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BAB III 

TINJAUAN UMUM WARIS DAN ANAK DALAM KANDUNGAN 

A. Pengertian Waris 

  Waris secara etimologi di dalam bahasa arab berakar dari kata al irtsu, 

terkadang digunakan bermakna mashdar dan terkadang digunakan bermakna isim 

maf’ul.1 Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak 

menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.2Arti waris 

menurut bahasa juga berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 

atau dari satu kaum ke kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada harta, 

meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.3 

 Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats yang artinya 

warisan. Mawaris juga disebut faraidl, bentuk jamak dari kata faridlah, kata ini 

berasal dari kata faradla yang artinya ketentuan atau menentukan. Dengan 

demikian kata faraidl atau faridlah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang 

siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli 

waris yang tidak berhak mendapatkanya, dan berapa bagian yang dapat diterima 

oleh mereka.4 

 Sedangkan pengertian waris secara terminologi adalah pindahnya hak 

milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, 

baik yang ditinggalkanya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-
                                                           

1 Al Imam Abu „Abdillah alias Muhammad ibnu „Ali Ar Rahbiy, Fiqih Waris, (Bandung: 
Nuansa Aulia, 2008), hlm.17. 

2
 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Agung Media Mulia), hlm. 619. 

3 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Wrisan dalam Syari’at Islam disertai Contoh-
contoh Pembagian Harta Pusaka, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegori, 2006), hlm.40. 

4 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.2-3. 
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hak menurut hukum syara‟. Waris dalam istilah syara‟ juga berarti bagian yang 

ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai.5 

 Masalah-masalah mawaris di dalam syari‟at Islam, merupakan salah satu 

pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Ahli fiqh telah mendalami masalah-

masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai 

masalah-masalah ini, dan menjadikanya ilmu mawaris atau ilmu faraidh.  Orang 

yang pandai dalam ilmu ini dinamakan faridh, faridhi, firridh.6 

 Dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang 

mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian 

yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana 

cara penyelesaianya. Jadi, dari pengertian fiqh mawaris di atas dapat dijelaskan 

bahwa ilmu waris dikenal juga dengan ilmu untuk memahami pembagian harta 

warisan, ilmu hitung yang dipergunakan untuk mengetahui ketentuan tiap-tiap 

orang yang mempunyai hak dari pada tirkah (harta yang ditinggalkan sipewaris).7 

 Masih banyak lagi pengertian waris menurut beberapa ahli dalam masalah 

ini, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Dari uraian di atas tentang pengertian 

waris dapat dipahami, bahwa yang dinamakan waris atau warisan adalah peralihan 

atau pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia 

dan untuk dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai hubungan perkawinan, 

hubungan darah (keturunan) dan perwalian dengan si yang meninggal dunia.  
                                                           

5 Muhammad Ali as-Shabuni, Op.Cit., hlm. 41. 
6
 Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris hukum Pembagian Warisan 

Menurut Syari’at Islam, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2013), hlm. 5. 
7
 Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi’i buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007), hlm. 

185.  
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B. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam 

 Berdasarkan Al-Qur‟an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber 

pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan 

kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul 

Allah), penetapan Rasul Allah dan penetapan ulama‟. Ketiga sumber hukum Islam 

ini, baik penetapan Allah, penetapan Rasul maupun penetapan ulama‟ diikat oleh 

satu nilai yang sama, yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-

Qur‟an itu sendiri.8 

 Sumber hukum Islam tersebut satu sama lain berfungsi untuk saling 

memperjelas dan memperkuat. Hukum negara akan berlaku di samping hukum 

Allah dan hukum Rasul, jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum 

Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan hukum negara digali dan didasarkan 

kepada dua sumber hukum yang paling asasi nilai kebenaranya dan dapat 

dipertanggungjawabkan keotentikanya, yang langsung atau tidak langsung telah 

diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah melalui Rasul-Nya maupun itu asalnya 

hanya perbuatan atau perkataan Rasul sendiri, kemudian dibenarkan oleh Allah 

dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkanya atau menetapkan hukum 

yang lain.9 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) 

adalah nash atau teks yang terdapat di dalam Al -Qur‟an dan sunnah Nabi. Ayat-

                                                           
8 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 5. 
9
 Ibid., hlm. 5-6 
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ayat Al-Qur‟an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan 

tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Bersumber dari Al-Qur‟an 

 Al -Qur‟an telah dengan jelas menetapkan ketentuan-ketentuan tentang 

hukum waris yang terdapat dalam surat an-Nissa‟ ayat : 7, 11, 12, 176, dan surat-

surat yang lain yang terdapat dalam al-Qur‟an. 

Q.S an-Nisa‟ : 7  

اأ   ا  ا ص  ا ء  اأ  ا  ا ص  ا ج 

ض ص  ء :   أ   ( ۷ )ا

 Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang 

menunjukan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 

mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa 

perempuan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak 

demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek 

bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.10 

Q.S. An-Nissa‟ : 11  

ا  ا ص ه ف أ ء ف ا ف      حظ اأ ف  

اح ا ح    أ   صف  ا ا  ا    ف     ف

ص   ص  ع  ا فأ ا ف   اخ فأ  ا      أ
                                                           

10
 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan 

Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 12. 
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ض  ه ا هأ  ع ف أ ا أ أ      ع ح ءا 

ء :  ( ۱۱) ا

Q.S. An-Nissa‟: 12 

اج ا   صف   أ ع         ف    ف ا

ع  ا     ف    ف  أ  ا ص  ص  ع 

ا  ج   ا   أ  ص  ص  ع  أ  أ ا    ا أ

ص  ع  ء ف ا   ا ف ش اأ   اح  ا ف  أ أخ ف 

ء :  ه ع ح )ا ص  ه  ض  أ غ  ( ۱۱ص 

 Ayat-ayat tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a. Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka 

kepada anak, orang tua, yakni bapak ibu, suami kepada isteri atau 

sebaliknya dan kepada orang yang di luar kaitan anak dan orang tua 

(kalalah). 

b. Ukuran bagian-bagian harta waris telah ditentukan dengan membedakan 

antara seorang ahli waris lelaki dan ahli waris perempuan, dan 

membedakan antara seorang ahli waris satu dengan ahli waris yang 

jumlahnya banyak. 

c. Pembagian harta waris dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk 

membayar utang, dan atau melaksanakan wasiat. 
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d. Allah mengeluarkan wasiat tentang waris-mewarisi ini karena hikmah 

yang ada di balik itu sangat besar.11 

Q.S. An-Nissa‟: 176. 

صف   ا     أخ ف  ا  ا ا   ه  ف ا

ا ف ا ء  ا     ف  ا  ج ااخ  ا    

ء : ء ع )ا ه  ش ا  ض  ( ۱۷۱ف  حظ اأ  ه  ا 

 pada ayat-ayat di atas tersebut, Allah menjelaskan siapa-siapa saja yang 

menjadi ahli waris serta berapa bagianya masing-masing, demikian pula hikmah 

orang yang tidak mendapat warisan. Diterangkan pula oleh-Nya orang-orang yang 

termasuk ash-habul furudl (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian 

yang tertentu), demikian pula yang mendapat „ashabah, atau jalan keduanya, yaitu 

ashabah dan ash-habul furudl.12 

 Dari ayat-ayat di atas secara ringkas dapat terangkum pokok-pokok ilmu 

fara‟id dan rukun-rukun hukum waris. Barang siapa yang menguasai keduanya, 

maka orang tersebut akan dengan mudah dapat mengetahui bagian masing-masing 

ahli waris, dan dapat mengetahui  hikmah Allah yang maha mengetahui dalam 

membagi waris dengan cara terperinci dan adil. Allah tidak melupakan hak 

seseorang dan tidak melalaikan perhitungan waris anak kecil dan orang dewasa, 

                                                           
11

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung : Pusaka Setia, 2009), hlm. 64-65. 
12

 Muhammad Ali as-Shabuni,  Loc.Cit., hlm. 18. 



27 

 

baik laki-laki maupun perempuan, bahkan tiap orang yang mempunyai hak, 

diberikan haknya secara sempurna menurut hukum yang berazazkan keadilan.13 

2. Bersumber dari al-Hadis 

 Hadis Nabi Muhammad yang  secara langsung mengatur tentang 

kewarisan adalah sebagai berikut:  

a. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari : 

ائض   اا ّ  : أ ّ ه ع  ّ ص ّ ض ه ع ع ا ع ا ع 

ج   أ  ا ا (ف ف  ( 

 Apabila kita gabungkan antara hadis di atas dengan ayat-ayat Al-Qur‟an 

yang telah diuraikan sebelumnya, jelaslah bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah 

mencakup seluruh hukum waris. Hadis tersebut juga memberikan penjelasan bagi 

ahli waris, jika harta waris masih tersisa setelah dibagikan menurut ketentuan 

bagian tetap, sisanya dibagikan kepada ‘ashabah nasabiyah kerabat yang terkait 

dalam hubungan nasab yang lebih dekat. Setelah itu baru beralih kepada ‘ashabah 

sababiyah kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan budak.14 

 

 

                                                           
13

 Ibid. Hlm. 19. 
14

 Komite Fakultas Syari‟ah Al-Azhar, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 
2011), hlm.19. 
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b. Hadis Nabi dari Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud : 

ع  ع ج أ   ف  ه  ا ا  ئ ا ه  : ج  ع

ا  ااّ  ا  ع   ف  ّ أخ  ّ ع ا ا  ع  أح ش ع  أ  ّ ا

ض ه     ّ ع  ه ص ا ف ّ ف  ف أ ا ه ع 

) ا ا أ ّ ا   ف  ) اعط أ ع ا   ا ع ف اعط ا 

 Hadis di atas juga menjelaskan hak waris bagi anak perempuan, bahwa dua 

anak perempuan dan isteri juga mendapat bagian warisan dari peninggalan 

simayit, maka kedua anak perumpuan harus diberikan dua pertiga (2/3) dari harta 

simayit sedangkan seorang isteri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta 

peninggalan simayit.   

3. Ijti had Para Ulama‟ 

 Meskipun Al-Qur‟an dan hadis sudah memberi ketentuan terperinci 

mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya 

ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur‟an maupun Al-

Hadis, misalnya mengenai bagian warisan banci, diberikan kepada siapa harta 

warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan 

ayah dan suami atau isteri dan sebagainya.15 

 Adapun hukum yang ditemukan melalui hasil ijtihad ini disebut fiqh. Fikih 

merupakan himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan 

orang untuk mempergunakan hukum-hukum syari‟at amalia yang menunjukan 

                                                           
15

 M. Muhibbin dan Abdul Wahid, Loc.Cit., hlm. 22. 
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secara terperinci. Hasil ijtihad yang sudah dirintis oleh para mujtahid terdahulu 

dalam hubunganya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, 

yaitu aliran Ahli Sunnah dan aliran Syiah. Perbedaan yang pokok di antara 

keduanya pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam hukum 

kewarisan. Adanya perbedaan ini menimbulkan perbedaan yang nyata dalam 

susunan ahli waris  dan cara pewarisanya.16 

  Dari uraian di atas jelaslah bahwa sumber kewarisan dalam Islam 

berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan ijtihad para ulama‟. Jadi, tidak ada alasan 

bagi umat Islam bila melaksanakan hukum waris tidak berdasarkan sumber-

sumber tersebut. 

C. Sebab-Sebab Adanya Kewarisan  

 Warisan tidak diterima oleh seseorang yang disebutkan sebagai ahli waris, 

sehingga agama yang ia peluk sama dengan agama orang yang meninggal dunia, 

merdeka dan terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. 

Jika ia terlepas dari tiga hal di atas maka ia berhak mendapat warisan. Namun, 

jika tidak, maka ia tidak berhak mendapat warisan.17 Adapun penyebab mawaris 

itu ada tiga, yaitu : Keberadaan penyebab-penyebabnya, memenuhi persaratanya, 

ketiadaan hal-hal yang mencegahnya.18 

 Adapun sebab-sebab mendapat warisan dalam Islam, ada beberapa yang 

telah disepakati oleh ulama‟ fiqh dan ada beberapa sebab yang masih 

                                                           
16

 Rachmadi Usman, Loc.Cit., hlm. 12. 
17

 Imam Syafi‟i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2012), hlm. 261. 
18

 Al -Imam Abu „Abdillah, Loc.Cit., Hlm. 28. 
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diperselisihkan. Sebagian ulama‟ menjadikan sebab-sebab yang masih 

diperselisihkan sebagai sebab-sebab yang tak perlu lagi diperselisihkan lagi. 

Sementara sebagian ulama‟ lain tidak menganggap sebab-sebab yang masih 

diperselisihkan sebagai sebab pewarisan, sehingga keberadaanya sama dengan 

ketiadaanya.19  

 Sebab-sebab yang telah disepakati para ulama‟, bahwa seseorang akan 

mendapatkan hak warisan selama tidak ada yang menggugurkannya ada tiga, 

yaitu: 

1. Hubungan Kekerabatan 

 Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang 

masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara 

keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah 

yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.20 

 Hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dibagi menjadi dua, 

yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang 

bersifat hukmi ( yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).21 

 Adapun kekerabatan atau nasab haqiqi, Hanafiyah menyebutnya ar-Rahim, 

yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni setiap hubungan yang 

penyebabnya adalah kelahiran, ini mencakup cabang-cabang keturunan dari asal-

                                                           
19

 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Loc.Cit., hlm. 14. 
 
20

 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,  2012), hlm. 177. 
21

 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
2014), hlm. 27. 
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usul mayit dan asal-usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit, baik 

warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan „ashabah 

seperti ayah, atau dengan „ashabah saja seperti saudara laki-laki.22 

2. Hubungan Perkawinan 

 Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak 

kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami 

ahli waris bagi isterinya yang meninggal dan sebaliknya. Bagian pertama dari 

Q.S. An-Nissa‟ ayat 12, menyatakan hak kewarisan suami isteri. Dalam ayat 

tersebut digunakan kata azwaj, penggunaan kata tersebut menunjukan dengan 

jelas hubungan kewarisan suami dan isteri. 

 Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan pada 

dua ketentuan. Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, 

ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 

ayat 1:“perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya”. Kedua, bahwa suami dan isteri masih terikat dalam tali perkawinan 

saat salah satu pihak meninggal dunia.23 

3. Hubungan Wala‟ 

 Wala’ al-ataqah (kedekatan disebabkan terbebaskan dari setatus budak), 

secara syari‟at mirip dengan hubungan kekerabatan, karena hubungan kekerabatan 

yang menjadi persamaan menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan, maka 

                                                           
22

 Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit., hlm. 346-347.  
23

 Amir Syarifuddin, Loc.Cit., hlm. 190. 
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wala’ pun menjadi sebab yang mirip, juga menjadi sebab mendapatkanya hak 

waris.24 

D. Hal-hal yang Menghalangi Warisan 

 Para ulama‟ mazhab termasuk mazhab Syafi‟i dan Hanafi sepakat bahwa 

ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, membunuh dan 

perbudakan. Berkaitan dengan masalah perbedaan agama, para ulama‟ mazhab 

juga sepakat bahwa non-muslim tidak bisa mewarisi Muslim.25 Selanjutnya, akan 

kami jelaskan hal yang berkaitan dengan penghalang adanya warisan, diantaranya: 

1. Non-muslim (orang kafir) 

 Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewarisi antara orang muslim 

dan orang non-muslim, orang muslim hanya memberikan warisan terhadap orang 

muslim saja. Rasulullah SAW bersabda : 

ف ا ) ع ( ا ا ا ف  ا

 Berdasarkan hadis di atas ulama‟ mazhab Syafi‟i mengatakan bahwa orang 

Muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi hal ini senada dengan mazhab yang 

lain. Akan tetapi, sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang Islam boleh 

menerima waris harta kerabatnya yang murtad dan sebaliknya.26 

 Pandangan yang paling rajih  adalah yang menyatakan tidak saling 

mewarisi antara Islam dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan Islam, sedangkan  

                                                           
24

 Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, Loc. Cit., hlm. 28. 
25

 Beni Ahmad Saebani, Loc.Cit., hlm. 112. 
26

 http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html. senin 27 april 2015, 13:15 WIB 

http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html.%20senin%2027%20april%202015
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antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya adalah kafir, 

hal ini senada dengan pandangan mazhab Syafi‟i dan Hanafi.27 

2. Karena Membunuh  

 Pendapat Hanafiyah bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak 

waris adalah semua jenis pembunuhan yang haram dan wajib membayar kafarat, 

sedangkan 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 hukuman qishas atau hukuman 

mati.28  

3. Perbudakan  

 Seseorang yang bersetatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk 

mewarisi sekalipun dari saudaranya sendiri, sebab, segala sesuatu yang dimiliki 

budak, seecara langsung menjadi milik tuanya, baik itu budak yang murni atau 

budak yang telah bersetatus merdeka ketika tuanya meninggal dunia, itulah 

sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan 

diwarisi, karena mereka tidak mempunyai hak milik.29  

E. Hal yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan 

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus 

dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua 

                                                           

 27 Ibid. Hlm. 117-118. 
28

 http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html. senin 27 april 2015, 13:15 WIB 
29

 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm. 114. 

http://media.isnet.org/islam/waris/gugur.html.%20senin%2027%20april%202015
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menghabiskan semua harta waris maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang 

lain.30 Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang 

utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segaera dikeluarkan 

untuk kepentingan-kepentingan berikut : 

1. Tajhiz (biaya penyelenggaraan jenazah) 

 Tajhiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia 

mulai dari wafatnya sampai kepada penguburanya. Di antara kebutuhan tersebut  

antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang 

diperlukan sampai diletakanya ketempat yang terakhir.31 

 Adapun besarnya biaya tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu 

kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan 

ini harus didahulukan dari pada hutang. Sementara Hanafi dan Syafi‟i, pelunasan 

hutang harus didahulukan, karena jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, 

jenazah itu ibarat tergadai.32 

2. Biaya Pelunasan Utang 

 Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain belum 

dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta 

peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan.33 

                                                           
30

 M. Muhibbin, Loc.Cit., hlm. 51. 
31

 Ibid. 
32

 Muhammad Burhan,  Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus, 
(Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 39. 
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 Adapun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat 

ditunaikan, seperti mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, dan 

sebagainya, juga disebut utang, sebab kewajiban untuk menunaikan hak-hak 

tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya, tetapi 

sebagai pemulihan kewajiban yang dituntut sewaktu masih hidup. Adapun utang 

dapat dibagi menjadi dua yaitu, dainullah (utang kepada Allah) dan dainul’ibad 

(utang kepada sesama).34Menurut sebagian golongan Syafi‟i dainullah harus 

didahulukan daripada yang lain, sedangkan ulama Hanafi menyatakan dainullah 

tidak wajib dibayarkan kecuali ada wasiat sebelum pewaris meninggal.35 

3. Pemenuhan Wasiat   

 Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada 

orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. 

Apabila seorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta 

kekayaanya kepada suatu badan atau orang lain, maka wajib dilaksanakan 

sebelum harta peninggalanya dibagi oleh ahli warisnya. 

 Sebagian golongan Hanafi meyatakan bahwa boleh mewasiatkan atas 

seluruh harta jika tidak ada sama sekali ahli waris.36 Berbeda dengan Syafi‟i, 

menurutnya apabila simati tidak berwasiat, maka tetap diambilkan sebagian 

hartanya untuk wasiat. 
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F. Waris Anak dalam Kandungan   

 Adapun anak dalam kandungan dalam Islam dikenal dengan sebutan “al-

Hamlu” yaitu isim mashdar dari kata dasar Hamala,  yang artinya: “telah 

mengandung” sebagaimana Firman Allah SWT.37 Q.S. Al-Ahqaf: 15. 

ا ا  ش فص  ح  ضع     ّ ف :    ح أ  (۱۱) أح

 Sedang menurut ahli hukum Islam adalah “ Adanya anak dalam 

kandungan seorang wanita, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Telah 

diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun harus 

benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, yang disebut 

kandungan adalah anak yang masih dalam rahim ibu dan belum diketahui sifat 

dan keadaanya. Mungkin saja lahir dalam keadaan hidup atau meninggal, 

mungkin laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memastikan, kecuali sudah 

lahir. Untuk itu dalam menyikapi permasalahan seperti ini, pembagian harta 

warisan dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat demi menjaga 

kemaslahatan di antara para pihak termasuk kemaslahan hak anak yang masih 

berada dalam kandungan. 

Syarat Kewarisan Anak dalam Kandungan 

 Ada dua syarat bagi anak yang masih dalam kandungan untuk dapat 

memperoleh harta peninggalan : 
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1. Janin dalam kandungan harus sudah positif keberadaanya dalam perut ibu 

pada waktu pewaris meninggal dunia. Harus diyakini hidupnya janin 

dalam perut ibunya, dan lahirnya bayi dari perut ibunya harus kurang dari 

dua tahun semenjak wafat muwarisnya, apabila ia memang merupakan 

benih dari orang yang meninggal dunia. 

2. Bayi itu harus dilahirkan dalam keadaan hidup, karena hanya orang yang 

hiduplah yang mempunyai keahlian memilikui warisan.38 Hal ini dapat 

diketahui dengan adanya jeritan atau gerakan, serta tanda-tanda kehidupan 

lainya. 

 Apabila bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan mati, atau sebagian 

tubuhnya keluar hidup kemudian mati, atau dilahirkan dalam keadaan hidup tapi 

hidupnya tidak mempunyai waktu yang jelas, maka ia tidak dapat mewarisi. 

Adanya bayi tersebut dianggap seperti tiada.39 

Kemungkinan Bagian Warisan Anak dalam Kandungan 

 Kewarisan anak dalam kandungan mempunyai lima kemungkinan, yaitu :  

1. Tidak dapat menerima waris dalam segala perkiraan, baik ia sebagai laki-

laki atau sebagai perempuan. 

2. Hanya dapat mewarisi dengan salah satu dari dua perkiraan, yakni sebagai 

laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan perkiraan 

yang lainya. 
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3. Dapat mewarisi dalam segala perkiraan, baik ia sebagai laki-laki atau 

sebagai perempuan. 

4. Tidak berbeda jumlah bagianya dari salah satu dua perkiraan, baik ia 

sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. 

5. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli 

waris lain tetapi dapat terhalang olehnya.40 

 Kondisi pertama: harta waris diberikan kepada para ahli waris si mayit 

yang berhak, dengan tidak menunggu lahirnya anak yang masih dalam 

kandungan, karena ia tidak termasuk ahli waris dalam segala situasi dan kondisi. 

Kondisi kedua: harta warisan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, 

dengan memperhitungkan bayi yang ada dalam kandungan itu akan menjadi ahli 

waris. Bagian waris bayi ditangguhkan sampai ia dilahirkan. Jika ia sudah jelas 

sebagai ahli waris, maka ia mengambil bagianya, tapi jika sudah jelas ia bukan 

ahli waris maka bagian waris yang ditangguhkan itu dibagikan lagi kepada ahli 

waris yang berhak tersebut diatas.41 

Masalah-Masalah Waris Anak dalam Kandungan dan Cara Penyelesaianya 

 Cara pembagian warisan bagi anak dalam kandungan ialah bagian yang 

disediakan atau ditahan untuknya adalah yang terbesar (lebih menguntungkan 

baginya) diantara dua perkiraan dari bagian seorang anak laki-laki dan bagian 

seorang anak perempuan. Apabila kemudian dalam kenyataanya berbeda dengan 

perkiraan. Maka dapat diadakan perhitungan ulangan. Bagian yang disediakan 
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disimpan oleh walinya untuk setelah lahir nanti benar-benar menjadi hak anak 

yang bersangkutan.42 

 Beberapa contoh permasalahan waris ketika ada anak yang masih dalam 

kandungan, di antaranya adalah: 

1. Diketahui: harta warisan Rp 48.000.-, Ahli warisnya adalah ayah dan isteri 

yang hamil 

a) Perkiraan laki-laki  : AM : 24 HP : Rp.48.000,- 

Ayah  1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x Rp.48.000,- = Rp.8.000,- 

Isteri  1/8 1/8 x 24 = 3 3/24 x Rp.48.000,- = Rp.6.000,- 

Anak laki-laki (S) 24 – (4+3) = 17 17/24 x Rp.48.000,- = Rp.34.000,- 

b) Perkiraan perempuan  : AM : 24 HP : Rp. 48.000,- 

Isteri  1/8 1/8 x 24 = 3 3/24 x Rp.48.000,- = Rp. 6.000,- 

Anak Pr ½ ½  x 24 = 12 12/24 x Rp.48.000,- = Rp. Rp. 

24.000,- 

Ayah 1/6 + (S) 1/6 x 24 = 4 + 5 = 9 9/24 x Rp. 48.000,- = Rp. 

18.000,- 

 Oleh karena diantara dua perkiraan tersebut jika diperkirakan laki-laki 

akan menerima lebih banyak daripada perkiraan perempuan, maka jumlah yang 

seharusnya ditahan untuk anak dalam kandungan ialah sebanyak perkiraan laki-
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laki ( Rp. 34.000,- ). Bila ternyata nanti yang lahir adalah anak perempuan, maka 

dapat diadakan perhitungan ulangan, agar ahli waris yang lain tidak dirugikan.43 

2. Diketahui harta warisan Rp. 120.000,-, Ahli warisnya adalah suami dan 

ibu yang sedang hamil 

Jawab : berdasarkan hasil penelitian, perkiraan perempuan ternyata lebih 

menguntungkan. Anak dalam kandungan adalah saudara bagi yang mati. Jdi 

penyelesaianya :   

AM : 6 + 2 = 8 (AUL)  HP: Rp. 120.000,- 

Suami  ½ ½ x 6 = 3 3/8 x Rp. 120.000,- = Rp. 

45.000,-  

Ibu 1/3 1/3 x 6 = 2 2/8 x Rp. 120.000,- = Rp. 

30.000,- 

Saudara Pr ½  ½ x 6 = 3 jadi jumlah 
keseluruhan adalah 8, mka 
di‟aulkan. 

3/8 x Rp. 120.000,- = Rp. 

45.000,- 

Untuk lebih jelas dibawah ini akan dikemukakan beberapa contoh: 

1. Ahli waris yang mungkin terdinding 

Soal  : seseorang meninggal, ahli warisnya: anak yang ada dalam kandungan dan 

paman yang sekandung dengan bapak. Bagaimana pembagianya ? 

Jawab : jika anak yang ada dalam kandungan itu perempuan, maka paman 

mendapat bagian selaku „ashabah. Akan tetapi apabila anak itu laki-laki, 
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maka paman terdinding, karena di dalam hal ini ada kemungkinan paman 

terdinding, maka paman belum diperbolehkan menerima warisan, sehingga 

anak itu lahir. 

2. Bagian ahli waris serupa saja, baik sebelum atau sesudah anak itu lahir 

 Soal  : seorang meninggal, ahli warisnya anak dalam kandungan dan isteri, 

bagaimana pembagianya?  

Jawab : dalam hal ini, walaupun anak dalam kandungan itu laki-laki atau 

perempuan, seorang atau lebih, maka isteri tetap mendapat 1/8 bagian dari 

harta warisan. Oleh sebab demikian, isteri diperbolehkan mengambil 

bagianya, walaupun anak itu belum lahir. 

3. Bagian ahli waris tidak sama, sesudah anak itu lahir. 

Soal  : seorang meninggal, ahli warisnya  saudara yang di dalam kandungan dan 

ibu. Bagaimana cara pembagianya ? 

Jawab  : Di dalam hal ini, bagian ibu ada dua kemungkinan : 

- Ibu mendapat 1/3, apabila anak dalam kandungan (saudara) tersebut 

seorang. 

- Ibu mendapat 1/6, apabila anak yang ada di dalam kandungan (saudara) itu 

lebih dari seorang.  
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 Jadi buat sementara ibu hanya boleh mengambil 1/6 bagian saja, dan jika 

ternyata hanya lahir seorang, bagian ibu di tambah 1/6 lagi untuk mencukupkan 

1/3 bagian.44 

 Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh lagi kasus-kasus pembagian 

harta warisan kepada anak dalam kandungan. 

1. Harta waris : Rp. 9.600.000,- Ahli warisnya adalah ibu, Bapak, dan Isteri 

yang sedang hamil. 

Jawab : a) Perkiraan perempuan (tunggal) AM : 24 HP : Rp.9.600.000,- 

Ibu  1/6 1/6 x 24 = 4 4/24x Rp.9.600.000,- = Rp. 

1.600.000,- 

Bapak 1/6 + (S) 1/6 x 24 = 4 +1 (S) = 5  5/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 

2000.000,- 

Isteri 1/8 1/8 x 24 = 3 3/24 x Rp.9.600.000,- = 

1.200.000,- 

Anak Pr  ½ ½ x 24 = 12  12/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 

4.800.000,- 

b) Perkiraan laki-laki AM : 24 HP: Rp. 9.600.000,- 

Ibu 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp.1.600.000,- 

Bapak 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.600.000,- 

Isteri 1/8 1/8 x 24 = 3 3/24 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 1.200.000,- 
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Anak laki2  (S) 24 – 11 = 13 13/24 x Rp.9.600.000,- = Rp. 5.200.000,- 

 Dari dua perkiraantersebut diketahui bahwa yang lebih menguntungkan 

adalah perkiraan lahir anak laki-laki, yaitu Rp. 5.200.000,- sejumlah inilah yang 

dicadangkan untuk bayi didalam kandungan. Jika ternyata setelah lahir 

perempuan, terdapat sisa Rp. 400.000,- , maka sisa tersebut menjadi hak Bapak. 

2. Ahli waris : isteri, Ayah, Ibu, Anak perempuan, isteri anak laki-laki yang 

sedang hamil (cucu), harta waris : 216 juta rupiah. 

a) Perkiraan cucu laki-laki dari anak laki-laki AM : 24 HP : 216 jt 

Isteri 1/8 1/8 x 24 = 3 3/24 x 216 jt = 27 jt 

Ayah 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x 216 jt = 36 jt 

Ibu 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x 216 jt = 36 jt 

Anak perempuan ½ ½ x 24 = 12 12/24 x 216 jt = 108 jt 

Cucu laki2 dari anak laki2 (S)   24 – 23 = 1 1/24 x 216 jt = 9 jt 

b) Perkiraan cucu perempuan  AM : 24 + 3 = 27 (AUL)   HP : 216 JT 

Isteri  1/8 1/8 x 24 = 3 3/27 x 216 jt = 24 jt 

Ayah  1/6 1/6 x 24 = 4 4/27 x 216 jt = 32 jt 

Ibu 1/6 1/6 x 24 = 4 4/27 x 216 jt = 32 jt 

Anak perempuan ½ ½ x 24 = 12 12/27 x 216 jt = 96 jt 

Cucu pr dari anak 

laki2 

1/6 1/6 x 24 = 4 jadi keseluruan 

jumlahnya adalah 27 (Aul) 

4/27 x 216 jt = 32 jt 
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c) Perkiraan cucu kembar perempuan AM : 24 + 3 = 27 (AUL)  HP : 216 JT 

Isteri  1/8 1/8 x 24 = 3 3/27 x 216 jt = 24 jt 

Ayah 1/6 1/6 x 24 = 4 4/27 x 216 jt = 32 jt 

Ibu 1/6 1/6 x 24 = 4 4/27 x 216 jt = 32 jt 

Anak Pr ½  ½ x 24 = 12 12/27 x 216 jt = 96 jt 

2 Cucu pr dari anak laki2 1/6 1/6 x 24 = 4  4/27 x 216 jt = 32 jt 

d) Perkiraan cucu kembar laki-laki dan perempuan AM : 24 HP : 216 JT 

Isteri 1/8 1/8 x 24 =3 3/24 x 216 jt = 27 jt 

Ayah 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x 216 jt = 36 jt 

Ibu 1/6 1/6 x 24 = 4 4/24 x 216 jt = 36 jt 

Anak perempuan ½ ½ x 24 = 12 12/24 x 216 jt = 108 jt 

Cucu laki-laki dan perempuan 

dari anak laki-laki 

(S) 24 – 23 = 1 1/24 x 216 jt = 9 jt 

 Cucu laki-laki dan cucu perempuan sama dengan tiga cucu perempuan jadi 

bagian masing-masingnya adalah : 1 cucu perempuan = 1/3 x 9 jt = 3 juta, jadi 

untuk satu cucu laki-laki adalah bagian dua cucu perempuan yaitu mendapat 

bagian 6 juta.45 
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