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ABSTRAK

PENYELESAIAN WARIS BAGI AHLI WARIS MAFQUD MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM

Oleh:
SARIANI

Mafqud adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui
tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal,
sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Hilangnya ahli waris menjadi
kendala dalam proses pembagian warisan, yang mana status ahli waris tersebut
tidak teridentifikasi secara jelas, apakah masih hidup atau meninggal dunia.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penyelesaian waris
bagi ahli waris mafqud menurut hukum waris Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan
masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah ahli waris mafqud diatur di dalam
Al-Quran, hadits dan ijtihad. Al-Quran telah menetapkan bagian ahli waris
mafqud di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Menurut Ijtihad para
ulama bahwa pengaturan ahli waris mafqud di serahkan kepada hakim, dan hakim
menggunakan dua pertimbangan dalam memutus perkara ahli waris mafqud yang
pertama berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i, yang
kedua berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang
tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di tempat
asalnya, apabila tidak ada teman segenerasinya yang hidup, maka orang mafqud
tersebut bisa diputusakan telah meninggal dunia. Penyelesaian pembagiannya
dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris mafqud
masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris mafqud sudah
meninggal, kemudian dari perkiraan tersebut, para ahli waris diberikan bagian
yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris mafqud sampai ada
kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut
dengan mati hukmy.

Kata Kunci: Waris, Ahli Waris, Mafqud, Hukum Waris Islam.
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat

Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist, yang mengatur kehidupan manusia untuk

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam ialah hubungan hukum

antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga

hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.1Hukum Islam mencakup

berbagai aspek yaitu waris, wakaf, hibah, wasiat, sadaqoh. Waris merupakan harta

kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa

kematian.2Persoalan tentang waris diatur oleh hukum waris yang merupakan

segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari

pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Waris dalam

hukum islam merupakan hal yang penting, karena menyangkut segala sesuatu

yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta

maupun hak-hak kebendaan.

Surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan mengenai pembagian waris yang artinya:

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

1 R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 1.
2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 50.
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dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Rasulullah Saw juga memerintahkan untuk membagi harta pusaka menurut kitab

Al-Quran yang artinya: “dari Abbas r.a., Rasullulah Saw, bersabda: Bagikanlah

harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah”(H.R.Muslim). Ahli waris

merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

kerena hukum untuk menjadi ahli waris.3Pewarisan terjadi karena disebabkan

adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, dan membebaskan budak (wala’).

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah Al-Quran,

Hadits dan ijma para ulama. Berdasarkan sumber hukum tersebut, waris dapat

terjadi jika terpenuhi rukun waris yang diantaranya Al-Muwarist, Al- Warits, dan

Al-Muruts, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka pewarisan tidak dapat

dilakukan. Pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila terpenuhinya syarat

mutlak, yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, status atau kedudukan

dalam pembagian harta peninggalan.4Pembagian warisan dalam agama Islam

merupakan suatu keharusan. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka saat

itulah harta warisan terbuka. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak

milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seorang meninggal

dunia, dan berpindah ke ahli waris.

3 Moh. Muhibbin dan H Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan
Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm.63-68.
4 Syuhada syarkun, Mengusai Ilmu Fara’idh, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014, hlm.6.
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Meninggalnya pewaris harus dapat dibuktikan dengan adanya surat kematian.

Apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Hidupnya ahli waris

artinya orang yang akan menerima warisan harus jelas masih hidup pada saat

meinggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum. Kedudukan dalam pembagian

harta peninggalan ialah apakah memiliki hubungan nasab, perkawinan,

perbudakan, atau hubungan Agama Islam. Kedudukan dalam pembagian harta

peninggalan, hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas dari garis

kekerabatan, perkawinan, atau wala’. Ahli waris benar-benar hidup pada saat

kematian pewaris. Di samping itu ahli waris tidak ada penghalang untuk mewarisi

dan ia benar-benar berhak mewarisi. Matinya pewaris dan hidupnya ahli waris

terkadang menimbulkan permasalahan karena ada kasus-kasus yang bisa saja

terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya status ahli waris yang masih

diragukan, pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek

hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Fenomena mengenai kasus-

kasus pewarisan.5 Pewaris wafat meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan

dari beberapa ahli waris tersebut ada yang tidak diketahui keberadaannya, atau

hilang.

Persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang silih

berganti, seperti kasus hilangnya orang-orang yang terkena musibah pada waktu

bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004,6 atau pun kasus TKI yang hilang

di luar negeri, mereka pergi bekerja tanpa terdaftar sebagai tenaga kerja resmi.

Terkadang ditemukan adanya informasi yang terputus bahkan puluhan tahun tidak

5 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
hlm. 63.
6 http://www.dw.com/ tanggal akses 15 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.
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ada kabar beritannya, hidup atau matinya, membuat pemerintah Indonesia sulit

melacak keberadaan warga negaranya.

Hilangnya seseorang yang hingga saat ini keberadaanya masih menjadi misteri

adalah kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan aktivis 1997/1998).

Peristiwa penghilangan orang secara paksa dengan menculik para aktivis pro

demokrasi ini terjadi jelang pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum

MPR tahun 1998. Data dari komisi untuk Orang Hilang dan Koraban Tindak

kekerasan (KONTRAS). Mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh para alat

negara kala itu. Sembilan orang dilepaskan, satu orang ditemukan meninggal

dunia dan 13 lainnya masih hilang. Termasuk salah satunya Wiji Thukul, seorang

penyair aktivis JAKER/PRD yang hilang di Jakarta pada 10 januari 1998. Wiji

Thukul, aktivis yang hilang dan diduga diculik oleh rezim Orde Baru hingga saat

ini tidak diketahui nasibnya. Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah soal

hilangnya Wiji Thukul. Selain Wiji Thukul mereka yang belum kembali

diantaranya adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri,

Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali,

Yadi Muhidin dan Abdun Nasser.7

Orang hilang menurut istilah fiqih disebut dengan “mafqud”, ialah orang yang

pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak

diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.8 Hal ini

menjadi sangat penting untuk dibahas. Terutama terkait permasalahan seorang

ahli waris yang hilang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan, yang

7 http://www.kontras.org/ tanggal akses 15 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB.
8 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan
Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 52.
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mana status ahli waris tersebut tidak teridentifikasi secara jelas, apakah masih

hidup atau meninggal dunia. Terkait penentuan status hidup matinya ahli waris

mafqud tersebut menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari mafqud serta hak

dan kewajiban keluarga sendiri. Pada keadaan yang serba tidak jelas ini, sudah

tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui, atau paling tidak

menetapkan status hukumnya.9

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk

mengangkat judul penelitian dengan Aspek Hukum Waris Islam yang berjudul

Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa

masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainnya secara ilmiah, beberapa

masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pengaturan Waris Bagi Ahli Waris Mafqud menurut Hukum Waris Islam?

2. Bagaimanakah Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud menurut

Hukum Waris Islam?”.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaturan,

penetapan bagian waris, dan penyelesaian waris orang hilang dalam hukum waris

Islam .Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum waris Islam.

9 Ahmad Rofiq, Fiqh Muwaris, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 168.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: Memahami

dan Menganalisis Pengaturan waris bagi ahli waris mafqud menurut hukum waris

Islam dan penyelesaian waris bagi ahli mafqud menurut hukum waris Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang hukum keperdataan dan lebih khususnya dalam lingkup hukum waris

Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi peneliti dalam

lingkup hukum perdata khususnya hukum waris Islam.

b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana penyelesaian ahli

waris mafqud menurut hukum waris Islam

c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan

kajian bagi yang memerlukan.

d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Universitas Lampung.



II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris Islam

Hukum kewarisan dalam istilah bahasa Arab disebut faraidh, yang kemudian dalam ilmu

kepustakaan ilmu hukum  terdapat keragaman istilah yang digunakan dan sementara istilah

seperti Hukum Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Pewarisan, Hukum

Faraidh, Hukum Mewaris, dan lain-lain, namun demikian dari segi kebahasaan, istilah yang

sesuai untuk menyebutkan “Hukum Faraidh” tersebut adalah Hukum Kewarisan” yang juga

dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi

Hukum Islam. 10

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.11 Menurut

fiqih mewaris, Hukum Kewarisan adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta

warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada bagian harta dan bagian yang wajib

diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Menurut Hasby Ash

Shiddieqy Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi

10 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.1.
11 Amin Husein Nasution, Op. Cit., hlm. 35.
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dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara

pembagiannya.12Hukum Kewarisan menurut para fuqaha ialah sebagai suatu ilmu yang

dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka serta sekedar yang diterima

tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Definisi tersebut menekankan segi orang yang

mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli

waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris.13

2. Pengertian Ahli waris

Ahli waris atau disebut warits dalam fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa

yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan

atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan

kekerbatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan

terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:14

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;

2. Tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan;

3. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh waris yang lebih dekat.

Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau

pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam,

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada

ahli waris lainnya, jadi ahli waris ialah mereka yang pada waktu meninggal pewaris

mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya. Kompilasi Hukum Islam

12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995, hlm. 55.
13 Wati Rahmi Ria, Hukum Waris Islam, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011,
hlm. 39.
14 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 23.
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mensyaratkan hal yang demikian, bahwa ahli waris itu harus beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum menjadi ahli waris. 15

3. Golongan Ahli Waris

1. Golongan pertama

Ahli waris yang hanya mewarisi secara faradh (yang menerima bagian tetap), berjumlah

tujuh orang, yaitu ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ibu,

nenek dari ayah, suami dan istri. Bagian tetap dari setiap ahli waris adalah sebagai berikut:16

a. Ibu (1/6) seperenam atau (1/3) sepertiga utuh, atau (1/3) sisa.

b. Nenek dari jalur ayah (1/6) seperenam, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

ahli waris yang lain.

c. Nenek dari jalur ibu (1/6) seperenam, baik sendiri maupun bersama-sama dengan ahli

waris yang lain.

d. Saudara laki-laki seibu (1/6) seperenam, bila hanya seorang diri, dan (1/3) bila

bersama-sama dengan yang lain.

e. Saudara perempuan seibu (1/6) seperenam, bila hanya sendiri, dan (1/3) sepertiga bila

bersama-sama denga yang lain.

f. Suami 1/2 (bila tidak bersama denga keturunan pewaris) dan 1/4 (bila bersama dengan

keturuna pewaris.

g. Istri 1/4 (bila tidak bersama keturunan pewaris ) dan 1/8 (bila bersama keturuna

pewaris.

15 Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 63-64.
16 Komite Fakultas Syariah Universitas AL-azhar, Mesir, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Aba di Publising,
2011, hlm. 97.
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2. Golongan kedua

Ahli waris hanya mewarisi secara ta’shib (harta sisa) dari golongan fardh atau ashbah,

berjumlah dua belas yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki

sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak

laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman

sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, laki-laki yang memerdekakan budak, dan

perempuan yang memerdekakan budak. Seluruh ahli waris ini, hanya mewarisi harta

peninggalan dengan jalan ta’shib, dan tidak bisa mewarisi secara fardh selama-lamanya.

Ketika salah satu dari mereka sendirian dalam mewarisi harta peninggalan, niscaya dia

mewarisi harta tersebut secara ta’shib, atau dia mewarisi sisa harta waris setelah dibagikan

kepada ash-habul furudh (golongan yang menerima secara fardh) terlebih dahulu.

3. Golongan ketiga

Ahli waris yang sewaktu-waktu dapat mewarisi dengan jalan fardh, ta’shib, atau kedua-

duanya. Ahli waris ini adalah ayah dan kakek. Keduanya dapat mewarisi dengan jalan fardh,

yakni mendapatkan bagian seperenam, ketika tidak bersama keturunan laki-laki pewaris.

Namun, keduanya juga dapat mewarisi dengan cara ta’shi, yakni ketika mereka tidak

bersama-sama dengan keturunan pewaris secara mutlak. Keduannya juga dapat mewarisi

dengan cara fardh dan ta’shib secara bersama-sama, yakni ketika bersama dengan keturunan

perempuan pewaris. Syaratnya sisa harta waris yang telah dibagikan kepada ashabul furudh

lebih dari (1/6) seperenam bagian, namun, jika sisa harta waris hanya (1/6) seperenam,

keduannya hanya mendapatkan (1/6) seperenam bagian itu, jika sisa harta waris tidak

mencapai (1/6) seperenam bagian, asal masalahnya dinaikan untuk menyempurnakan bagian

(1/6) seperenam.
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4. Golongan Keempat

Ahli waris yang bisa mewarisi dengan jalan fardh dan juga jalan ta’shib. Ahli waris yang

seperti ini ada empat orang, yaitu seorang anak perempuan atau lebih, seorang cucu

perempuan dari keturunan seorang anak laki-laki atau lebih, seorang saudara perempuan

sekandung atau lebih, dan seorang saudara perempuan seayah atau lebih. Jika tidak, empat

orang tadi disebut sebagai kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian (1/2 ) separuh dan

(2/3) dua pertiga jika bersama-sama. Mereka dapat mewarisi harta peninggalan dengan jalan

fardh, jika mereka tidak bersama ahli waris yang (ashabah ) menyisakan untuk mereka.

Sedangkan bagian tetap mereka adalah (1/2) separuh jika sendiri dan ( 2/3) dua pertiga jika

besama-sama. Mereka juga mendapatkan bagian hak waris secara lunak, jika terdapat ahli

waris yang (ashabah) menyisakan untuk mereka, akan tetapi, mereka tidak menyatu dalam

waris-mewarisi secara fardh dan waris-mewarisi secara ta’shib.

4. Rukun-Rukun Waris

Pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:17

1. Al-Muwarist, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki dan mati

hukmy suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa

sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.

2. Al-Warist, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak

mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.

3. Al-Muuruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh

menyebutkannya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam kategori warisan adalah

harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishah

17 Ibid, hlm. 27.
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(perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan menahan

barang gadaian.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam

setiap pewarisan, dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di

antara ketiga unsur di atas tidak ada.

5. Syarat- Syarat Waris

Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat.

Sebagaimana berikut ini:18

a. Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan

secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang.

b. Orang-orang yang akan mendapat warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan

masih hidup menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti

anak dalam kandungan.

c. Diketahui dengan benar, bahwa antara warist dengan muwarits memiliki hubungan

sebagai ahli waris yang berhak dan orang yang mewariskan.

6. Sumber Hukum Waris

Sumber hukum ilmu waris atau faraidh,dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:19

1. Al-Qur’an

Ada 4 ayat yang memuat tentang hukum waris, terdapat dalam surah an-Nisa. Ayat pertama

18 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2012, hlm. 71.
19 Joko Utama, dan Muhammad Faridh, Mashadi. Al- Quran Al Karimdan Terjemahnya, Semarang: CV Putra
Toha Semarang, hlm. 62.
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berbicara tentang baik laki-laki maupun pempuan sama-sama memiliki hak waris, termaktub

dalam surah an-Nisa [4]: 7 yang artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi

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

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat kedua berbicara tentang warisan anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu (al

furu’ dan al ushul), seperti termaktub dalam surah an-Nisa [4]: 11 yang artinya: Allah

mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan

untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak

dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya, Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menetapkan pembagian warisan kepada tiga

kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan serta campuran antara anak laki-laki dan

anak perempuan. Jika orang-orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa

orang anak laki-laki dan bagian waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa

mereka mewarisi seluruh peninggalan pewaris secara bersama-sama. Apabila pewaris
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meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang

laki-laki) bagian waris untuk perempuan adalah separuh. Sedangkan bila anak perempuan

tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-

laki) bagian harta waris mereka adalah dua pertiga. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki

dan anak perempuan serta bagian harta waris untuk mereka belum ditentukan, mereka

mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali

bagian anak perempuan.

Persoalan pewaris memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan, dan pewaris tidak

memiliki keturunan sama sekali. Pertama pewaris memiliki keturanan, warisan bagi tiap –tiap

(ayah dan ibu) adalah seperenam bagian. Sisanya untuk furu’ pewaris  jika mereka laki-laki

semua atau laki-laki dan perempuan karena dalam persoalan ini furu’ menjadi ashabah.

Ashabah furu’ (sisa ahli waris dari keturunan pewaris) adalah lebih utama dari ashabah ushul

(sisa ahli waris dari orang tua) karena furu’ merupakan bagian dari pewaris. Jika furu’nya

beberapa anak perempuan maka, mereka mengambil bagian warisan sebagaimana mestinya.

Sisasnnya diambil ayah karena laki-laki yang lebih diutamakan.

Sementara itu ayah tidak mendapatkan bagian apa-apa jika masih terdapat furu’ dua

perempuan atau lebih bersama-sama dengan ibu. Kedua tidak memiliki keturunan, jika

pewaris yang mewariskan tidak memiliki furu’ dan yang mewarisnya adalah ushul, Allah

telah menetapkan warisan bagi ibu adalah sepertiga, dan tidak ada bagian bagi ayah. Bagian

ayah adalah sisa harta peninggalan pewaris, kecuali jika pewaris memiliki saudara, dua orang

atau lebih. Allah telah menetapkan bagian itu adalah seperenam, sedangkan sisanya untuk

ayah.

Sementara warisan untuk suami isteri, anak-anak ibu (saudara seibu bagi pewaris) laki-laki

maupun perempuan, terdapat dalam surah an-Nisa [4]: 12 yang artinya : “Bagimu (suami-
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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 istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau

(dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seorang mati, anak laki-laki maupun perempuan

yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang (seibu

saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara seperenam harta. Tetapi, jika

saudara-sudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

sesudah dipenuhi dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui

lagi Maha Penyantun.”

Kandungan pertama ayat di atas, Allah Swt menyebutkan bagian harta waris bagi suami istri

dan kandungan yang kedua Allah swt menyebutkan warisan bagi saudara seibu pewaris.

Allah swt telah menjelaskan bahwa bagi suami ada dua keadaan: pertama, jika istrinya tidak

meninggalkan satu pun anak (baik laki-laki maupun perempuan), bagian suami adalah 1/2

(setengah). Kedua, jika istri meninggalkan salah satu anak atau maksudnya suami mewarisi

bersama-sama dengan anak yang dapat mewarisi dari istri, maka suami mendapatkan bagian

1/4 (seperempat). Demikian pula Alah swt menjelaskan bahwasannya istri mempunyai dua

keadaan: pertama, jika istri tidak mewarisi bersama-sama dengan anaknya, bagian tetap

untuknya adalah 1/4 (seperempat). Kedua, jika istri mewarisi bersama-sama dengan anaknya

dari sang suami, istri mendapatkan bagian tetap 1/8 ( seperdelapan).

Bagian untuk saudara-sudara seibu, Allah Swt menjelaskan bahwa mereka mewarisi dengan
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cara kalalah orang yang tidak mempunyai dan orang tua, yaitu bagian untuk satu orang

ditetapkan 1/6 (seperenam).  Sedangkan jika dua orang atau lebih, bagian mereka adalah 1/3

(sepertiga) secara bersama-sama, yaitu tidak ada yang diutamakan dari pihak laki-laki

maupun perempuan. Allah lah yang lebih mengetahui dalam hal ini  hubungan mereka

dengan pewaris melalui jalur ibu atau seorang wanita. Bukan jalur ayah yang digunakan,

yang menjadikan pihak laki-laki diutamakan daripada pihak perempuan.

Sementara untuk warisan saudara laki-laki ataupun perempuan, Allah swt berfirman dalam

surah an-Nisa [4]: 176: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). katakanlah,

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia,

dan dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya

yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak,

tetapi jika sudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang

ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-

laki dan perempuan, maka bagian seorang sudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Allah menyebutkan dalam ayat tersebut bahwa bagian warisan untuk saudara laki-laki dan

saudara perempuan, dimana keadaan mereka terbagi menjadi tiga: pertama, jika mewarisi

semua laki-laki semua, mereka mewarisi secara bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang

tetap. Kedua, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendirian, dia akan mendapatkan bagian

1/2 (seperdua). Sedangkan bila ahli waris itu dua orang anak perempuan atau lebih, bagian

mereka adalah 2/3 (dua pertiga). Ketiga, jika yang mewarisi harta peninggalan adalah anak

laki-laki dan perempuan, mereka dapat mewarisi dengan ketetapan anak laki-laki mendapat
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dua kali lipat bagaian anak perempuan.

2. Hadits

Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain:20Ibnu

Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw, bersabda, “Berikanlah harta waris kepada orang-

orang yang berhak sesudah itu, sisanya, yang lebih utama adalah orang laki-laki” (HR

Bukhari dan Muslim). Adapun yang dimaksud dengan “yang lebih utama” adalah yang lebih

dekat.

Jika kita gabungkan antara hadits diatas dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah diuraikan

sebelumnya, jelaslah bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum

waris. Hadits tersebut juga memberikan penjelasan bagi ahli waris, jika harta waris masih

tersisa setelah dibagikan menurut ketentuan bagian tetap, sisanya dibagikan kepada ashabah

nasabiyyah “kerabat yang terikat dalam hubungan nasab” yang lebih dekat. Setelah itu, baru

beralih kepada ashabah sababiyyah “kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam

membebaskan budak”. Ashabah sababiyah juga disebutkan dalam hadits Rasullulah saw

“Hak wala’ (hubungan waris bukan dari jalur nasab) itu hanya bagi orang yang telah

membebasakan budak.” (HR Mutafaq ‘alaih).

Semua dalil-dalil diatas telah menjelaskan pembagian harta waris secara fardh “bagian tetap”

dan ta’shib “bagian lunak”. Firman Allah disebutkan “orang-orang yang mempunyai

hubungan kerabat itu, sebagian berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di

dalam kitab Allah (al-Anfal [8]: 75) sementara dalam hadits lain disebutkan, “saudara ibu

adalah ahli waris dari orang yang tiada mempunyai ahli waris”.

Terdapat juga penjelasan untuk pelaksanaan pembagian harta waris yang terikat dengan tidak

20 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 40.



18

ditemukannya salah satu waris dzawi al furudh “ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya”

dari kerabat maupun dari ashabah” yaitu harta peninggalan tersebut harus dialihakan kepada

kerabat-kerabat lainnya, yang bukan golongan dzawil al furudh dan ashabah. Rasulullah juga

memerintahkan untuk membagi harta pusaka menurut kitab Al-Quran yang artinya: “dari

Abbas r.a., berkata, Rasullulaah Saw, bersabda: Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris

menurut kitabullah”(H.R.Muslim).

3. Ijma

Para sahabat, tabi’in (generasi pasca sahabat), dan tabi’it tabi’in (generasi pasca tabi’in, telah

berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraidh dan tiada seorang pun yang menyalahi

ijma tersebut.

7. Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk

karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut

antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam mengadung arti bahwa peralihan

harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
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b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa warisan beralih

kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak, ini berarti bahwa setiap orang menerima hak

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

dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.21 Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa

jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas bilateral ini

dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 7, 11, 12,

176.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam warisan dapat dibagi-

bagi pada masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli

waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian

jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar

bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat aturan Al-Qur’an

yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah An-Nisa secara garis

besar menjelasakan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang

tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah

ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-‘adlu. Hubungannya

dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan

kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

21 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 29.
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Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan anatara hak dan

kewajiaban, antara yang diperoleh seorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-

laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dngan kewajiban yang

dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan istilah kewarisan hanya berleku setelah yang mempunyai harta meninggal

dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak adapat beralih kepada orang lain

(keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

B. Harta Warisan dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

1. Harta Warisan

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya

sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta

warisan yang dalam istilah faraidh dinamakan tirkah (peninggalan) ialah sesuatu yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang

dibenarkan oleh syariat Islam yang untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta warisan

menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum

dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan dan harta peninggalan berbeda pengertian.

Harta Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris atau dalam arti apa-apa yang

ada pada seseorang pada saat kematianya. Harta warisan ialah harta peninggalan yang secara

hukum syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya.22

Ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan

22 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.Cit., hlm. 206.
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mengunakan kata “apa-apa yang ditinggalkan” oleh yang meninggal. Kata seperti ini di

dapati 10 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan, yaitu dalam dua kali surat An-Nisa ayat

7, dua kali dalam ayat 11, empat kali ayat 12, kali pada ayat 176. Setiap kata-kata

“ditinggalkan” dalam ayat tersebut diatas didahului oleh kata “apa-apa”.

2. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Menurut Sayid Sabiq, seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena tiga hal yaitu:23

1. Kekerabatan

Hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang

disebabkan karena kelahiran, baik dekat maupun jauh.

2. Perkawinan

Hubungan perkawinan dengan arti suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang

meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3. Wala’

Tetapnya hukum syara’ karena membebaskan budak. Kenikmatan pemilik budak yang

dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan budak melalui pencabutan hak

mewakilkan dan hak mengurusi harta bendanya, baik secara sempurna maupun tidak

sempurna.

23 Bunyamin Asri, Hukum Waris Islam, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 175.



22

3. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Halangan mewaris ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggangu hak seseorang untuk

mewarisi karena karena adanya sebab atau syarat mewaris. Namun, karena sesuatu maka

mereka tidak dapat menerima hak waris.24 Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan

hak mewarisi atau terhalang mewarisi ialah sebagai berikut:

1. Perbudakan

Sejak semula islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan

sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus, oleh karena itu, perbudakan mendapat tempat

dalam pembahasan hukum islam. Di dalam Al-Qur’an telah digamabarkan bahwa sesorang

budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap

menguasai harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada

yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat

mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya

adalah milik tuannya.

2. Pembunuhan

Para ahli waris Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris

terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta

warisan yang dibunuhnya. Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha

berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi mawani ‘ul irsi (penghalang

mewarisi). Fuqaha aliran syafiayah dengan berpegang pada keumuman hadist yang

24 Faturrahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif, 1975, hlm. 83.
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berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan  oleh ahli waris

terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewaris.

Menurut Fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi mawani’ul irsi

(penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut:

a. Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang di rencanakan sebelumnya.

b. Pembunuhan mirip sengaja (syibnul ‘amdi) misalnya sengaja melakukan

penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul

meninggal dunia.

c. Pembunuhan karena khilaf (qathul khattha’i) misalnya sengaja pemburu yang

menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusi. Atau

seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tapi meleset

mengenai bapakanya yang berada didekatnya.

d. Pembunuhan dianggab khilaf, misalnya orang yang sedang membawa benda berat

tanpa sengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Mallikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga,

yakni sebagai berikut:

a. Pembunuhan dengan sengaja;

b. Pembunuhan mirip sengaja;

c. Pembunuhan tidak langsung, misalnya melepasakan binatang buas atau persaksian

palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuquha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak

mewarisi adalah sebagai berikut:
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a. Pembunuhan sengaja;

b. Pembunuhan mirip sengaja;

c. Pembunuhan karena khilaf;

d. Pembunuhan dianggab khilaf;

e. Pembunuhan tidak langsung;

f. pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tdak cakap bertindak ( anak kecil atau

orang tua);

3. Berlainan Agama

Berlainan agama ialah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang

mewarisi dengan orang yang mewariskan. Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama

beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris masuk islam, sedangkan peninggalan belum di

bagi-bagikan maka seseorang ahli waris yang baru masuk islam itu tetap terhalang untuk

mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang

mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan, padahal pada saat

kematian pewaris, ia masih dalam keadaan non muslim, jadi mereka dalam keadaan berlainan

agama.

4. Berlainan Negara

Ciri-ciri suatu negara ialah memiliki kepala negara sendiri, memilki angkatan bersenjata, dan

memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah ketiga unsur

tersebut. Berlainan negara ada tiga kategori yaitu berlainan menurut hukumnya, dan berlainan

menurut hakikatnya. Berlainan negara antar umat muslim, telah disepkati fuqaha hal ini tidak

menjadi penghalang untuk saling mewarisi sebab semua negara mayoritas Islam mempunyai

kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya, yang
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diperselisihkan ialah tentang tempat berlainan antara orang yang non muslim.

C. Tinjauan Umum Orang Hilang

1. Pengertian Orang Hilang

Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau

lenyap. Kata mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata faqada yang berarti hilang,25hal ini

terdapat dalam Surah Yusuf ayat 72 yang artinya “Mereka menjawab, kami kehilangan piala

raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat

beban unta dan aku jamin itu.”

Mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang. Mafqud merupakan seseorang yang pergi

dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia

masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya.26Prof. Hasbi

Ash-Shiddieqy memberikan pengertian bahwa mafqud adalah orang yang pergi (tidak ada di

tempat) yang tidak diketahui alamatnya dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau

sudah meninggal dunia, sedangkan ia memiliki status kewarisan dalam dua kemungkinan

yakni:

1. Sebagai Pewaris yang diwarisi harta yang ditinggal oleh mereka yang berhak sebagai

ahli waris.

2. Sebagai orang yang berhak waris terhadap pewaris (karena dekatnya hubungan

dengan pewaris) dimana ia termasuk sebagai pewaris.

25 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009, hlm.13.

26 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Op.Cit., hlm. 152.
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2. Macam-macam Orang Hilang

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mafqud (Orang Hilang) ada dua macam, antara lain:

1. Hilangnya yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak

berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.

2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara

keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kemabali lagi, atau ia pergi karena

sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang

antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan

sebagainya.

3. Pendapat Ulama untuk Memutuskan Mafqud dinyatakan Meninggal

1. Mahzab Hanafi

Berpendapat bahwa mafqud dianggab telah meninggal jika orang-orang yang seusia dengan

dia di daerah asalnya telah meninggal. Apabila tidak ada teman segenerasinnya yang hidup,

maka mafqud bisa diputuskan telah meninggal dunia. Penetapan jangka waktu meninggalnya

mafqud adalah 90 tahun.

2. Mahzab Maliki

Berpendapat bahwa usia yang dijadikan dasar penetapan meninggalnya mafqud adalah 70

tahun, dengan landasan hadits Rasullullah Saw yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar

antara 60 sampai 70 tahun.
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3. Mahzab As-syafi’i

Berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan mafqud telah

meninggal dunia adalah 90 tahun sesuai dengan usia orang-orang seusiannya. Namun,

pendapat yang shahih dikalangan mahzab As-syafi’i ialah mafqud dinyatakan telah

meninggal dunia ditentukan atas keputusan hakim karena

ia telah berijtihad dalam penetapan tersebut.

4. Mahzab Hanbali

Berpendapat bahwa apabila mafqud karena sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka

harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barulah hartanya boleh dibagikan

kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang buakan karena suatu sebab, maka

menurut imam hanbali ada dua alternatif, yaitu:

a. Menunggu sampai melewati masa 90 tahun, dari kelahirannya, karena usia manusia

biasannya maksimal 90 tahun.

b. Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad hakim.

4. Keadaan Orang Hilang

Keadaan Pertama, orang hilang diperkirakan selamat, diantaranya ialah orang yang pergi ke

Luar Negeri mencari nafkah, orang yang bertamasya, berdagang atau menuntut ilmu. Kondisi

demikian, tenggat waktu yang akan diputusakan oleh qadhi mengenai kematiannya

diserahkan kepada wali al-amr atau orang yang mewakilkannya. Setelah dilakukan

penyelidikan dan pencarian orang yang hilang, untuk mengetahui dengan pasti apakah masih

hidup atau sudah meninggal, dan dilakukan secara optimal.
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Keadaan kedua, orang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, diantaranya adalah

hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembuhuhan atau perampokan, orang

yang pergi perang dan sebagainya. Seluruh kerabatnya dalam kondisi seperti ini harus

menunggu selama empat tahun sejak orang itu hilang. Menurut pendapat Hanabilah apabila

dalam waktu tenggat tersebut tetap tidak ada kabar, qadhi boleh memberikan keputusan

mengenai kematianya dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan qadhi

ditetapkan. Said bin Musayyaf menjelaskan bahwa Umar r.a., berkata, “Perempuan manapun

yang kehilangan suami dan tidak mengetahui keberadaanya, harus menunggu selama empat

tahun, jika dalam tenggat waktu itu juga belum ada kabar, dia harus melakuakan ‘iddah

selama empat bulan sepuluh hari. Setelah massa ‘iddahnya selesai, perempuan itu boleh

dinikahi.

Kerangka Pikir:

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai

berikut:

Hukum Kewarisan Islam

Waris Mafqud

Pengaturan Waris Bagi Ahli
Waris Mafqud menurut
Hukum Waris Islam

Penyelesaian Waris
Bagi Ahli Waris Mafqud
menurut Hukum Waris
Islam
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Keterangan:

Hukum Waris ialah suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang

yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, dan Ijtihad. Mafqud merupakan seseorang yang pergi

dan terputus kabar beritannya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia

masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Ulama Fiqih

berbeda pendapat tentang masa tenggang waktu agar orang yang mafqud itu dinyatakan

meninggal dunia. Mahzab Hanafi berpendapat bahwa mafqud dianggab telah meninggal jika

orang-orang yang seusia dengan dia di daerah asalnya telah meninggal. Apabila tidak ada

teman segenerasinya yang hidup, maka mafqud bisa diputuskan telah meninggal dunia.

Penetapan jangka waktu meningganya mafqud adalah 90 tahun. Mahzab Maliki berpendapat

bahwa usia yang dijadikan dasar penetapan meninggalnya mafqud adalah 70, dengan

landasan hadist Rasullullah Saw yang menyarankan bahwa usia umatku berkisar antara 60

sampai 70 tahun.

Mahzab As-syafi’i berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan

mafqud telah meninggal dunia adalah 90 tahun sesuai dengan usia orang-orang seusiannya.

Namun, pendapat yang shahih dikalangan mahzab As-syafi’i ialah mafqud dinyatakan telah

meninggal dunia ditentukan atas keputusan hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapan

tersebut. Mahzab Hanbali berpendapat bahwa apabila mafqud karena sebab, seperti

peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu

barulah hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Pendapat ulama yang lebih tepat untuk diberlakukan sekarang ialah pendapat rajih dikalangan

mahzab Imam Syafi’i dan Imam Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya

seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Menurut

ketentuan ushul fiqh, harta orang mafqud yang belum ada kepastian meninggalnya, belum
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bisa diwarisakan karena orang itu bedasarkan istishab, masih dianggap seperti pada awalnya

yaitu masih hidup sehingga hartanya juga masih tetap sebagai miliknya. Berbeda halnya

ketika ahli waris telah dinyatakan meninggal oleh hakim bersadarkan bukti-bukti yang kuat,

barulah hartanya dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris yang berhak itu

ialah ahli waris yang hidup ketika hakim menetapkan orang yang mafqud dan telah

dinyatakan mati oleh hakim, ternyata masih hidup dan kembali, maka para ahli waris yang

telah menerima harta warisan hanya diwajiban mengembalikan harta warisan yang masih

tersisa. Harta warisan yang telah habis, digunakan para ahli waris, tidak diharuskan untuk

dikembalikan dan tidak dituntut karena mereka menerima harta tersebut berdasarkan

keputusan hakim.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena penelitian

ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka

yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan status waris

orang hilang dan menetapkan bagian waris orang hilang. Penelitian ini akan

mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-

undangan dan literatur yang terkait dengan hukum waris orang hilang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskiriptif. Menurut Abdulkadir

Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.28

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam

memaparkan pengatuan dan penyelesaian waris bagi ahli waris mafqud menurut

hukum waris Islam.

28 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
hlm. 53.
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C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau melalui tahap-

tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dalam

informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam

perundang-undangan, literatur dan dokumen tentang waris orang hilang yang akan

dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris

Mafqud menurut Hukum Waris Islam”.

D. Data dan Sumber

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergukanakan untuk

memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam

skripsi ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekutan mengikat

seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

a. Al-quran

b. Hadits Rasul

c. Ijtihad

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang
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perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahu 1989 tentang

Peradilan Agama

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Pertama atas Undaag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan

Agama.

f. Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi

buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitiaan, bulletin, majalah, dan

bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan

data:

a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara

membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-

buku dan litelatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum

yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak
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tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang

tidak dipublikasikan secara umum yaitu: “Penyelesaian Waris Bagi Ahli

Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam”.

c. Wawancara yaitu pengumpulan data berdasarkan tanya jawab kepada

seorang narasumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Wawancara ini dilakukan dengan seorang narasumber Ibu Dra. Mufidatul

Hasanah yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung

Karang. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung atau penunjang

dalam penulisan karya ilmiah dengan judul “Penyelesaian Waris Bagi Ahli

Waris Mafqud menurut Hukum Waris Islam”.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh dipeiksa apakah masih

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan

permasalahan;

b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam

menganalisis data;

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data

pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam

pembahasan.
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G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif

kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang

ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian

skripsi ini.



V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Ahli Waris mafqud diatur di dalam Al-Quran, hadits dan ijtihad. Al-Quran

telah menetapkan bagian waris mafqud di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11,

12 dan 176. Menurut Ijtihad para ulama bahwa pengaturan ahli waris

mafqud diserahkan kepada Ijtihad hakim, dan hakim memiliki dua

pertimbangan dalam memutus perkara ahli waris mafqud yang pertama

berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i, yang

kedua berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang

tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di

tempat asalnya, apabila tidak ada teman segenerasinya yang hidup, maka

orang mafqud tersebut bisa diputusakan telah meningga dunia.

2. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing

dengan menganggap ahli waris mafqud masih hidup, dan dikerjakan

menurut perkiraan ahli waris mafqud sudah meninggal, kemudian dari

perkiraan tersebut, para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari

perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris mafqud sampai ada kejelasan,

melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut

dengan mati hukmy.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

Saran untuk Pemerintah, sebaiknya masalah ahli waris mafqud dimasukkan dalam

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan bagi muslim menyelesaiakan

kasus ahli waris mafqud.
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