohon segera dijawab karena dalam proses pembagian. 

Bagaimanakah menurut hukum Islam, hak waris antara anak kandung dengan anak tiri yang 

kedua orang tua tersebut (ayah dan ibu) sudah meninggal dunia. Apakah antara keduanya 

haknya sama. 

Dedel 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Dalam syariah Islam, yang mendapat warisan hanya anak kandung saja. Sedangkan anak tiri, 

jelas tidak mendapat warisan. Karena anak tiri pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan 

anak orang lain. 

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang 

janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan 

anak si suami. 

Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai 

anaknya, namum secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. 

Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang 

sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya. 

Sedangkan laki-laki yang kini menjadi suami janda itu, jelas bukan ayah dari anak-anak itu, 

maka anak-anak itu tidak akan mendapat warisan dari dirinya. 

Distribusi Harta Almarhum 

Namun kalau kita melihat dengan pandangan yang lebih luas, sebenarnya alokasi dan 

distribusi harta dari seorang yang meninggal bukan semata-mata waris. Di luar waris, ada 

hibah dan ada juga wasiat, bahkan hutang dan biaya lainnya. 

Seandainya sebelum meninggal almarhum pernah berwasiat untuk memberikan sebagian 

hartanya kepada anak tirinya, maka jelaslah si anak tiri itu pasti mendapat bagian juga. Tetapi 

bukan lewat 'jalur' warisan, melainkan lewat jalur wasiat. 

Atau bisa juga lewat jalur satu lagi, yaitu jalur hibah. Bedanya dengan wasiat hanya masalah 

kapan diserahkannya harta itu. Hibah diberikan pada saat almarhum masih hidup. Sedangkan 

wasiat meski pernyataannya disampaikan ketika almarhum masih hidup, namun eksekusi 

penyerahan harta itu menunggu almarhum meninggal terlebih dahulu. 
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Kesalahan kita selama ini hanya memandang ilmu waris semata, tanpa melihat juga adanya 

hibah dan wasiat. Padahal Islam mengakui ketiga hal itu sebagai bentuk yang masyru' dan sah 

dalam distribusi pembagian harta seorang yang meninggal dunia. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Hak Warisan Pria dan Wanita Dua Banding Satu, Adilkah? 

Assalaamu'alaikum w.w. 

Sudah umum kita tahu bahwa perbandingan waris pria dan wanita adalah 2:1. Mohon 

penjelasan masalah tersebut terutama berkaitan dengan filosofinya, bukan hanya dalil-dalil 

yang sudah ada. 

Jika kondisi saat ini tidak sesuai dengan filosofi timbulnya hukum waris tersebut, apakah tetap 

dirasa adil jika menggunakan hukum waris sebagaimana di atas? 

Seperti kita ketahui bahwa saat ini hampir tidak dapat dibedakan antara hak dan kewajiban 

anak laki-laki dan perempuan, bahkan di masa orang tua jompo justru fihak anak perempuan 

yang biasanya telaten memelihara orang tua jompo tersebut, sehingga sangat dirasa tidak adil 

jika hanya semata-mata menjadi lelaki saja kemudian memperoleh harta waris yang lebih 

banyak dari wanita. 

Sebelumnya kami ucapkan jazakalluhu khoiron katsiro atas penjelasan Ustadz. 

Wassalam  

Zuhdan 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Mohon dipahami bahwa tata cara pembagian harta warisan tidak menggunakan semata-mata 

pertimbangan sebuah filosofi, juga tidak menggunakan semata-matapertimbangan adil atau 

tidak adil dalam kacamata subjektif. 

Sebab dalam hukum syariah, yang namanya argumentasi sebuahfilosofi akan berhenti saat ada 

nash yang jelas dari Quran atau Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah sudah bilang A, maka 

pertimbangan filosofi harus ikut apa kata keduanya. 

Demikian juga dengan pertimbangan rasa adil dan tidak adil, yang menentukan keadilan itu 

bukan kita sebagai hamba, melainkan Allah SWT. Keadilan versi manusia sangat nisbi. 

Sesuatu yang dikatakan adil olehSoekarno akan menjadi sangat tidak adil di mata seorang 

Soeharto. Dan keadilan versi Soeharto adalah kediktatoran dalam pandangan anak keturunan 

PKI. Sebaliknya, keadilan versi PKItidak lain hanyalah jargon kosong dan tipu muslilhat saja 

di mata para ulama. Dan begitulah kenisbian sebuah keadilan. 

Jadi apa yang dibilang adil itu masih menyisakan sebuah pertanyaan, keadilan itu menurut 

siapa? 
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Syariah Islam Tidak Didasari Filosofi Buatan Manusia 

Seandainya syariat Islam semata-mata diserahkan kepada pertimbangan fillosfi manusia 

semata, sementara sebuah filosofi itu lahir dari sebuah nalar pemikiran manusia, maka tentu 

syariat Islam ini tidak akan ada bedanya dengan agama yang sudah punah duluan. 

Bila hal itu dipaksakan, maka kejadiannya akan persis dengan agama yang dibawa oleh nabi 

Isa 'alaihissalam. Dahulu agama nasrani dibawa oleh nabi Isa sesuai dengan aslinya. Namun 

beberapa saat kemudian, logika dan akal manusia lebih mendominasi, akibatnya wahyu 

menjadi kalah. 

Dan jadilah agama itu seperti sekarang ini, siapa saja bisa datang dengan filosofi buatannya, 

lalu dengan seenaknya dia mengganti wahyu dari langit dengan hasil buatan akalnya sendiri 

sambil mengklaim bahwa filosofi buatannya itu adalah agama. 

Maka Maha Benarlah Allah SWT ketika berfirman: 

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-

Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan 

dari Al-Kitab dan mereka mengatakan, "Ia dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. 

Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.(QS. Ali Imran: 78) 

Padahal Allah SWT sama sekali tidak mengajarkan apa yang dikatakan sebagai filosofi itu, 

apalagi membenarkannya. Dan kesimpulannya, esensi perbedaan agama Islam dengan agama 

nasrani terletak pada titik ini. 

Syariat Islam Menjaga Keaslian Aturan Dari Langit 

Karena masih menjaga keaslian wahyu dari langit itulah, makanya agama Islam masih 

bertahan dengan keasliannya hingga sekarang. 

Dan sepanjang sejarah, para ulama tidak akan pernah mau mengotak-atik syariah Islam, 

selama ada nash baik Quran maupun Sunnah yang secara tegas dan jelas telah menetapkan 

sesuatu. 

Logika dan nalar hanya dipakai bila memang nyata terjadi ketiadaan nash-nash itu. Itu pun 

sebagian ulama masih lebih rela menggunakan hadits yang dhaif dari pada semata-mata hasil 

logika. 

Kalau pun ada peran akal di dalam memahami sebuah hukum dari suatu masalah, bukan 

berarti semua diserahkan kepada akal. Akal hanya bersifat sebagai media saja, tetapi yang 

memegang peranan tetap nash samawi. Jadi selama masih ada nash, tak seorang pun ulama 

yang berani melawan nash itu. Karena sama saja dengan menentangAllah SWT dan hukum-

Nya. 

Beda dengan yahudi dan nasrani, para rahib dan pemikir mereka sudah merasa lebih berhak 

untuk mengubah aturan dari Allah SWT, sehingga mereka merasa sudah seharusnya merevisi 

apa yang telah Allah SWT tetapkan dalam Taurat dan Injil. Sikap yang demikian tentu tidak 

disenangi Allahitu, maka Allah SWT telah menjuluki umat kristiani dan yahudi sebagai 

penyembah rahib dan pendeta. 

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah 

dan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, 

tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-

Tabah: 31) 
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Ketentuan Hukum Waris Diatur Langsung Dari Langit 

Sebagai umat yang masih punya warisan kitab suci mulia, kita serahkan saja ketentuan 

pembagian warisan semata-mata kepada kitabullah. Semua urusan bagaimana membagi waris, 

mulai dari siapa saja yang dapat warisan sampai berapa besar hak masing-masing sudah Allah 

atur, mengapa pula kita masih harus perlu mengubahnya? 

Kalau semua telah ditetapkan langsung dari atas langit, jangankan kita sebagai manusia biasa, 

bahkan seorang Muhammad Rasulullah SAW sekalipun tidak punya hak untuk mengotak-

atiknya. 

Ayat-ayat tentang pembagian warisan itu sudah sangat jelas, terang dan tegas, sejelas sinar 

matahari di siang hari bolong yang terik tanpa awan. Karena ketegasannya itu, tak satu pun 

ulama yang berani-berani mengubahnya. 

Selama 14 abad telah berjalan, dan semua aman-aman saja, tidak ada satu pun ulama yang 

berani mengubahnya, sampai datang orang-orang kurang mengerti hukum Islamdan 

terpengaruh oleh bisikan para orientalis Barat yang niatnya memang jahat. Kemudian para 

korban ini mulai ikut-ikutan mencoba-coba mengubah hukum waris yang datang dari Allah 

SWT. Sungguh sayang sekali. Jauh-jauh sekolah ke Amerika dan Eropa, eh ternyata pulang-

pulang jadi antek yahudi laknatullah. 

Sungguh sangat disayangkan kalau dari kalangan umat sendiri sampai harus ada orang yang 

tega-teganya menuduh bahwa hukum waris ituhanya buatan para ulama. Tentu saja tuduhan 

itu keliru, sebab pembagian warisan memang disebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran. 

Bahkan ada tokoh yang masih mengaku muslim, tapi dia menuduh bahwa hukum waris itu 

mengalami bias jender. Karena selalu memenangkan laki-laki dan tidakmembela hak-hak 

perempuan. Lagi-lagi ini pun sebuah serangan aneh yang tidak pada tempatnya. Sebab yang 

suka melecehkan wanita justru orang Barat, tapi kesalahan mereka malah ditudingkan kepada 

hukum Islam. 

Tentu hati kita akan terasa ngilu rasanya kalau sampai ada yang bilang bahwa hukum waris itu 

tidak adil. Semata-mata alasannya, menurut mereka, karena zaman sudah berubah, sehingga 

hukum waris pun harus disesuaikan dengan zaman. La haula wala quwwata illa billah. 

Kalau pertimbangannya hanya sekedar perubahan zaman, apakah sekarang ini kita perlu 

menyesuaikan waktu shalat lima waktu? Karena ternyata jam kerja kita yang terlalu padat, 

sehingga shalat Ashar, Maghrib dan Isya' digeser saja menjadi menjelang tidur. Sementara 

shalat Shubuh dan Dzhuhur disatukan di pagi hari, tapi bukan saat fajar terbit, yah agak 

siangan lah sedikit. Sebab kalau terlalu pagi kan belum bangun. 

Kalau memang begitu, kenapa tidak diusulkan sekalian saja agarkita shalat sebulan sekali saja, 

biar digabung jadi satu, 17 rakaat kali 30 = 510 rakaat, dari pada repot-repot tiap hari 

tunggang-tungging sujud 17 kali? Kan lebih praktis dan ekonomis? Juga sesuai dengan 

tuntutan zaman, bukan? 

Atau kenapa tidak diusulkan agar gerakan shalat itu dilakukan sepraktis mungkin, misalnya 

cukup dengan manggut-manggut saja atau merem melek saja, sebanyak jumlah rakaat? Tidak 

perlu wudhu', berdiri, menghadap kiblat, atau masuk waktu. Bukankah itu sesuai dengan 

perubahan zaman yang diinginkan? 

Mungkin kalangan orientalis suatu ketika akan sampai kepada bab itu. Sementara hari ini 

mereka masih sekedar iseng bikin tuduhan keji kepada hukum waris, dengan mencoba 

mengotak-atik urusan jender, dan menuduh bahwa hukum waris tidak adil, karena hanya 

memberi wanita separuh bagian laki-laki. 
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Sementara ayat-ayat Al-Quran tentang bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak 

perempuan masih kita baca setiap hari, dan juga masih dibaca oleh semilyar lebih umat Islam. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa': 11) 

Pantaslah kalau Rasulullah SAW secara khusus mewanti-wanti kepada ummatnya untuk 

mempelajari hukum waris versi langit ini secara khusus. Ternyata, di balik perintah secara 

khusus ini, memang ada orang-orang yang ingin merobohkan agama Islam, dan semua itu 

dimulai dari merobohkan ilmu waris dan hukumnya. 

“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah, sebab ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan. 

Dan ia adalah sesuatu yang pertama kali tercabut dari umatku”(HR Ibnu Majah dan 

Daruquthni. Suyuthi memberi tanda shahih) 

Menjawab Tuduhan Ketidak-adilan Hukum Waris 

Untuk menjawab bahwa ilmu waris ini tidak adil, karena anak perempuan hanya diberi 

setengah dari bagian anak laki-laki, kita bisa menjawabnya setidaknya dengan dua 

argumentasi: 

1. Argumentasi Pertama 

Pembagian harta seorang yang meninggal di dalam agama Islam bukan semata-mata 

menggunakan hukum waris. Tapi juga dikenal hibah, wasiat dan yang lainnya. 

Dalam suatu kasus misalnya seorang Ayah yang punya dua anak, satu laki-laki dan satu lagi 

perempuan. Kalau hanya menggunakan hukum waris, memang anaknya yang perempuan itu 

hanya akan menerima setengah dari apa yang akan diterima oleh saudara laki-lakinya. 

Tapi karena ada hibah, maka sejak masih hayat di kandung badan, sang Ayah boleh saja sudah 

memberi terlebih dahulu sebagian hartanya kepada puteri tercintanya. Dan hal itu sah-sah saja 

untuk dilakukan. Namanya saja hibah, terserah yang mau memberi. 

Jadi ujung-ujungnya, tetap saja anak perempuan mendapat harta yang jumlahnya sama dengan 

saudara laki-lakinya. 

Selain itu, kalau setelah pembagian warisan, saudara laki-lakinya kemudian memberikan 

sebagian haknya dari warisan Ayahnya kepada saudari perempuannya, maka hal itu pun sah 

juga. Dan ujung-ujungnya mereka berdua bisa mendapat harta yang sama besar. 

2. Argumentasi Kedua 

Wanitadalam hukum waris tidak selamanya mendapatsetengah dari laki-laki. Ternyata 

kasusnya hanya dalam pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan saja. Namun 

secara umum, seringkali kali terjadi malah seorang wanita mendapat warisan lebih banyak dari 

yang didapat oleh seorang laki-laki. Coba saja perhatikan ayat Al-Qur‟an yang menyebutkan 

hal itu 

“Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: 

bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. 

An-Nisa': 11) 

Dalam ayat iniAllah tidak menyebutkan bagian perempuan, tetapi bagian untuk anak 

perempuan. Jadi perempuan mendapat setengah dari laki-laki dikhususkan pada kondisi 

anak-anak saja, bukan pada seluruh ahli waris. 
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Bahkan bagian perempuan dalam banyak kasus justru lebih banyak dari bagian laki-laki. 

Seorang ibu terkadang bisa dapat 1/3 bagian dari warisan anaknya, sementara seorang ayah 

tetap mendapat 1/6. 

Tuduhan mereka sebenarnya agak salah alamat. Yang benar bahwa perempuan mewarisi sama 

dengan laki-laki, bahkan seringkali malah mendapatlebih banyak dari laki-laki. 

Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata begitu banyak keadaan atau kondisi di mana seorang 

perempuan dapat warisan, sedangkan laki-laki malah tidak mendapat warisan. Kalau dibilang 

hukum waris tidak adil kepada perempuan, berarti penuduhnya terlalu awam tentang hukum 

waris. Barangkali karena sekedar copy paste dari situs liberal di internet, jadi kita bisa 

maklum. 

Dan jumlah kasus di mana seorang wanita dapat warisan dan laki-laki tidak dapat warisan 

kalau dihitung jumlahnya akan lebih dari tiga puluh keadaan. Subhanallah. 

Sedangkan tuduhan mereka bahwa perempuan hanya mewarisi separuh dari waris laki-laki, 

ternyata hanya ada dalam empat keadaan saja, tidak lebih. 

Jadi argumentasi para penentang hukum waris ini sebenarnya sangat lemah, sayangnya mereka 

punya rasa percaya diri yang berlebihan. Sementara kita sebagai pembela hukum waris, 

sayangnya juga kurang memahaminya. Sehingga terkadang kita pun kebingungan menghadapi 

argumentasi mereka yang sebenarnya terlalu lemah. 

Jadi kesimpulannya? 

Kesimpulannya adalah belajar hukum waris itu wajib, perlu, musti, kudu dan harus. Titik. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 

Hak Warisan Pria dan Wanita Dua Banding Satu, Adilkah? 

Assalaamu'alaikum w.w. 

Sudah umum kita tahu bahwa perbandingan waris pria dan wanita adalah 2:1. Mohon 

penjelasan masalah tersebut terutama berkaitan dengan filosofinya, bukan hanya dalil-dalil 

yang sudah ada. 

Jika kondisi saat ini tidak sesuai dengan filosofi timbulnya hukum waris tersebut, apakah tetap 

dirasa adil jika menggunakan hukum waris sebagaimana di atas? 

Seperti kita ketahui bahwa saat ini hampir tidak dapat dibedakan antara hak dan kewajiban 

anak laki-laki dan perempuan, bahkan di masa orang tua jompo justru fihak anak perempuan 

yang biasanya telaten memelihara orang tua jompo tersebut, sehingga sangat dirasa tidak adil 

jika hanya semata-mata menjadi lelaki saja kemudian memperoleh harta waris yang lebih 

banyak dari wanita. 

Sebelumnya kami ucapkan jazakalluhu khoiron katsiro atas penjelasan Ustadz. 

Wassalam  

Zuhdan 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Mohon dipahami bahwa tata cara pembagian harta warisan tidak menggunakan semata-mata 

pertimbangan sebuah filosofi, juga tidak menggunakan semata-matapertimbangan adil atau 

tidak adil dalam kacamata subjektif. 

Sebab dalam hukum syariah, yang namanya argumentasi sebuahfilosofi akan berhenti saat ada 

nash yang jelas dari Quran atau Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah sudah bilang A, maka 

pertimbangan filosofi harus ikut apa kata keduanya. 

Demikian juga dengan pertimbangan rasa adil dan tidak adil, yang menentukan keadilan itu 

bukan kita sebagai hamba, melainkan Allah SWT. Keadilan versi manusia sangat nisbi. 

Sesuatu yang dikatakan adil olehSoekarno akan menjadi sangat tidak adil di mata seorang 

Soeharto. Dan keadilan versi Soeharto adalah kediktatoran dalam pandangan anak keturunan 

PKI. Sebaliknya, keadilan versi PKItidak lain hanyalah jargon kosong dan tipu muslilhat saja 

di mata para ulama. Dan begitulah kenisbian sebuah keadilan. 

Jadi apa yang dibilang adil itu masih menyisakan sebuah pertanyaan, keadilan itu menurut 

siapa? 

Syariah Islam Tidak Didasari Filosofi Buatan Manusia 

Seandainya syariat Islam semata-mata diserahkan kepada pertimbangan fillosfi manusia 

semata, sementara sebuah filosofi itu lahir dari sebuah nalar pemikiran manusia, maka tentu 

syariat Islam ini tidak akan ada bedanya dengan agama yang sudah punah duluan. 

Bila hal itu dipaksakan, maka kejadiannya akan persis dengan agama yang dibawa oleh nabi 

Isa 'alaihissalam. Dahulu agama nasrani dibawa oleh nabi Isa sesuai dengan aslinya. Namun 

beberapa saat kemudian, logika dan akal manusia lebih mendominasi, akibatnya wahyu 

menjadi kalah. 

Dan jadilah agama itu seperti sekarang ini, siapa saja bisa datang dengan filosofi buatannya, 

lalu dengan seenaknya dia mengganti wahyu dari langit dengan hasil buatan akalnya sendiri 

sambil mengklaim bahwa filosofi buatannya itu adalah agama. 

Maka Maha Benarlah Allah SWT ketika berfirman: 

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-

Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan 

dari Al-Kitab dan mereka mengatakan, "Ia dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. 

Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.(QS. Ali Imran: 78) 

Padahal Allah SWT sama sekali tidak mengajarkan apa yang dikatakan sebagai filosofi itu, 

apalagi membenarkannya. Dan kesimpulannya, esensi perbedaan agama Islam dengan agama 

nasrani terletak pada titik ini. 

Syariat Islam Menjaga Keaslian Aturan Dari Langit 

Karena masih menjaga keaslian wahyu dari langit itulah, makanya agama Islam masih 

bertahan dengan keasliannya hingga sekarang. 

Dan sepanjang sejarah, para ulama tidak akan pernah mau mengotak-atik syariah Islam, 

selama ada nash baik Quran maupun Sunnah yang secara tegas dan jelas telah menetapkan 

sesuatu. 
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Logika dan nalar hanya dipakai bila memang nyata terjadi ketiadaan nash-nash itu. Itu pun 

sebagian ulama masih lebih rela menggunakan hadits yang dhaif dari pada semata-mata hasil 

logika. 

Kalau pun ada peran akal di dalam memahami sebuah hukum dari suatu masalah, bukan 

berarti semua diserahkan kepada akal. Akal hanya bersifat sebagai media saja, tetapi yang 

memegang peranan tetap nash samawi. Jadi selama masih ada nash, tak seorang pun ulama 

yang berani melawan nash itu. Karena sama saja dengan menentangAllah SWT dan hukum-

Nya. 

Beda dengan yahudi dan nasrani, para rahib dan pemikir mereka sudah merasa lebih berhak 

untuk mengubah aturan dari Allah SWT, sehingga mereka merasa sudah seharusnya merevisi 

apa yang telah Allah SWT tetapkan dalam Taurat dan Injil. Sikap yang demikian tentu tidak 

disenangi Allahitu, maka Allah SWT telah menjuluki umat kristiani dan yahudi sebagai 

penyembah rahib dan pendeta. 

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah 

dan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, 

tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-

Tabah: 31) 

Ketentuan Hukum Waris Diatur Langsung Dari Langit 

Sebagai umat yang masih punya warisan kitab suci mulia, kita serahkan saja ketentuan 

pembagian warisan semata-mata kepada kitabullah. Semua urusan bagaimana membagi waris, 

mulai dari siapa saja yang dapat warisan sampai berapa besar hak masing-masing sudah Allah 

atur, mengapa pula kita masih harus perlu mengubahnya? 

Kalau semua telah ditetapkan langsung dari atas langit, jangankan kita sebagai manusia biasa, 

bahkan seorang Muhammad Rasulullah SAW sekalipun tidak punya hak untuk mengotak-

atiknya. 

Ayat-ayat tentang pembagian warisan itu sudah sangat jelas, terang dan tegas, sejelas sinar 

matahari di siang hari bolong yang terik tanpa awan. Karena ketegasannya itu, tak satu pun 

ulama yang berani-berani mengubahnya. 

Selama 14 abad telah berjalan, dan semua aman-aman saja, tidak ada satu pun ulama yang 

berani mengubahnya, sampai datang orang-orang kurang mengerti hukum Islamdan 

terpengaruh oleh bisikan para orientalis Barat yang niatnya memang jahat. Kemudian para 

korban ini mulai ikut-ikutan mencoba-coba mengubah hukum waris yang datang dari Allah 

SWT. Sungguh sayang sekali. Jauh-jauh sekolah ke Amerika dan Eropa, eh ternyata pulang-

pulang jadi antek yahudi laknatullah. 

Sungguh sangat disayangkan kalau dari kalangan umat sendiri sampai harus ada orang yang 

tega-teganya menuduh bahwa hukum waris ituhanya buatan para ulama. Tentu saja tuduhan 

itu keliru, sebab pembagian warisan memang disebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran. 

Bahkan ada tokoh yang masih mengaku muslim, tapi dia menuduh bahwa hukum waris itu 

mengalami bias jender. Karena selalu memenangkan laki-laki dan tidakmembela hak-hak 

perempuan. Lagi-lagi ini pun sebuah serangan aneh yang tidak pada tempatnya. Sebab yang 

suka melecehkan wanita justru orang Barat, tapi kesalahan mereka malah ditudingkan kepada 

hukum Islam. 

Tentu hati kita akan terasa ngilu rasanya kalau sampai ada yang bilang bahwa hukum waris itu 

tidak adil. Semata-mata alasannya, menurut mereka, karena zaman sudah berubah, sehingga 

hukum waris pun harus disesuaikan dengan zaman. La haula wala quwwata illa billah. 
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Kalau pertimbangannya hanya sekedar perubahan zaman, apakah sekarang ini kita perlu 

menyesuaikan waktu shalat lima waktu? Karena ternyata jam kerja kita yang terlalu padat, 

sehingga shalat Ashar, Maghrib dan Isya' digeser saja menjadi menjelang tidur. Sementara 

shalat Shubuh dan Dzhuhur disatukan di pagi hari, tapi bukan saat fajar terbit, yah agak 

siangan lah sedikit. Sebab kalau terlalu pagi kan belum bangun. 

Kalau memang begitu, kenapa tidak diusulkan sekalian saja agarkita shalat sebulan sekali saja, 

biar digabung jadi satu, 17 rakaat kali 30 = 510 rakaat, dari pada repot-repot tiap hari 

tunggang-tungging sujud 17 kali? Kan lebih praktis dan ekonomis? Juga sesuai dengan 

tuntutan zaman, bukan? 

Atau kenapa tidak diusulkan agar gerakan shalat itu dilakukan sepraktis mungkin, misalnya 

cukup dengan manggut-manggut saja atau merem melek saja, sebanyak jumlah rakaat? Tidak 

perlu wudhu', berdiri, menghadap kiblat, atau masuk waktu. Bukankah itu sesuai dengan 

perubahan zaman yang diinginkan? 

Mungkin kalangan orientalis suatu ketika akan sampai kepada bab itu. Sementara hari ini 

mereka masih sekedar iseng bikin tuduhan keji kepada hukum waris, dengan mencoba 

mengotak-atik urusan jender, dan menuduh bahwa hukum waris tidak adil, karena hanya 

memberi wanita separuh bagian laki-laki. 

Sementara ayat-ayat Al-Quran tentang bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak 

perempuan masih kita baca setiap hari, dan juga masih dibaca oleh semilyar lebih umat Islam. 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-Nisa': 11) 

Pantaslah kalau Rasulullah SAW secara khusus mewanti-wanti kepada ummatnya untuk 

mempelajari hukum waris versi langit ini secara khusus. Ternyata, di balik perintah secara 

khusus ini, memang ada orang-orang yang ingin merobohkan agama Islam, dan semua itu 

dimulai dari merobohkan ilmu waris dan hukumnya. 

“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah, sebab ia adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan. 

Dan ia adalah sesuatu yang pertama kali tercabut dari umatku”(HR Ibnu Majah dan 

Daruquthni. Suyuthi memberi tanda shahih) 

Menjawab Tuduhan Ketidak-adilan Hukum Waris 

Untuk menjawab bahwa ilmu waris ini tidak adil, karena anak perempuan hanya diberi 

setengah dari bagian anak laki-laki, kita bisa menjawabnya setidaknya dengan dua 

argumentasi: 

1. Argumentasi Pertama 

Pembagian harta seorang yang meninggal di dalam agama Islam bukan semata-mata 

menggunakan hukum waris. Tapi juga dikenal hibah, wasiat dan yang lainnya. 

Dalam suatu kasus misalnya seorang Ayah yang punya dua anak, satu laki-laki dan satu lagi 

perempuan. Kalau hanya menggunakan hukum waris, memang anaknya yang perempuan itu 

hanya akan menerima setengah dari apa yang akan diterima oleh saudara laki-lakinya. 

Tapi karena ada hibah, maka sejak masih hayat di kandung badan, sang Ayah boleh saja sudah 

memberi terlebih dahulu sebagian hartanya kepada puteri tercintanya. Dan hal itu sah-sah saja 

untuk dilakukan. Namanya saja hibah, terserah yang mau memberi. 

Jadi ujung-ujungnya, tetap saja anak perempuan mendapat harta yang jumlahnya sama dengan 

saudara laki-lakinya. 
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Selain itu, kalau setelah pembagian warisan, saudara laki-lakinya kemudian memberikan 

sebagian haknya dari warisan Ayahnya kepada saudari perempuannya, maka hal itu pun sah 

juga. Dan ujung-ujungnya mereka berdua bisa mendapat harta yang sama besar. 

2. Argumentasi Kedua 

Wanitadalam hukum waris tidak selamanya mendapatsetengah dari laki-laki. Ternyata 

kasusnya hanya dalam pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan saja. Namun 

secara umum, seringkali kali terjadi malah seorang wanita mendapat warisan lebih banyak dari 

yang didapat oleh seorang laki-laki. Coba saja perhatikan ayat Al-Qur‟an yang menyebutkan 

hal itu 

“Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: 

bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. 

An-Nisa': 11) 

Dalam ayat iniAllah tidak menyebutkan bagian perempuan, tetapi bagian untuk anak 

perempuan. Jadi perempuan mendapat setengah dari laki-laki dikhususkan pada kondisi 

anak-anak saja, bukan pada seluruh ahli waris. 

Bahkan bagian perempuan dalam banyak kasus justru lebih banyak dari bagian laki-laki. 

Seorang ibu terkadang bisa dapat 1/3 bagian dari warisan anaknya, sementara seorang ayah 

tetap mendapat 1/6. 

Tuduhan mereka sebenarnya agak salah alamat. Yang benar bahwa perempuan mewarisi sama 

dengan laki-laki, bahkan seringkali malah mendapatlebih banyak dari laki-laki. 

Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata begitu banyak keadaan atau kondisi di mana seorang 

perempuan dapat warisan, sedangkan laki-laki malah tidak mendapat warisan. Kalau dibilang 

hukum waris tidak adil kepada perempuan, berarti penuduhnya terlalu awam tentang hukum 

waris. Barangkali karena sekedar copy paste dari situs liberal di internet, jadi kita bisa 

maklum. 

Dan jumlah kasus di mana seorang wanita dapat warisan dan laki-laki tidak dapat warisan 

kalau dihitung jumlahnya akan lebih dari tiga puluh keadaan. Subhanallah. 

Sedangkan tuduhan mereka bahwa perempuan hanya mewarisi separuh dari waris laki-laki, 

ternyata hanya ada dalam empat keadaan saja, tidak lebih. 

Jadi argumentasi para penentang hukum waris ini sebenarnya sangat lemah, sayangnya mereka 

punya rasa percaya diri yang berlebihan. Sementara kita sebagai pembela hukum waris, 

sayangnya juga kurang memahaminya. Sehingga terkadang kita pun kebingungan menghadapi 

argumentasi mereka yang sebenarnya terlalu lemah. 

Jadi kesimpulannya? 

Kesimpulannya adalah belajar hukum waris itu wajib, perlu, musti, kudu dan harus. Titik. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
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Pembagian Waris Berdasarkan Perasaan dan Kekeluargaan 

Assalamualaikum...wr wb 

Ustadz...saya punya beberapa pertanyaan 

Kedua orangg tua kami telah meninggal dunia, kami 8 bersaudara (5 perempuan 3 laki2) 

Pertanyaan saya. 

1. Pada saat ayah meninggal, tidak pernah terlontar kata dari keluarga tentang pembagian harta 

waris ayah kami, mereka menganggap bahwa harta peninggalan ayah adalah harta bersama 

seluruh keluarga termasuk ibu kami.Apakah itu dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. 

2.Kemudian setelah ibu kami meninggal, muncul keputusan dari kakak kamiyangsulung 

(perempuan), bahwa harta warisan akan dibagikan setelah 2 orang adik kami menikah, dan 

selama adik kami belum menikah maka adik kami berhak menggunakan harta tersebut 

sekehendak mereka dan semua anggota keluarga harus mematuhinya dan tidak boleh 

adayangmenuntut hak warisnya ataupun untuk mengetahui jumlah hak warisnya.Karena kakak 

kami tersebut meyakini bahwa kedua adik kami itu masih merupakan tanggungan kedua orang 

tua kamiyangtelah meninggal.Apakah itu dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih 

Kartuduo 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Hak atas harta warisan tidak perlu sampai dituntut, karena dalam keluarga muslim, sejak jauh 

sebelum orang tua meninggal, setiap orang sudah bisa menghitung hak masing-masing dengan 

mudah. Apalagi kalau ada di antara cucu yang sekolah di madrasah, pasti bisa menghitungnya 

dengan cepat dan mudah. 

Lalu kenapa kita serigkali mendengar perpecahan keluarga gara-gara urusan perebutan harta 

warisan? 

Sesuai dengan pengalaman yang sering kami temukan, ternyata begitu banyak keluarga 

muslim yang meksi rajin shalat, puasa dan kalau lebaran pakai baju baru, ternyata tidak pernah 

belajar ilmu waris. 

Akibatnya mereka menjadi merasa sangat asing dan aneh ketika harus membagi warisan 

sesuai dengan syariat Islam. Padahal mereka mengaku sebagai keluarga yang agamis. Ini 

menarik untuk dipikirkan. 

Akhirnya muncul berbagai macam pendapat dan aturan yang bersifat improvisasi. Salah 

satunya, seperti yang Anda utarakan itu. Ada pihak-pihak yang mencoba menahan hak waris 

para ahli waris, dalam hal ini kakak tertua, dengan 1001 alasan yang dibuatnya, walau pun 

nampak masuk akal. 

Seharusnya yang beliau lakukan bukan menahan harta waris dari kedua orang tua, sebab posisi 

harta waris itu sudah otomais akan langsung jatuh ke masing-masing anak. Justru seharusnya 

sebagai kakak tertua, beliau segera mengumpulkan adik-adiknya untuk menegaskan bahwa 
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setiap anak pasti akan mendapat harta warisan sesegera mungkin. Bahkan sebenarnya hal itu 

sudah otomatis terjadi begitu ayah atau ibu wafat. 

Dan pembagian warisan itu setidaknya menjelaskan bahwa masing-masing mendapat bagian 

sekian persen dari nilai total. Dan ternyata cara membaginya sangat mudah. Terutama kalau 

bentuknya uang tunai. Pulang takziyah, uang langsung dibagikan saja dan selesai. 

Sama dengan penyelesaian masalah hutang dan wasiat almarhum yang juga harus segera 

diselesaikan secepatnya. Maka urusan waris ini pun juga harus diselesaikan secepatnya, 

jangan ditunda-tunda. Biar almarhum tenang di akhirat tanpa ada ganjalan lagi masalah harta. 

Pembagian Prosentase Hak Waris 

Untuk itu setidaknya kita hitung saja dulu hak masing-masing dalam bentuk prosentasi. 

Karena jumlah anak laki-laki 3 orang, maka mereka kita anggap 6 bagian. Lalu ditambah lagi 

dengan jumlah anak perempuan 5 orang, sehingga harta warisan itu cukup dibagi 11 bagian 

yang sama besar. Tiap anak laki-laki menerima 2 bagian dan tiap anak perempuan mendapat 1 

bagian. 

Anggaplah nilai nominal harta itu 11 milyar, maka tiap anak laki-laki mendapat 2 milyar dan 

tiap anak perempuan mendapat 1 milyar. Dan selesai. 

Pembagian Harta Berupa Asset 

Tinggal masalahnya kalau harta itu bukan berupa uang tunai, tetapi berupa asset seperti 

rumah, tanah, kendaraan dan sejenisnya. Maka harus dinilai dulu sesuai dengan nilai harga 

jualnya saat ini. 

Biasanya nilai jual tanah akan berbeda dengan nilai saat membelinya, karena tren harga tanah 

selalu naik. Sebaliknya, nilai jual kendaraan bermotor akan lebih murah dari pada harga saat 

membelinya dahulu, karena ada faktor penyusutan nilai asset. 

Akan tetapi yang jelas, masing-masing harus diberitahu nilai prosentase kepemilikan atas asset 

yang mereka miliki bersama. Kalau pun ada musyarawah, tinggal masalah bagaimana 

menguangkannya saja. 

Tapiyang pasti, semua harta milik ayah dan ibu itu kini sudah bukan milik ayah dan ibu lagi. 

Pemiliknya sekarang ini adalah anak-anaknya. Dan haram hukumnya bila dikuasai oleh satu 

pihak saja, seperti anak tertua. Anak tertua tidak punya hak apa-apa untuk mengelola harta itu, 

kecuali bila mendapat mandat dari semua ahli waris. Tanpa mandat dari ahli waris, maka hak 

yang dimilikinya hanya sebesar 1/11 saja, mengingat dia adalah anak perempuan. Hak yang 

dimilikinya hanya separuh dari hak yang dimiliki oleh adiknya yang laki-laki. 

Kesepakatan Para Ahli Waris 

Lain lagi kalau dalam musyawarah itu muncul kesepakatan bersama bahwa asset-asset warisan 

itu tidak akan dijual terlebih dahulu. Silahkan saja dan tidak mengapa. Yang penting masing-

masing sudah tahu prosentase hak kepemilikan. Misalnya rumah, masing-masing anak sudah 

tahu bahwa nilai saham yang dimilikinya atas rumah tersebut adalah 1/11 bagi anak 

perempuan dan 2/11 bagi anak laki-laki. 

Selama rumah itu belum dijual, maka kalau para pemilik saham ini menyepakati dan 

mengizinkan, silahkan saja dimanfaatkan oleh saudara mereka. Tapi ingat, rumah itu bukan 

lagi rumah orang tua mereka, tapi sudah menjadi milik mereka dengan nilai saham masing-

masing. 

Wallau a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Warisan-Anak Meninggal Duluan 

Assalamu 'alaikum wr.wb 

Maaf pak ustad, saya ingin memperjelas kembali mengenai anak yang meninggal terlebih 

dahulu dari ayahnya, maka si anak tidak dapat hak waris dari ayahnya, apakah benar? 

Padahal bukan keinginan si anak untuk meninggal duluan, mengenai kematian kan Allah yang 

mengatur. 

Mohon konfirmasinya dan terima kasih 

Aribagio Sigit 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Urusan membagi warisan pada hakikatnya adalah ketentuan dari Allah SWT tentang 

bagaimana cara menentukan siapa yang menjadi pemilik atas suatu harta yang telah ditinggal 

mati oleh pemiliknya. 

Dan di antara prinsip yang paling dasar dari ilmu faraidh adalah memastikan bahwa orang 

yang menjadi ahli waris (penerima harta waris) masih hidup. Karena hal untuk memiliki ada di 

tangan manusia yang masih hidup. 

Seorang yang sudah meninggal dunia, secara hukum tidak punya taklif atau beban untuk 

melakukan ibadah lagi. Dia tidak lagi diwajibkan shalat, puasa, zakat, haji atau melakukan 

amal shalih. Sebab ajal (time limit) nya sudah dilewati. Dan salah satu konsekuensi dari 

kematian, dia sudah tidak punya lagi hak untuk memiliki atas suatu harta. 

Itulah kepana bila seorang yang punya harta wafat, harus dibagi waris. Karena orang mati 

tidak punya hak kepemilikan, terhitung sejak dia mati. Dia sudah tidak punya hak apa-apa lagi 

terhadap harta yang dia miliki, apalagi dengan harta orang lain. 

Prinsip ini adalah dasar ilmu faraidh. Perbandingannya kalau dalam ilu silat, pemahaman ini 

ibarat kuda-kuda dan latihan dasar pernafasan. Tidak ada jago silat yang tidak menguasai 

teknik kuda-kuda dan pernafasan. Sebelum diajari dengan berbagai jurus dari Cimande, 

Cingkrig, dan berbagai Ci yang lainnya, jurus dasar adalah kuda-kuda dan pernafasan. 

Maka jurus kuda-kuda di dalam ilmu faraidh adalah penguasaan doktrin dasar bahwa kita 

hanya mengurus harta orang buat orang yang masih hidup, bukan mengurus harta buat orang 

yang sudah mati. Kalau dia sudah mati, justru kita urus hartanya agar ahli warisnya yang 

masih hidup bisa memilikinya. 

Kententuan Dasar 

Ketentuannya begini, seorang akan menerima harta warisan dari orang lain apabila saat orang 

lain itu meninggal, dirinya masih hidup. Sebaliknya, bila dirinya telah meninggal duluan, 

sedangkan pemilik harta yang mau dibagi warisanya malah masih hidup, maka tidak ada cerita 

orang hidup memberi harta kepada orang mati. 
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Bedakan dengan kapan pembagian warisan dilakukan. Titik perhitungannya bukan kapan 

pembagian warisan itu dilakukan, tetapi perhitungannya adalah kapan yang punya harta dan 

mau dibagi waris harta itu meninggal. 

Kalau pada saat dia meninggal ada ahli waris yang sudah meninggal duluna, jelas ahli waris 

tidak akan mendapatkan warisan. Tapi kalau ahli waris itu masih hidup saat orang yang 

hartanya mau dibagi waris, maka ahli waris itu akan dapat harta warisan. Meskipun saat itu 

belum lagi dilakukan pembagian. 

Bab pertama dari ilmu faraidh adalah masalah syarat pembagian waris. Di sana disebutkan 

bahwa syarat pembagian waris ada tiga hal utama, yaitu: 

1. Telah Meninggalnya Pemilik Harta Warisan  
2. Masih Hidupnya Ahli Waris  
3. Tidak Adanya Mawani (pencegah)  

Setiap anak Madrasah Ibtidaiyah yang belajar ilmu waris pasti akan tahu tiga syarat mutlak 

itu. Sehingga masalah seperti ini tidak perlu diperdebatkan lagi. 

Kematian Allah Yang Atur 

Tidak ada yang salah dalam ungkapan bahwa kematian itu hanya Allah yang atur. Dan yang 

namanya aturan Allah SWT itu tidak ada seorang pun yang bisa protes. Kita sepakat dalam 

masalah ini, bukan? 

Nah, demikian juga dengan ilmu faraidh, segala ketentuannya adalah aturan dari Allah SWT 

juga. Sama sekali bukan buatan manusia, bukan buatan ulama atau ustadz, tetapi semata-mata 

buatan Allah. 

Jadi kalau Allah SWT sudah mengatur bahwa anak yang meninggal duluan tidak akan 

mendapat harta warisan dari ayahnya, apakah kita mau melawan ketentuan dari Allah SWT? 

Ilmu waris adalah ilmu yang Allah SWT turunkan dari langit, jadi hormatlah sedikit aturan 

yang Allah buat itu. Jangan dianggap ilmu itu bisa diotak-atik, apalagi diakal-akali. Nanti 

kualat sama Allah. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Harta Pemberian Orang Tua 

Assalamu 'Alaikum,  

Pak Ustad, Ayah saya memberikan kepada saya sebidang tanah 120 m berikut rumah, tidak 

terlalu besar namun nyaman dan asri. Waktu itu status saya janda dengan anak laki-laki 1 

orang. Sekarang saya sudah menikah lagi dengan seorang pria bujangan (belum dikaruniai 

anak ). 

Yang ingin saya tanyakan adalah, "Apabila saya meninggal terlebih dahulu, bolehkah anak 

laki-laki saya mendapatkanrumah tersebut?" 

"Apabila di kemudian hari, suami saya memiliki harta kemudian suami meninggal terlebih 

dahulu dan tidak memiliki anak, bagaimana cara pembagian harta peninggalan suami?" 

Terima kasih banyak atas perhatian dan jawabannya. Wassalam. 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Apabila anda meninggal dunia, maka yang akan jadi ahli waris anda adalah: 

1. Suami Anda 

Sebagai suami, beliau akan mendapat harta warisan dari diri anda dengan nilai 1/4 bagian dari 

total semua harta anda. Sebenarnya bila anda tidak punya anak kandung, suami anda punya 

yang lebih besar lagi, yaitu 1/2 (50%) dari total harta anda. 

2. Ayah anda dan ibu anda 

Tentunya hanya bila keduanya masih hidup saat suami anda meninggal dunia. Masing-masing 

akan mendapat 1/6 dari total harta yang suami Anda tinggalkan. Tapi kalau keduanya sudah 

meninggal ketika suami anda meninggal, jatah mereka hangus. 

3. Anak Laki-laki Anda 

Yang dimaksud dengan anak Anda adalah anak yang anda lahirkan sendiri, bukan anak suami 

anda. Anak suami anda justru tidak akan mendapat warisan dari diri anda. Tapi nanti dia akan 

mendapat warisan dari ayahnya. 

Nilainya adalah sisa dari yang telah sebelumnya diambil oleh Anda dan ayah ibu suami anda, 

kalau memang keduanya ada (masih hidup). Tapi kalau keduanya sudah tidak ada, berarti anak 

laki-laki anda akan mendapat 3/4 harta anda. 

Bila Suami Meninggal Dunia 

Dan apabila suami Anda yang meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak jauh beda dengan 

Anda, tapi dilihat dari sudut pandang suami Anda. 

1. Anda sebagai isteri 

Sebagai isterinya, anda pasti mendapat hak waris. Besarnya 1/4 bagian dari total harta pribadi 

suami. Kok anda mendapat 1/4? 

Karena suami anda itu tidak punya anak dari dirinya sendiri. Anak anda kan itu anak Anda 

dengan suami anda terdahulu, bukan dari suami yang sekarang. 

Jadi hitungannya, suami anda itu sebenarnya tidak punya anak. Maka orang yang tidak punya 

anak sebagai ahli waris, isterinya akan mendpat 1/4 bagian. 

Tapi anak anda sendiri justru tidak akan mendapat warisan dari suami anda. Karena anak itu 

bukan anak suami anda.Alasannya, sebagai 'orang lain' dia bukan ahli waris. 

2. Ayah dan Ibu dari suami anda 

Ketentuannya sama dengan di atas, bila keduanya masih hidup saat suami anda meninggal 

dunia. Masing-masing akan mendapat 1/6 dari total harta yang suami Anda tinggalkan. Tapi 

kalau keduanya sudah meninggal ketika suami anda meninggal, jatah mereka hangus. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh,  
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Waris terhadap Keluarga 

Assalamu'alaikum  

Ustadz, saya mempunyai ayah yang sudah meninggal dunia meninggalkan satu orang isteri 

dan 3 orang anak laki-laki (saya anak tertua), serta seorang ibu kandung sedangkan 

ayahnya(kakek saya) sudah meninggal. pertanyaan saya ustadz 

1. bagaimana tentang pembagian waris terhadap kami sekeluarga? 

2. ayah saya juga mempunyai saudara, 2 orang laki-laki, dan 5 orang saudari perempuan. 

apakah mereka juga mendapatkan hak waris? 

Terima kasih atas jawaban ustadz 

Hendro Wijaya 

 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Ahli waris bagi seorang yang meninggal adalah isteri/suami, anak-anak dan orangtua (ayah 

dan ibu). 

Dalam kasus Anda, berarti ahli waris beliau adalah: 

1. Isteri 

Dalam hal ini adalah ibu Anda. Beliau telah ditetapkan oleh Al-Quran prosentase besaran yang 

menjadi haknya. Besar 1/8 bagian, atau 12, 5%. Dihitung dari total harta yang diwariskan oleh 

Ayah 

.ٍِ ٌْ ْٗ َد َٖا َأ َُ ِت َِٗصٍٍَح ُذُ٘ص٘ ٍِِ َتْعِد  ََا َذَرْمُرٌ  ٍِ  ُِ َُ َِ اىُص ُٖ ََٗىٌد َفَي  ٌْ َُ َىُن  َفِئُ َما

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-

utangmu.(QS. An-Nisa': 12) 

Anggap saja setelah dikurangi dengan hutang, wasiat dan pengurusan jenazah, harta 

peninggalan milik Ayah Anda sebesar 8 milyar. Maka ibu Anda sebagai isteri beliau berhak 

mendapatkan 1/8 x 8 M = 1 milyar. 

2. Ibu 

Karena Ayah dari Ayah Anda sudah tiada, maka yang mendapatkan warisan tinggal Ibu saja. 

Hak beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran adalah 1/6 bagian. 

ََٗه  ُٔ َُ َى ََا َذَرَك ِإُ َما ٍِ ََا اىُسُدُش  ُٖ ْْ ٍِ َٗاِحٍد  ِٔ ِىُنِو  ٌْ َ٘ َٗأَلَت  

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak (QS. An-Nisa': 11) 
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Jadi meneruskan ilustrasi di atas, Ibunya Ayah Anda ini berhak atas harta almarhum sebenar 

1/6 dari total. Kalau totalnya 8 M, maka beliau berhak 1/6 x 8 M = 1, 33 milyar 

3. Anak-anak 

Karena anak berjenis kelamin laki-laki, maka harta warisan berhenti sampai di sini. Padahal 

seharusnya total ahli waris ada 25 pihak, sampai ke paman, bibi, keponankan, dan seterusnya. 

Tapi syariat Islam telah menetapkan, keberadaan anak laki-laki buat almarhum akan membuat 

warisan itu berhenti sampai lingkaran terdalam saja. Para paman, bibi, keponakan, bahkan 

saudara almarhum, baik kakak maupun adik, terhalang haknya karena keberadaan anak laki-

laki dari almarhum. 

Keberadaan anak laki-laki akan membuat posisi semua anak menjadi ashabah. 

Ashabah? 

Ya, ashabah itu maksudnya sisa pembagian. Terkadang orang-orang yang mendapat warisan 

lewat ashabah ini bisa dapat banyak, tapi kadang juga sedikit. Tergantung orang-orang yang 

menjadi ashabul furudh. Kalau jumlah mereka banyak, maka sisanya bisa jadi sedikit. Dan 

begitu sebaliknya. 

Dalam kasus ini, ashabah lumayan dapat banyak, karena yang menjadi ashabul furudh hanya 2 

orang saja, yaitu Ibu dan isteri, seperti yang sudah ditetapkan hak mereka di atas. 

Jadi kalau kita anggap harta milik almarhum itu 1 bulatan besar, maka hak para ashabah 

adalah sisa dari apa yang sudah diambil duluan oleh isteri dan ibu almarhum. 

Isteri berhak atas 1/8 bagian = 1 M, sedangkan Ibu almarhum berhak atas 1/6 bagian = 1, 3 M. 

Jadi sisanya adalah 5, 7 M. 

Terus sisa yang 5, 7 milyar itu tinggal dibagi rata bertiga. Silahkan hitung sendiri saja. 

Gampang sekali. 

Bagaimana Nasib Saudara Ayah? 

Tadi di atas sudah dijelaskan, nasib mereka kurang beruntung kali ini. Sebab kedudukan 

mereka sebagai kakak atau adik almarhum, baik laki atau perempuan, terhalang dan tertutup. 

Mereka tidak berhak mendapat bagian apa-apa dari warisan Ayah sebagai saudara mereka 

sendiri. Kenapa? 

Karena almarhum punya anak laki-laki. Barangkali itulah mengapa tanpa sadar banyak 

keluarga yang mendambakan punya anak laki-laki. Ternyata keberadaan anak laki-laki dapat 

'melindungi' warisan ayahnya agar tidak jatuh ke ahli waris yang lebih luar. 

Kalau saja sejak kecil pendidikan tentang pembagian warisan ini dipelajari oleh semua 

anggota keluarga, rasanya sih tidak akan muncul masalah. Kenapa seringkali muncul konflik 

keluarga saat membagi warisan? 

Jawabannya karena umumnya mereka tidak paham tentang ajaran Islam, wabil khusus 

pembagian warisan. 

Sehingga seringkali seorang muslim yang jahil pada agamanya merasa akan dapat warisan 

besar dari saudaranya. Lalu dia berharap terlalu banyak. Setelah tahu ternyata tiba-tiba 

dihadapkan pada kenyataaan bahwa dirinya tidak punya hak warisan dari almarhum, dia 

meradang. 



 
http://www.eramuslim.com/ustadz/ask/mwr  Disusun oleh Syaifullah Utan-Sumbawa 

293 
 

Padahal seandainya dirinya sejak kecil telah dididik oleh orangtuanya belajar ilmu warisan, 

insya Allah dia tahu mana haknya dan mana yang bukan haknya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Berapa Hak Waris Seorang Isteri? 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh 

Ustadz yang baik, Bagaimana hukum waris untuk isteri yang ditinggal suami yang meninggal 

dunia dan belum mempunyai anak? 

Apakah isteri berhak memiliki semua harta suaminya yang telah meninggal dunia? Atau harta 

itu untuk saudara yang lain? 

Terima kasih atas jawabannya. 

ernika@maulida.com 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dirinya akan mendapatkan harta warisan 

dari harta suami yang ditinggalkan. Besarnya adalah 1/8 atau 1/4 dari total harta warisan. 

ٍَا َذَرَك َأ ٌْ ِّْصُف  ََٗىُن َِٗصٍٍَح ٍِِ َتْعِد   َِ ََا َذَرْم ٍِ ٌُ اىُرُتُع  ََٗىٌد َفَيُن  َِ ُٖ َُ َى ََٗىٌد َفِئُ َما  َِ ُٖ ٌْ ٌَُنِ َى ٌْ ِإُ َى َٗاُجُن ْز  ٍِ ٌْ ْٗ َد َٖا َأ َِ ِت  ٌُِ٘صٍ

َِ ُٖ ََٗىٌد َفَي  ٌْ َُ َىُن ََٗىٌد َفِئُ َما  ٌْ ٌْ ٌَُنِ َىُن ٌْ ِإُ َى ََا َذَرْمُر ٍِ َِ اىُرُتُع  ُٖ ََٗى  ٍِ ٌْ ْٗ َد َٖا َأ َُ ِت َِٗصٍٍَح ُذُ٘ص٘ ٍِِ َتْعِد  ََا َذَرْمُرٌ  ٍِ  ُِ َُ  اىُص

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) sesudah dibayar utangnya. 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 utang-utangmu.(QS. An-Nisa': 12) 

Dari ayat di atas ini jelas sekali bahwa seorang isteri akan mendapat 1/8 apabila si suami 

punya anak yang juga mendapat warisan. Dan sebaliknya, isteri akan mendapat jatah yang 

lebih besar, yaitu 1/4 bagian dari total harta suaminya, apabila si suami yang meninggal dunia 

itu tidak punya anak yang mendapat warisan. 

Yang harus dipastikan, keberadaan anak di sini bukanlah anak si isteri, melainkan anak si 

suami yang meninggal. Misalnya, suaminya dahulu sempat menikah sebelumnya dengan 

wanita lain lalu punya anak, lalu bercerai atau isteri pertamanya meninggal. 

Anaknya itu pasti akan mendapat warisan, tapi ibunya yang sudah diceraikan, bila telah lewat 

dari masa iddah, tidak mendapat warisan. 

Ahli Waris Selain Isteri 

Selain isterinya, bila seorang laki-laki wafat maka yang akan pasti menjadi ahli warisnya 

adalah anak-anaknya. Apalagi bila anaknya ada yang laki-laki, maka keberadaannya akan 

menjadi hijab (penutup) atas hak waris dari saudara-saudara almarhum. 
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Tapi bila tidak ada anak laki-laki, maka harta waris itu memang akan jatuh ke tangan saudara-

saudara almarhum. Setelah sebelumnya harus diberikan terlebih dahulu kepada ayah dan ibu 

almarhum, yang masing-masing bagiannya adalah 1/6. 

Mari kita ambil sebuah perumpamaan untuk memudahkan saja. Anggaplah suami punya harta 

warisan yang sudah dikeluarkan hutang dan wasiat sebesar 12 milyar. Dia tidak punya anak 

tapi punya seorang isteri, ayah, ibu dan satu saudara laki serta satu saudara perempuan. 

Maka pembagian warisnya adalah sebagai berikut: 

1. Isteri mendapat 1/4 bagian, yaitu 1/4 x 12 milyar = 4 milyar 

2. Ibu mendapat 1/6 bagian, yaitu 1/6 x 12 milyar = 2 milyar 

3. Ayah mendapat 1/6 bagian, yaitu 1/6 x 12 milyar = 2 milyar 

Maka harta yang 12 milyar itu sudah tinggal 6 milyar, karena telah diambil oleh para ahli 

waris dari kalangan ashabul furudh. Sisanya adalah menjadi jatah para ashabah yang besarnya 

6 milyar. 

Saudara dan saudari almarhum seharusnya tidak mendapat harta waris apa-apa, asalkan 

almarhum punya anak laki-laki. Tapi karena almarhum tidak punya anak laki-laki, maka 

saudara dan saudari almarhum akhirnya jadi berhak atas harta itu. 

Sisa enam milyar itu menjadi hak saudara dan saudari almarhum, namun tetap dengan 

ketentuan bahwa laki-laki mendapat 2 kali lipat dari harta anak perempuan. Jadi seorang laki-

laki dihitung dua orang. Maka harta 6 milyar itu dibagi tiga bagian sama besar, 2 bagian buat 

saudara laki-laki yang besarnya menjadi 4 milyar, sedangkan satu bagian menjadi hak saudara 

perempuan, yang besarnya 2 milyar. 

Jumlah Isteri Lebih Dari Satu Orang 

Namun seandainya pada saat meninggalnya, suami masih secara resmi memili sejumlah isteri, 

tidak hanya satu orang, misalnya ada dua atau tiga orang, maka 1/8 atau 1/4 bagian itu harus 

dishare (dibagi) berdua atau bertiga. 

Jadi 1/8 atau 1/4 bagian itu adalah jatah untuk 1 isteri, atau 2 isteri, atau 3 isteri atau 4 isteri 

sekaligus. 

Namun mantan isteri, seberapa pun lamanya berumah tangga mendampingi suaminya, tetap 

saja tidak akan mendapatkan harta warisan. Apabila pada saat suami itu meninggal, posisinya 

sudah bukan isteri lagi lantaran terjadinya perceraian. 

Harta Suami VS Harta Bersama 

Namun kasus yang paling sering terjadi adalah kasus harta yang dianggap harta bersama 

antara suami dan isteri. Masalah ini termasuk masalah yang paling rumit. Apalagi sekarang ini 

para wanita telah banyak yang bekerja dan punya penghasilan sendiri. 

Sehingga asset-asset yang ada di dalam rumah tangga, seringkali juga bersumber dari isteri, 

tidak semata-mata dari suami. Misalnya, kita sering mendapati suami isteri berpatungan untuk 

membangun rumah. Anehnya, berapa nilai share masing-masing, juga tidak jelas. 

Masalah akan menjadi rumit ketika terjadi perceraian antara mereka. Sama-sama mengklaim 

rumah itu sebagai miliknya. Lalu masing-masing membaca pengacara. 
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Padahal kepemilikan harta dalam sebuah rumah tangga tetap kembali kepada milik masing-

masing. Harta milik seorang suami tidak lantas menjadi milik isteri, kecuali bila telah 

diberikan, entah sebagai nafkah bulanan atau hadiah. 

Demikian juga dengan harta isteri, tidak lantas menjadi harta suami. Dan isteri tetap punya hak 

sepenuhnya atas harta yang dimilikinya. Dia tidak wajib mencari nafkah, karena suaminya 

yang berkewajiban untuk bekerja demi menafkahi dirinya. 

Sedangkan wanita itu sendiri, dibolehkan bekerja apabila suaminya mengidzinkannya. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apakah Pembagian Waris di Keluarga Saya Bisa Dibenarkan? 

Assallamu 'alaikum Wr. Wb 

Ustadz, saya mau bertanya, saya punya masalah, kedua orang tua saya sudah wafat, ayah 2 

tahun lalu, ibu 4 tahun lalu dan meninggalkan warisan sebuah rumah. kami semua 7 

bersaudara 5 perempuan, 2 laki-laki. 

Saya anak terakhir (laki-laki ) semua sudah berkeluarga kecuali kakak saya (perempuan/ anak 

ke 6 ). 

Setelah diadakan musyawarah bersama disepakati rumah tersebut di beli saya sebagai anak 

terakhir yang sekarang menempati rumah tersebut. Kakak saya semua sudah punya rumah 

sendiri. Keputusan saat itu rumah dan tanah dihargai 40 juta. 

Kemudian dibagi adil tanpa membedakan laki-laki dan perempuan jatah 40 juta dibagi 7, jadi 

semua dapat 5, 7 juta. Sehingga saya memberikan uang 5, 7 juta ke semua kakak saya. 

Dan rumah tersebut sekarang sudah saya rehab, dan sudah saya buat sertifikat karena dari dulu 

peninggalan orang tua belum ada sertifikat. Dan saya tinggal bersama isteri dan kakak saya 

yang belum menikah. 

Setelah perjanjian berjalan 2 tahun, kakak saya yang belum nikah menggugat dan minta 

merevisi perjanjian yang dulu. Dengan alasan tidak ikhlas rumah peninggalan ortu di atas-

namakan saya. Karena kalau saya meninggal nantinya harta warisan tersebut bisa jatuh ke 

tangan isteri. 

Saya bingung, saya minta pendapat-pendapat kakak saya yang lain, dan kakak-kakak saya 

bersepakat tetap setuju dengan perjanjian pertama dan tidak memperdulikan kemauan kakak 

saya yang belum nikah. 

Karena masalah itu kakak saya pergi dari rumah dan memutuskan tali silaturahmi, saya 

mencoba membujuk untuk tetap tinggal dan dimusyawarahkan kembali dengan semua 

keluarga tetep tidak mau. 

Terus, Bagaimana ustadz. apakah saya salah telah membeli warisan orang tua tersebut? 

Bagaimana solusinya? Apakah pembagian waris di keluarga saya bisa dibenarkan? Mohon 

penjelasan, pak ustadz. 

Atas perhatian dan jawabannya saya ucapakan terima kasih. 

Wassallamu 'alaikum Wr. Wb. 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Dari segi cara membayarkan rumah itu, sebenarnya sudah tidak ada masalah. Karena untuk 

bisa dibagi-bagi kepada 7 bersaudara dengan cara yang tepat dan semua benar-benar 

menikmati pembagian, satu-satunya cara memang hanya dengan cara menjual rumah itu. Apa 

boleh buat. 

Urusan kenangan masa lalu dan seterusnya, tergantung dari kesepakatan. Intinya tiap anak 

yang merupakan ahli waris memang sama-sama punya hak atas rumah itu sesuai dengan jatah 

warisan yang mereka punya. 

Kalau semua sepakat untuk menjual rumah itu, yang tentu saja itu hak para ahli waris. Apalagi 

bila jual beli sudah terjadi, maka pada dasarnya sudah tidak bisa dibatalkan lagi. 

Ada pun yang membeli rumah itu ternyata adalah salah satu ahli waris, hukumnya sah-sah 

saja. Tidak ada masalah. Asalkan semua pihak sepakat dan rela atas terjadinya jual beli itu. 

Dan tentu saja harus ada kerelaan atas harga jualnya. 

Dan apabila proses jual beli itu sudah terjadi, maka pada dasarnya tidak bisa dibatalkan begitu 

saja. Apalagi jual beli itu sudah sah. 

Maka dalam hal ini, bila anda adalah ahli waris yang membeli rumah itu, anda sendiri juga 

punya hak atas sekian persen dari rumah itu. Anda cukup membayar harga sesuai dengan hak 

masing-masing ahli waris yang lain, di luar yang telah menjadi hak anda sebagai ahli waris. 

Sedikit Kesalahan 

Dilihat sekilas dari cara pembagiannya yang menyamakan begitu saja antara hak laki-laki dan 

wanita, pembagian seperti ini belum memenuhi ketentuan syariat Islam. 

Yang benar dalam 'pandangan langit' adalah anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari 

bagian yang diterima anak perempuan. Tiap anak laki-laki dihitung 2 orang. Jadi kalau jumlah 

anak laki-laki ada 2 orang dan anak perempuan ada 5 orang, maka uang 40 juta itu dibagi 

menjadi 9 bagian yang sama besar. 

Lalu tiap anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. 

Kalau nilai rumah itu disepakati seharga 40 juta, maka kita bagi 40 juta itu menjadi sembilan 

bagian yang sama besar. Hasilnya adala Rp 4.444.444, - (empat juta empat atus empat puluh 

empat ribu rupiah). 

Karena anda anak laki-laki yang mendapat dua porsi bagian, maka yang anda harus bayarkan 

kepada saudara-saudari anda hanyalah tinggal 7 bagian. Kalikan saja Rp 4.444.444, - dengan 

7, hasilnya adalah Rp 31.111.111, - 

Berikan Rp 8.8 juta kepada saudara anda yang laki-laki dan berikan kepada saudari wanita 

anda yang 5 orang itu masing-masing Rp 4.4 juta. 

Wallahu a'lam bishsawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Apa yang Dimaksud dengan Harta Warisan? 

Assalamualaikum,  

Saya mau bertanya pak ustadz 

Apakah benar yang dimaksud dengan warisan adalah harta peninggalan ato 

kekayaanyangdimiliki orang tua kita 100% hasil jerih payah mereka tanpa ada campur tangan 

orang lain dalam mencarinya (tambahn dari anak-anaknya). 

Demikian mohon penjelasannya, Trimakasih 

Hormat Saya,  

Wassalam 

Sis Alif Dzalzaidal 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Harta warisan adalah harta yang menjadi milik sepenuhnya dari seorang yang telah meninggal 

dunia, setelah dikurangi hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah. 

Asal Muasal Harta 

Dari asal muasalnya, harta itu bisa saja dari hasil jerih payah seseorang dengan mengeluarkan 

keringat dan tenaga. Tetapi bukan berarti hanya terbatas dari hasil kerja. 

Bisa saja harta itu asalnya dari pemberian atau hadiah dari pihak lain. Asalkan pemberian itu 

benar-benar pemberian, bukan hutang atau agunan atau titipan, tentu saja harta itu sudah 

sepenuhnya menjadi hak dirinya. 

Dan bisa saja asal harta itu dari warisan, atau wasiat atau luqathah. Luqathah adalah harta yang 

ditemukan di suatu tempat dan tidak ada yang mengakuinya sebagai milik, walau sudah 

diumumkan setahun lamanya. 

Dan bisa saja asal harta itu dari harta yang terpendam di dalam tanah peninggalan peradaban 

non Islam di masa lalu. Tentu ada zakatnya sebesar 20% atau 1/5 dari nilai total harta itu. 

Dan bisa saja harta itu didapat dari bagi hasil saham dalam sebuah perusahaan. Pendeknya, 

segala yang merupakan hak milik adalah harta warisan. 

Milik Sepenuhnya 

Dikatakan sebagai harta milik sepenuhnya berarti di dalam harta itu tidak ada hak kepemilikan 

orang lain. Apakah itu milik saudara, isteri, anak, rekan bisnis atau siapa pun. 

Yang seringkali terjadi kasusnya adalah harta milik pasangan suami isteri. Di negeri kita, 

sudah terbiasa suami isteri sama-sama cari nafkah, lalu rezeki mereka dijadikan satu, seolah 

tidak ada lagi batas kepemilikan. Bahkan sudah tidak jelas lagi berapa besar bagian milik 

suami dan berapa besar bagian milik isteri. 
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Padahal di dalam syariat Islam, sistem penataan keuangan model begini tidak dianjurkan. 

Yang benar, meski masuk dalam satu rekening, tapi harus jelas berapa uang suami dan berapa 

uang isteri. Sebab hak milik tetap terletak pada diri masing-masing. 

Milik Orang Yang Telah Meninggal Dunia 

Tidaklah ada pembagian warisan apabila pemilik harta itu masih hidup. Karena syarat dari 

pembagian warisan adalah meninggalnya sang pemilik harta, hingga harta itu harus dibagi-

bagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. 

Apabila sang pemilik harta masih hidup, maka tidak ada cerita untuk membagi-bagi warisan. 

Kalau mau dibagi-bagi saat sang orang tua masih hidup, namanya bukan lagi warisan, 

melainkan hibah atau pemberian. Bahkan namanya juga bukan wasiat, karena wasiat hanya 

diberikan kepada selain ahli waris. 

Tentang masalah syarat kematian ini, ada sebuah kisah yang mengiris ulu hati kami. Kami 

pernah kedatangan seorang tua yang sudah pensiun yang kini hidup bersama dengan isteri 

keduanya, karena isteri pertamanya telah dipanggil Allah SWT. 

Entah dosa apa yang pernah dilakukan, tetapi anak-anaknya dari isrtri pertama yang sebearnya 

sudah sukses hidupnya -belum apa apa- sudah meributkan harta warisan dari dirinya. Laa 

ilaaha illallah, dunia memang sudah benar-benar hampir kiamat. 

Masak orang tuanya masih hidup dan segar bugar, bisa-bisanya anak-anak itu tidak tahu diri, 

belum-belum sudah memperebutkan harta milik sang Ayah. Bahkan sambil berlinang air mata, 

Bapak itu menceritakan bagaimana beliau telah memberi hibah berupa rumah dan sebagainya. 

Kok tega-teganya mereka main ancam kepada sang Ayah yang masih hidup untuk segera 

membagi-bagi harta yang sepenuhnya masih miliknya? 

Alangkah baiknya seandainya ibu anak-anak itu tidak pernah melahirkan anak-anak durhaka 

seperti itu. Sudah tidak punya ilmu, durhaka pula. Padahal harta yang diperebutkannya itu 

tidak akan dibawa ke liang lahat. Lagi pula siapa yang bisa menjamin bahwa Ayah mereka 

mati duluan, siapa tahu justru anak-anak itu mati duluan, bukan? 

Jadi bisa saja bukannya si Ayah yang memberi harta warisan kepada anakny, malah 

sebaliknya, si Ayah malah bisa saja menerima warisan dari harta anak-anaknya, karena anak-

anaknya mati duluan. Karena umur kita di tangan Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang 

bisa memastikan siapa di antara kita yang mati duluan. Istighfar dan istighfar lah wahai anak-

anak. 

Keluarkan Dulu Hutang Almarhum 

Sebelum dibagi-bagi harta warisan itu, tindakan yang paling awal adalah menelusuri hutang-

hutang almarhum, apabila beliau punya hutang. 

Para pebisnis biasanya adalah orang yang hutangnya ada di mana-mana. Makanya hati-hati 

kalau punya Ayah yang kerjanya bisnis, setidaknya hobi dan pandai berhutang. Jangan terlalu 

terbuai dulu dengan ungkapan bahwa berdagang itu adalah pintu rejeki. Sebab godaannya 

adalah hutang. Dan orang yang mati syahid sekalipun, tidak akan bisa masuk surga manakala 

urusan hutangnya belum selesai. 

Jangan sampai kita punya Ayah yang meninggal dunia sambil meninggalkan hutang, biar pun 

kelihatannya seperti orang kaya. Ternyata begitu mati, wah hutangnya lebih banyak dari 

hartanya. Alih-alih dapat harta warisan, yang ada malah dapat tagihan hutang. Bisa-bisa mejret 

dibuatnya. 
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Keluarkan Wasiat Almarhum 

Selain hutang, yang harus dikeluarkan adalah wasiat yang pernah almarhum janjikan kepada 

orang atau pihak tertetntu. Janji adalah hutang. Dan berawasiat atas pemberian harta termasuk 

di dalamnya. 

Namun ada ketentuan bahwa maksimal yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 dari total harta yang 

merupakan milik almarhum 100%. Tidak boleh lebih. 

Syarat yang lainnya adalah bahwa wasiat itu hanya diberikan kepada orang yang bukan ahli 

waris. Misalnya tetangga, kerabat, teman atau mungkin juga keluarga, namun yang tidak 

mendapat warisan. Misalnya cucu di mana orang tua mereka dapat warisan. 

Tidak ada kamusnya ada orang menerima warisan dan sekaligus wasiat dari pembagian waris 

yang sama. 

Biaya Penyelenggaraan Jenazah 

Selain hutang dan wasiat, biaya penyelenggaraan dan pengurusan jenazah pun juga harus 

dikeluarkan. Biasanya mulai dari memandikan, membeli kain kafan, biaya penguburan dan 

seterusnya, seharusnya diambilkan dari harta almarhum. Kecuali bila ada keluarga yang 

menanggungnya. Atau ada badan sosial (lajnah khairiyah) yang berkomitmen untuk 

menanggung semua biaya itu. 

Setelah semua selesai, barulah para ahli waris didata dan dikumpulkan. Lalu ditetapkan siapa 

saja yang mendapat warisan dan siapa saja yang terhijab alias tertutup jatahnya. 

Setelah itu baru kemudian dipilah-pilah, mana ahli ahli waris yang termasuk ahhabul furudh 

dan mana yang merupakan ashabah. Ashabul Furudh tentu saja didahulukan, misalnya isteri 

yang mendapat 1/8 atau 1/4. dari total harta yang dibagi-bagi itu. 

Atau bila almarhum masih punya Ayah saat wafatnya, maka beliau pasti mendapat 1/6 dari 

total harta yang dibagi. Demikian juga bila almarhum masih punya Ibu, beliau bisa mendapat 

jatah 1/6 atau 1/3 dari total harta yang dibagi. 

Seandainya yang wafat itu wanita dan masih punya suami saat wafatnya, suaminya bisa 

mendapat 1/4 atau 1/2 bagian dari harta yang dibagi-bagi itu. 

Setelah itu kalau masih ada sisanya, barulah para ashabah mendapat jatah. Ketentunnya 

sederhana saja. Yang laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari yang perempuan. 

Kira-kira demikianlah singkatnya membagi warisan. Kalau mau serius dan memadai dalam 

cara memahaminya, mungkin harus dengan sebuah pelatihan singkat, atau semacam short 

course sehari penuh. Seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya pada sebuah jamaah 

pengajian di sebuah perusahaan. 

Karena memang ada beberapa rumus, skema dan tabel yang harus digunakan. Tulisan seperti 

ini tentu kurang memadai untuk belajar ilmu hitung waris. 

Tetapi kami dahulu butuh setidaknya 4 semester penuh untuk belajar ilmu faraidh atau waris 

ini. Artinya selama dua tahun. Kalau kemudian dikemas jadi pelatihan singkat sehari, insya 

Allah sudah lumayan. Karena dibantu dengan berbagai macam alat peraga dan jurus-jurus 

jalan pintas (shortcut). 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Saya Anak Angkat, Apakah Dapat Harta? 

Assalamu alaikum,  

Saya adalah wanita dewasa, belum menikah, dalam keluarga menjadi anak adopsi. Bapak 

angkat saya sudah meninggal dan ibu angkat sedang sakit parah, mereka tidak punya anak. 

Untuk pengobatan ibu yang besar, kami menjual harta ibu dan masih ada yang tersisa adalah 

rumah yang kami tempati yang bernilai tinggi di kota beserta 2 kebun dan 1 lereng di 

kampung. 

Sebelumnya perlu saya jelaskan garis keluarga kami adalah sebagai berikut: 

1. Almarhum Bapak angkat saya anak tunggal tetapi mempunyai saudara yang satu ibu lain 

bapak (2 adik laki-laki dan 1 perempuan, masih hidup). Orang tua bapak angkat saya (kakek 

nenek saya itu) bercerai waktu bapak masih kecil dan sekarang sudah meninggal. 

2. Ibu angkat saya mempunyai saudara satu bapak lain ibu (ada 6 orang), kakek saya sebelum 

menikah dengan nenek atau ibu dari ibu saya telah menjalani pernikahan 6 kali dan semua 

bercerai, kakek dan nenek saya itu semua sudah meninggal dan anak anaknya atau saudara ibu 

saya masih hidup. 

Yang ingin saya tanyakan adalah: 

1. Dengan kondisi keuangan yang menipis sedangkan biaya pengobatan yang tinggi terus 

berjalan, saya punya rencana untuk menjual rumah yang kami tempati sekarang yang 

sertifikatnya atas nama ibu. 

Apakah saya sebagai anak adopsi mempunyai hak untuk menjual karena secara legal waktu 

ibu masih sehat dan sadar telah memberikan surat hibah wasiat bermaterai, surat akta wasiat 

dari notaris dan akta kuasa jual dari notaris. 

Perlukah saya minta izin dari saudara-saudara ibu dan bapak? 

Dan apakah ada pembagian buat mereka secara syariat atau dengan kebijaksanaan saya saja? 

2. Bila ibu angkat saya nanti meninggal dan kami masih tinggal di rumah ini serta harta di 

kampung masih ada juga, bagaimana pembagian warisannya menurut syariat Islam? 

3. Haruskah kami merujuk pada pengadilan agama atau cukup musyarawah antar keluarga? 

4. Perlukan saya didampingi oleh pengacara dalam setiap pengambilan keputusan yang 

penting? 

Mohon penjelasannya dari Bapak Ustad atas bantuannya saya ucapkan terima kasih 

Inong 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Posisi Anda memang anak adopsi, di mana dalam Islam, kedudukan anak adopsi memang 

tidak pernah diakui secara legal. Maksudnya, Islam tidak membenarkan adanya anak adopsi 
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yang mengubah status nasab seseorang. Sehingga dalam hukum waris, tidak ada cerita anak 

angkat mendapat warisan. Karena anak angkat tidak termasuk ke dalam jajaran ahli waris. 

Namun kalau menyimak penuturan Anda, bahwa Anda telah dihibahkan harta benda milik ibu 

angkat Anda, bahkan ada kekuatan legalnya, lain lagi ceritanya. Kita tidak lagi bicara waris, 

tetapi kita bicara hukum hibah dalam Islam. 

Hibah 

Tidak seperti hukum waris yang mensyaratkan kematian pemilik harta, hibah adalah 

pemindahan hak kepemilikan dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup 

tanpa pengganti ('iwadh). 

Yang menarik, hukum hibah ini sangat longgar, tidak seperti hukum waris. Misalnya, hibah 

boleh diberikan kepada siapa saja, tidak harus hanya kepada ahli waris saja, tetapi boleh 

diberikan kepada teman, saudara, tetangga, kerabat, bahkan orang yang tidak kenal sekali pun. 

Dan tentunya juga boleh diberikan kepada anak angkat. 

Nah, dalam hal ini, posisi Anda sebagai anak angkat yang menjadi penerima hibah adalah sah. 

Secara legal sebuah hibah itu seharusnya dibuktikan dengan pengubahan status dalam surat 

menyurat, selain ada semacam surat resmi yang menyatakan hibah tersebut. 

Bukan apa-apa, sebab kalau tidak dilegalkan dengan surat-surat, hibah itu bisa jadi bahan 

koflik berkepanjangan yang tidak ada habisnya. Anggaplah anda diberi mobil oleh teman 

anda. Tentu Anda tidak mau kalau pemberian itu hanya lewat mulut saja. Kalau memang 

teman itu serius mau memberi mobil, mbok tolong BPKB-nya di balik nama, demikian juga 

dengan STNK-nya. Dan sebelumnya, tolong juga dibuatkan surat pernyataan pemberian itu 

secara sah, kalau bisa di depan notaris. Syukur kalau ada saksi, setidaknya dari keluarga teman 

anda itu. 

Buat apa? 

Buat bukti hak kepemilikan atas mobil itu. Jangan sampai di tengah jalan, tiba-tiba Anda 

dicegat oleh polisi yang menuduh anda pencuri mobil. Wah rupanya pemberian teman Anda 

itu pemberian jebakan, mobil itu ternyata mobil curian. Kan yang botak Anda juga. 

Karena itu kalau membaca tulisan Anda, sebenarnya seklias sudah jelas, bahwa Anda sudah 

mendapatkan hibah secara legal dari ibu angkat Anda. TInggal kepastian hukumnya bahwa 

hibah itu legal dan bahwa surat-surat itu asli. 

Seandainya semua surat itu legal dan sah, Anda adalah pemilik harta itu. Maksudnya, sekarang 

harta benda itu sudah milik pribadi anda. Setidaknya berdasarkan surat legal yang Anda 

punya. 

Maka kalau Anda berniat untuk menjualnya, jelas 100% itu hak Anda. Apalagi niatnya untuk 

biaya rumah sakit dan perawatan ibu Anda. 

Tapi harus diingat, bahwa yang menjadi hak Anda hanyalah yang memang telah dihibahkan 

kepada Anda. Harta lainnya yang tidak dihibahkan kepada Anda, tentu bukan harta benda 

milik Anda sendiri. Karena itu jangan dicolek sedikit pun. 

Pembagian Warisan 

Sebagai anak angkat, secara hukum Anda memang bukan ahli waris. Jadi Anda sama sekali 

tidak punya hak apa pun dari harta pembagian warisan. Hal ini perlu dijelaskan dengan tegas 

kepada para ahli waris dari ibu angkat Anda. 
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Biarlah para ahli waris membagi-bagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. 

Yang penting, harta ibu angkat Anda yang sudah dihibahkan kepada Anda, jangan ikut dibagi 

waris. 

Sebab harta itu sudah bukan lagi milik ibu angkat anda. Para ahli waris harus tahu hal itu. 

Pemberian yang sudah dilaksanakan secara sah, apalagi ada surat legalnya, sudah 

menghasilkan produk hukum yang permanen bahwa harta itu sudah berpindah kepemilikan. 

Harta yang telah dihibahkan kepada Anda, sudah bukan milik ibu angkat Anda lagi. 

Maka tidak ada cerita hartai itu harus ikut dibagi waris. Yang dibagi waris hanyalah harta yang 

benar-benar masih milik ibu angkat anda. Dan harus dibuktikan lewat surat-surat yang legal. 

Apakah Anda harus didampingi pengacara? 

Kami kira tidak ada salahnya. Setidaknya orang yang mengerti maslaah hukum dan legal 

aturan hak kepemilikan. 

Sebagai orang awam dalam hukum dan legal, rasanya memang Anda butuh saran dan masukan 

yang benar dari seorang yang memang ahli di bidang hukum. Intinya, tugas pengacara itu 

adalah memastikan bahwa hak kepemilikan Anda atas harta hibah itu sah dan legal. Sehingga 

orang-orang mengaku sebagai ahli waris tidak bisa mengganggu gugat. 

Apalagi mengingat bahwa ibu angkat Anda, orang yang hartanya mau diperebutkan, 

sebenarnya masih hidup. Sangat tidak punya hati nurani kalau orang yang masih hidup, 

hartanya sudah diperebutkan. Tetapi terkadang, banyak orang yang mati hatinya kalau lihat 

duit, apalagi nilainya bisa bermilyar. 

Tapi akan menjadi lebih baik kalau seandainya sebelum membawa maslaah ini ke pengadilan, 

kita selesaikan lewat musyawarah keluarga. Agar tidak terjadi saling curiga dan fitnah yang 

tidak berdasar. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Waris untuk Tiga Anak Wanita, Satu Isteri Serta Saudara dan Saudari 

Assalamuaikum Wr Wb 

Pak Ustadz 

Bagaimanakah pembagian waris menurut syariat, apabila ada seorang laki-laki/suami 

meninggal dunia, sedangkan dia mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuan. 

Laki-laki atau suami tersebut juga masih mempunyai saudara kandung (masih hidup)1(satu) 

orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. 

Dan kedua orang tua laki-laki/suami tersebut sudah meninggal dunia. 

Mohon bantuannya Pak Ustadz. 

Terima kasih 

Sabaruddin 
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Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Orang-orang yang anda sebutkan memang semua adalah ahli waris yang pasti mendapat jatah 

dari pembagian waris. Sebagiannya ada yang termasuk ashabul furudh, yaitu 3 anak 

perempuan dan isteri dari almarhum. Sisanya adalah para ahli waris dari jenis ashabah, yaitu 1 

orang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan dari almarhum. 

Sekarang mari kita mulai pembagian dari para ashabul furudh, yaitu isteri almarhum dan 

ketiga anak perempuannya. 

1. Isteri 

Isteri almarhum mendapat 1/8 dari total harta yang diwariskan, tentunya setelah dipotong 

untuk membayar hutang, hibah, washiyat serta biaya penyelenggaraan jenazah dan lainnya. 

Sebagaimana Allah SWT telah tetapkan bagian 1/8 itu di dalam Al-Quran, yaitu: 

ََا َذَرْمُد ٍِ  ُِ َُ َِ اىُص ُٖ ََٗىٌد َفَي  ٌْ َُ َىُن  َفِئُ َما

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan (QS. An-Nisa': 12) 

Yang dimaksud dengan 'kamu' dalam ayat ini adalah orang yang meninggal dunia. Jadi Allah 

SWT berbicara kepada orang yang seolah0olah nanti akan meninggal dunia, di mana dirinya 

punya anak, maka isterinya akan mendapat bagian 1/8. 

Dan kalau kita kembalikan kepada awal ayat ini, bila orang yang meninggal itu tidak punya 

anak, isteri akan mendapat jatah yang 2 kali lebih besar, yaitu 1/4 dari total harta yang dibagi 

waris. 

2. Tiga Anak Perempuan 

Sedangkan tiga anak perempuan secara bersama-sama mereka mendapat bagian 2/3 dari total 

harta yang dibagi waris. Dalilnya di ayat sebelum ayat yang di atas. 

ٍَا َذَرَك َِ ُشُيَصا  ُٖ ِِ َفَي ٍْ ََْر َْ٘ق اْش َِ َِّساء َف  َفِئُ ُم

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan (QS. An-Nisa': 11) 

Maksudnya, bila almarhum meninggalkan harta senilai 3 milyar, maka 2/3 dari harta itu, yakni 

2 milyar adalah hak untuk tiga anak perempuannya. Maka silahkan saja 2 milyar itu dibagi 

tiga. Jadi masing-masing anak perempuan itu mendapat Rp 666, 6 juta. 

Sedangkan isteri almarhum, yang kebetulan juga menjadi ibu bagi tiga anak perempuan itu, 

mendapat 1/8 dari 3 milyar, yaitu Rp 375 juta 

Tentu saja harta yang 3 milyar kalau diambil 2 milyar dan 375 juta, masih ada sisanya. 

Sisanya sebesar Rp 625 juta. Ini disebut sebagai sisa. Sisa ini menjadi hak para ashabah. Dan 

para ashabah dalam hal ini saudara dan saudari almarhu 

. 
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3. Ashabah: Saudara dan Saudari almarhum 

Cara pembagiannya cukup dibagi rata, namun jatah saudara laki-laki dua kali lipat lebih besar 

dari jatah saudara perempuan. Karena saudara laki-laki cuma satu dan saudara perempuan ada 

dua, maka sisa harta itu yang sebesar 625 juta, cukup dibagi dua. 

Setengahnya yaitu 312, 5 juta buat saudara laki-laki. Dan setengahnya lagi buat 2 orang 

saudara perempuan. Tentunya mereka tinggal berbagi lagi masing-masing setengahnya. Jadi 

masing-masing dapat 156, 25 juta. 

Tentunya angka 3 milyar ini hanya ilustrasi saja, sebab anda tidak mencantumkan nilai harta 

yang dibagi waris. Karena itu untuk lebih menggambarkan secara nyata, kami buatkan contoh 

seolah-olah almarhum mewariskan harta senilai 3 milyar. 

Tambahan Keterangan 

Dalam hal ini kebetulan almarhum tidak punya anak laki-laki, sehingga warisan masih bisa 

ada sisanya dan bisa jatuh ke level para ashabah lainnya, yaitu saudara dan saudari almarhum. 

Seandainya, almarhum punya anak laki-laki, maka ceritanya akan lain. Sebab keberadaan anak 

laki-laki akan menutup (menghijab) hak para ashabah seperti saudara dan saudari almarhum. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Apakah Benar Pembagian Harta Waris Keluarga Kami? 

Assalamu’alaikum Pak Ustadz,  

Orang tua kami mempunyai 10 anak, 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sekarang ayah kami 

sudah wafat, kakak kami perempuan meninggal dunia sebelum ayah kami wafat. Yang ingin kami 

tanyakan adalah: 

1. Apakah benar kakak perempuan kami tidak mendapatkan hak warisnya, karena beliau wafat 

lebih dahulu mendahuli ayah kami? Karena kakak perempuan kami mempunyai 2 orang anak 

perempuan dan 1 anak laki-laki? 

2. Apakah benar anak perempuan tidak berhak mendapat warisan apabila dia meninggal dunia, 

walaupun sebenarnya dia wafat tidak mendahului ayah kandungnya dan anak perempuan 

tersebut telah mempunyai anak (cucu dari ayah kami). 

Demikian hal yang ingin kami tanyakan, atas penjelasan Pak Ustadz kami ucapkan banyak terima 

kasih. 

Wassalam 

Bunga2203 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Kasus di mana seorang calon ahli waris malah meninggal dunia terlebih dahulu dari orang 

yang akan memberikan harta warisan, memang sering bikin heboh. Sebab dalam hukum waris 

memang dikenal aturan bahwa yang meninggal duluan memang tidak menerima warisan. 
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Meninggal Duluan = Tidak Mendapat Warisan 

Benar apa yang anda sampaikan bahwa seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari 

orang yang akan memberinya warisan, jelas tidak akan menerima warisan. 

Sebab syarat penyerahan harta warisan ada tiga. Pertama, yang punya harta harus meninggal 

terlebih dahulu. Kedua, yang akan menerima masih hidup. Ketiga, Seluruh ahli waris 

diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. 

Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu baru kemudian orang tuanya, maka otomatis 

tidak akan menerima warisan. Sedangkan anak-anaknya, mungkin saja menerima warisan, 

asalkan mereka tidak punya paman atau bibi. Yang dimaksud dengan paman dan bibi dalam 

hal ini adalah saudara atau saudari dari ayah mereka yang meninggal dunia. 

Sebaliknya, bila masih ada saudara atau saudari dari almarhum ayah mereka, maka mereka 

sebagai cucu tidak akan menerima warisan dari kakek karena masih ada paman atau bibi 

mereka. 

Berarti tidak adil? 

Mungkin sekilas kita akan bilang demikian. Tetapi ketahuilah bahwa syariat Islam bukan 

semata-mata hanya faradih saja. Selain faraidh (ilmu bagi waris) kita juga mengenal hibah dan 

washiyat. 

1. Hibah 

Hibah adalah pemberian seseorang ketika masih hidup kepada orang lain yang juga masih 

hidup, di mana pemberian itu menghasilkan langsung perpindahan hak kepemilikan. 

Sebagai contoh, seorang kakek bisa saja menghibahkan harta kepada cucunya yang tidak 

mendapat warisan. Caranya cukup dengan menyerahkan harta kepada cucu itu. Asalkan 

pemberian itu dilaksanakan oleh si kakek ketika masih hidup, maka hukumnya sah-sah saja. 

2. Washiyat 

Seandainya si kakek masih cinta hartanya selagi masih hidup dan belum bersedia memberikan 

harta itu kepada orang lain termasuk kepada cucunya, maka si kakek bisa saja memberi harta 

kepada cucu itu sebagai washiyat 

Karena yang namanya washiyat adalah seseorang pemberian kepada selain ahli warisnya, 

dijanjikan sekarang tapi pelaksanaannya dilakukan saat sudah meninggal dunia. 

Di beberapa negara Islam seperti Suriah dan Mesir, kalau ada kasus seperti ini, negara 

mewajibkan kepada kakek untuk membuat surat washiyat, yang isinya seandainya nanti si 

kakek meninggal dunia, maka sekian persen dari hartanya akan diwashiatkan kepada cucunya. 

Hal itu dilakukan lantaran si cucu tidak akan mendapat harta kalau lewat bagi waris, 

berhubung si cucu masih punya paman atau bibi. Istilahnya adalah washiyah wajibah. 

Jadi kesimpulannya, anak-anak kakak anda tetap bisa menerima harta dari kakek, walau pun 

bukan lewat jalur warisan (faraidh) 

Jawaban Atas Pertanyaan Kedua 

Jawaban atas pertanyaan kedua jelas tidak benar. Sebab anak wanita punya hak mendapatkan 

harta warisan dari orang tuanya. Sebagaimana firman Allah SWT: 
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Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagahian 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. (QS. An-Nisa': 11) 

Seorang anak wanita terkadang mendapat warisan bahkan sampai 50% (1/2) dari ayahnya, 

apabila dia anak tunggal. Atau mendapat 2/3 bila ada dua orang atau lebih. Dan bisa 

mendapatkan ashabah (sisa) bila terdapat saudara laki-laki. 

Bila ada saudara laki-laki, memang bagian untuk wanita hanya setengah dari bagian untuk 

anak laki-laki. Wilayah inilah yang sering jadi sasaran kritik para orientalis dan liberalis yang 

anti syariah Islam. 

Padahal syariah Islam bukan hanya mengenal bab waris, tapi juga mengenal bab hibah, 

washiyat dan lainnya. Intinya, syariah Islam itu luas dan fleksible. 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

Isteri Saya Meninggal, Bagaimana Bagi Warisnya 

Assalamualaikum  

Pa Ustadz saya mau tanya Isteri Saya meninggal, meninggalkan harta isteri berupa tabungan, 

Rumah bersama tapi atas nama isteri, tabungan berupa uang dari ansuransi kematian, usaha 

bersama. 

Yang ditingglkan: Seorang Suami, 2 Anak perempuan, Ibu dan Bapak dari Isteri (mertua), 

saudara sekandung dari isteri. 

Pertanyaan: Siapa2kah yang berhak menerima ahli waris tersebut?, Dan berapa bagiankah 

masing-masing ahli waris?, harta yang mana-mana saja yang disebut sebagai harta waris?,  

Terimaksih Atas Jawabannya. 

Wassalam,  

Abdullah 

Jawaban 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Seorang suami yang ditinggal mati isterinya, akan mendapat harta warisan dari peninggalan 

isterinya. Tentu saja harta yang dibagi waris adalah harta yang 100% milik isteri. 

Seandainya isteri punya harta yang dimiliki secara bersama, misalnya dengan suami, atau 

dengan siapa pun, maka yang dibagi waris hanya yang merupakan bagian milik isteri saja. 

Kalau kepemilikan rumah itu berdua antara suami dengan isteri, maka harus ditetapkan berapa 

prosen dari rumah itu yang milik isteri dan berapa proses yang menjadi hak suami. 

Ketika membagi warisan, bagian yang menjadi milik suami tidak perlu dibagi waris. Hanya 

bagian yang merupakan hak isteri saja yang dibagi waris. 
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Jadi dalam hal ini, anda sebagai suami harus tahu persis bagian harta yang mana saja yang 

merupakan hak isteri anda selama hidupnya. Dan tentu saja dalam hal ini anda harus jujur 

pada diri anda sendiri. Meski pun kalau anda mau tidak jujur, tidak akan ada yang tahu. Tetapi 

kami yakin Allah Maha Mengetahui. 

Satu hal lagi yang perlu dicatat, syariah Islam tidak mengenal harta gono gini antara suami dan 

isteri. Semua harta isteri milik isteri dan semua harta suami milik suami. Islam berbeda 180 

derajat dengan sistem hukum asing, sekuler atau tradisional. Harta suami dengan harta isteri 

tidak mengenal istilah melebur. 

Kalau sebelum menikah seorang isteri punya asset 10 milyar, sedangkan suaminya cuma 

bermodal celaka kolor doang, maka begitu isteri meninggal, semua harta isteri yang 10 milyar 

itu tetap milik isteri. Suami tidak punya hak apapun, kecuali lewat warisan. 

Harta yang 10 milyar itu tidak serta merta jatuh ke tangan suami, yang lantas bisa saja kawin 

lagi dan menikmati harta mendiang isterinya. Hak suami di dalam harta isterinya yang 

meninggal dunia itu hanya 1/4-nya saja, yaitu bila isteri yang meninggal itu punya anak. 

Sebaliknya, bila isteri yang meninggal itu tidak punya anak, maka suami akan mendapat 

bagian sebesar 50% dari harta milik mendiang isterinya. 

Ketentuan itu telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem: 

ََا ٍِ ٌُ اىُرُتُع  ََٗىٌد َفَيُن  َِ ُٖ َُ َى ََٗىٌد َفِئُ َما  َِ ُٖ ٌْ ٌَُنِ َى ٌْ ِإُ َى َٗاُجُن ٍَا َذَرَك َأْز ٌْ ِّْصُف  ََٗىُن ْٗ َدْي  َٖا َأ َِ ِت َِٗصٍٍَح ٌُِ٘صٍ ٍِِ َتْعِد   َِ  َذَرْم

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) sesudah dibayar utangnya. (QS. An-Nisa: 12) 

Pembagian Warisan 

1. Suami 

Anda sebagai suami, sesuai dengan ayat Quran di atas, mendapat 1/4 bagian dari total harta 

milik mendiang isteri anda. 1/4 bagian itu sama juga dengan 25%. 

Sengaja kami beri contoh pakai milyar, biar semangat. Sebab kalau harta warisannya cuma 

seribu dua ribu perak, buat apa dihitung-hitung. Mendingan dimasukkan kotak amal. 

2. Dua Orang Anak Perempuan 

Dua orang anak perempuan mendapat bagian yang lumayan besar, yaitu 2/3 dari total harta 

yang dibagi waris. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini: 

ٍَا َذَرَك َِ ُشُيَصا  ُٖ ِِ َفَي ٍْ ََْر َْ٘ق اْش َِ َِّساء َف  َفِئُ ُم

Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan (QS. An-Nisa': 11) 

3. Ibu dan Ayah 

Apabila saat meninggalnya, almarhumah masih punya ayah dan ibu yang hidup, maka 

keduanya juga merupakan ahli waris. Sehingga dapat bagian jatah harta warisan dari 

almarhumah. 
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Besarnya masing-masing adalah 1/6. Untuk ibu 1/6 dari total harta yang diwariskan. Dan 

untuk ayah juga 1/6 dari total harta yang diwariskan. 

Dalilnya adalah ayat berikut ini: 

َِٗرَز َٗ ََٗىٌد   ُٔ ٌْ ٌَُنِ َى ََٗىٌد َفِئُ َى  ُٔ َُ َى ََا َذَرَك ِإُ َما ٍِ ََا اىُسُدُش  ُٖ ْْ ٍِ َٗاِحٍد  ِٔ ِىُنِو  ٌْ َ٘ َٗأَلَت َُ ِٔ اىُصُيُس َفِئُ َما ٍِ ُٓ َفأُل َ٘ا ُٓ َأَت   ِٔ ٍِ ٌَ٘ج َفأُل ُٔ ِإْخ َى

 اىُسُدُش

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-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(QS. An-Nisa': 11) 

4. Saudara dan Saudari Almarhumah 

Saudara dan saudari almarhumah pada dasarnya juga akan mendapatkan bagian dari harta 

warisan. Namun besarnya tidak ditetapkan. Tergantung sisa pembagian. Kalau masih ada 

sisanya setelah diambil bagian-bagianya ole h para ahli waris yang tergolong ashabul furudh 

di atas, maka itu rezeki buat saudara dan saudari. 

Tapi kalau sudah habis dibagi-bagi, maka mereka ini tidak akan menerima apa-apa. 

Hitungan Khusus 

Sampai di sini seharusnya selesai penghitungan. Namun kalau diperhatikan lebih seksama, 

kasus Anda ini menarik sekali karena jarang terjadi. Kenapa demikian? Begini ceritanya. 

Biasanya dalam proses pembagian warisan, kita mengeluarkan terlebih dahulu hak-hak ahli 

waris yang termasuk ke dalam ashabul furudh. Misalnya kalau yang meninggal suami, dan 

meninggalkan isteri, anak laki-laki, ibu dan ayah, maka isteri dapat jatah 1/8, ibu dapat 1/6, 

ayah dapat 1/6. Lalu sisanya buat anak laki-laki. 

Jatah buat ashabul furudh itu 1/8 + 1/6 + 1/6 = 3/24 + 4/24 + 4/24 = 11/24. Masih ada sisanya, 

yaitu 13/24 buat anak laki. 

Tapi yang jadi masalah dalam kasus anda ini ternyata jumlahpara ashabul furudh yang 

jatahnya sudah pasti ini kebanyakan. Seandainya harta itu dibagi-bagi buat ashabul furudh 

saja, ternyata sudah tidak cukup. 

Dalam hal ini ahl waris ashabul furudh itu adalah suami yang dapat jatah 1/4, dua anak 

perempuan yang dapat jatah 2/3, ibu 1/6 dan ayah 1/6. Bila kita gabungkan jatah-jatah mereka, 

jumlahnya lebih dari 1 bulatan. 

Hitungannya begini: 1/4 + 2/3 + 1/6 + 1/6 = 3/12 + 8/12 + 2/12 + 2/12 = 15/12. Angka ini 

lebih dari satu bulatan atau sama dengan 1 3/12 = 1 1/4. 

Pembagian ini aneh dan tidak masuk akal jadinya. Bagaimana mungkin jatah-jatah atau 

prosentase para ahli waris melebihi 100% harta? 

Namun kasus seperti ini dahulu juga pernah terjadi, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab. 

Sehingga Umar meminta pendapat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli fiqih 

yang sangat piawai. Kasus ini kemudian dikenal dengan istilah 'aul. 
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Apakah 'Aul itu? 

'Aul adalah bertambahnya jumlah bagian fardh dan berkurangnya nashib (bagian) para ahli 

waris. 

Hal ini terjadi ketika makin banyaknya para ahli waris yang termasuk ashhabul furudh 

sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yang belum menerima 

bagian. Dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pokok 

masalahnya, sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashhabul furudh yang ada 

-- meski bagian mereka menjadi berkurang. 

Misalnya bagian seorang suami yang semestinya mendapat setengah (1/2) dapat berubah 

menjadi sepertiga (1/3) dalam keadaan tertentu, seperti bila pokok masalahnya dinaikkan dari 

semula enam (6) menjadi sembilan (9). 

Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat bagian 3/6 (setengah) hanya 

memperoleh 3/9 (sepertiga). Begitu pula halnya dengan ashhabul furudh yang lain, bagian 

mereka dapat berkurang manakala pokok masalahnya naik atau bertambah. 

Penerapan 'Aul Dalam Kasus Ini 

Pokok masalah dalam kasus Anda ini adalah 12. Angka ini adalah angka persekutuan terkecil 

dari 3, 4 dan 6. Mengingat jatah-jatah itu adalah 2/3, 1/4 da 1/6. Pokok masalahnya inilah yang 

kita naikkan menjadi 15. 

Sehingga jatah untuk suami yang tadinya 1/4 atau setara dengan 3/12, kemudian mengalami 

'aul menjadi 3/15. Jatah untuk 2 anak perempuan yang semula adalah 2/3 atau setara dengan 

8/12, kita lakukan 'aul padanya sehingga menjadi 8/15. Demikian juga jatah untuk ayah dan 

ibu yang masing-masing 1/6 atau setara dengan 2/12, kita terapkan 'aul sehingga masing-

masing menjadi 2/15. 

Maka harta yang misalnya senilai 15 milyar itu jelas sudah pembagiannya. Suami dapat 3 

milyar, 2 anak perempuan mendapat 8 milyar atau masing-masing 4 milyar, ibu dapat 2 milyar 

dan ayah dapat 2 milyar. 

Bagaimana dengan saudara dan saudari almarhumah? 

Mereka ini ashabah. Nasib ashabah adalah tergantung sisa pembagian. Jatah mereka 

tergantung habis apa tidak harta itu diambil oleh jatah-jatah para ashabul furudh. Dan dalam 

hal ini, sayangnya mereka masih belum beruntung, sehingga tidak ada sisa. Jadi mereka boleh 

gigit jari alias tidak dapat apa-apa. Nihil dan nol besar. Resiko jadi ashabah memang begitu. 

Semoga jawaban ini mudah dipahami, namun tiap kasus memang berbeda hitungannya. 

Terkadang jawaban di rubrik seperti ini memang kami akui agak kurang memadai. Sehingga 

terkadang pertemuan langsung pada akhirnya juga sangat diperlukan. Untuk hal-hal yang lebih 

khusus dan urgen, silahkan saja atur waktu agar kita bisa mengadakan pertemuan khusus, 

silahkan hubungi kami di 021 999-80.000 atau 0813-999-80.000 

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

 

 


