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1. PENDAHULUAN 

Ilmu faraidh merupakan ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam Islam. Melalui 

ilmu ini, harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dibagikan secara 

adil kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan adanya ilmu ini sekaligus dapat 

mencegah timbulnya perselisihan karena perebutan harta warisan. 

 

Dewasa ini, dimana pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Namun 

dalam hal pembagian harta warisan malah kembali ke zaman jahiliyah dikarenakan 

awamnya pemahaman terhadap ilmu mawaris. Permasalahan yang muncul sekarang 

adalah selain tidak paham ilmunya juga sangat jarang dikaji secara mendalam. 

 

Faktor media terutama televisi juga banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam 

hal warisan. Tidak jarang kita saksikan, orang yang seharusnya tidak mendapat bagian 

warisan tapi dengan bermodalkan surat tertentu tiba-tiba sudah mendapatkan bagian. 

tontonan yang harusnya hanya berupa tontonan namun mirisnya sudah diajadikan 

tuntunan, walhasil pembagian harta warisan dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku 

bukan melalui ketentuan syariat. 

 

Faraidh, Ilmu yang Begitu Penting 

Ilmu mawaris menjadi penting untuk dipelajari, salah satu alasannya adalah karena 

terdapat perintah khusus dari Rasulullah agar dipelajari dengan seksama. Dalam sebuah 

hadist Rasulullah bersabda: 

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Abu Hurairah, 

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) 

 

Dalam hadist di atas terdapat perintah yang tegas dari Rasulullah agar belajar serta 

mengajarkan ilmu faraidh. Secara kaidah usul fiqih, setiap kalimat "amar" atau perintah 

selama tidak ada indikasi yang memberi pemahaman ke arah sunah atau mubah maka 

hukumnya adalah wajib. Sehingga mempelajari ilmu faraidh adalah sebuah kewajiban, 

setidaknya wajib secara kifayah. 
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Sementara seperti ibadah shalat, puasa, zakat maupun haji, tidak terdapat nash khusus 

yang menganjurkan untuk mendalami ilmu mengenai tata caranya, yang ada hanya 

perintah mengenai kewajiban ibadahnya saja. Hal inilah yang membuat ilmu faraidh 

menjadi istimewa. 

 

Faraidh, Ilmu yang Mudah Terlupa 

 

Selain itu, ilmu ini menjadi begitu penting karena begitu mudah dilupakan, dan termasuk 

ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Dalam hadist yang lain, Rasulullah 

menyatakan: 

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-

Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan 

kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris 

akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam 

masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-

Daruquthuny dan Al-Hakim) 

 

Hadits ini juga menjadi landasan bagi kita yang menganjurkan untuk menghidupkan 

kajian-kajian yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu faraidh. Dan lagi, ilmu 

waris merupakan setengah dari semua cabang ilmu, sehingga amat berhak untuk 

dipelajari secara mendalam. Namun yang terjadi selama ini, pelajar lebih memilih 

mendalami ilmu matematika karena khawatir tidak lulus ujian akhir, padahal ilmu faraidh 

harus lebih diprioritaskan, dan sebenarnya dengan mempelajari matematika akan lebih 

mudah dalam memahami faraidh. 

 

Kemudian, berdasarkan hadist tersebut, memberi gambaran kepada kita bahwa belajar 

agama itu bukan hanya masalah wudhu dan shalat saja. Sebab islam mengatur seluruh 

aspek kehidupan termasuk masalah pembagian harta warisan ini. 

 

Selain alasan-alasan yang tersebut di atas, mempelajari ilmu faraidh merupakan langkah 

nyata dalam upaya penegakan syariat. Selama ini kita beranggapan bahwa syariat islam 

itu hanya masalah potong tangan dan rajam, padahal masalah warisan juga tidak kalah 

penting. Bisa dibayangkan ketika pembagian harta warisan tidak adil, besar kemungkinan 
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bakal terjadi tindakan kriminal, baik itu pencurian, atau bahkan sampai ke tahap 

pembunuhan karena berebut harta warisan. 

 

2. PENGERTIAN 

Ilmu Faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris yang 

berhak dengan kaidah-kaidah tertentu. 

Pengertian faraidh secara bahasa adalah ketentuan, sedangkan menurut istilah syara’ 

adalah bahagian yang ditentukan oleh syara’ kepada ahli waris. 

 

3. SUMBER HUKUM 

Ayat-ayat mawaris utama hanya ada tiga ayat di dalam Al-Qur’an, yang ketiganya berada 

dalam Surat An-Nisa’, yaitu ayat 11, 12, dan 176. Terjemahan ketiga ayat ini adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Q.S. An-Nisa’ ayat 11: 

“Allah mensyari'atkan 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 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 di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

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

Bijaksana.” 

 

Kesimpulan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian anak perempuan: 

• 1/2 jika seorang 

• 2/3 jika dua orang atau lebih 
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• Asabah (sisa) jika bersama dengan anak laki-laki 

• Bagian anak laki-laki: 

• Asabah (sisa) 

Bagian ibu: 

• 1/6 jika si mayit mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih 

• 1/3 jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang 

saudara atau lebih 

• 1/3 dari sisa (dalam masalah gharrawain yang ahli warisnya terdiri dari suami 

atau isteri, ibu, dan bapak) 

Bagian bapak: 

• 1/6 jika si mayit mempunyai anak laki-laki 

• Asabah (sisa) jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki 

 

b. Q.S. An-Nisa’ ayat 12: 

“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 hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

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

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” 

 

Kesimpulan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian suami: 

• 1/2 jika si mayit tidak mempunyai anak 
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• 1/4 jika si mayit mempunyai anak 

Bagian isteri: 

• 1/4 jika si mayit tidak mempunyai anak 

• 1/8 jika si mayit mempunyai anak 

Bagian saudara laki-laki/perempuan seibu (kasus kalalah): 

• 1/6 jika seorang 

• 1/3 dibagi rata jika dua orang atau lebih 

(Catatan: kalalah adalah seseorang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak) 

 

c. Q.S. An-Nisa’ ayat 176: 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

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

laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; 

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari gabungan) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang 

saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” 

 

Kesimpulan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian saudara perempuan kandung atau sebapak (kasus kalalah): 

• 1/2 jika seorang 

• 2/3 jika dua orang atau lebih 

• Asabah (sisa) jika bersama saudara laki-laki kandung atau sebapak 

Bagian saudara laki-laki kandung atau sebapak (kasus kalalah): 

• Asabah (sisa) 

 

4. SEBAB-SEBAB MENDAPAT WARISAN 

a. Perkawinan 

Perkawinan yang dimaksud adalah adalah pernikahan yang sah antara suami dan 

istri berdasarkan rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat. 
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b. Keturunan 

Keturunan atau hubungan nasab ialah ikatan pertalian darah seperti bapak, anak, 

saudara dan Ibu. 

c. Pembebasan Hamba 

Yaitu tuan yang membebaskan hamba akan mendapatkan harta warisan jika hamba 

yang telah merdeka tersebut tidak mempunyai ahli waris. 

 

5. SEBAB-SEBAB TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN 

a. Membunuh 

b. Berlainan agama atau murtad 

c. Hamba Sahaya 

 

6. DAFTAR AHLI WARIS YANG BERHAK MENERIMA WARISAN 

a. Ahli waris laki-laki terdiri dari 15 golongan : 

1. Anak laki-laki. 

2. Cucu Laki-laki sampai kebawah. 

3. Ayah. 

4. Kakek sampai keatas. 

5. Saudara Laki-laki Seayah-Seibu (Saudara Sekandung). 

6. Saudara Laki-laki Seayah. 

7. Saudara Laki-laki Seibu. 

8. Anak Laki-laki Saudara Sekandung. 

9. Anak Laki-laki Saudara Seayah. 

10. Paman Sekandung. 

11. Paman Seayah. 

12. Anak Laki-laki Paman Sekandung. 

13. Anak Laki-laki Paman Seayah. 

14. Suami. 

15. Mu'tiq (Seorang laki-laki yang memerdekakan budak). 

 

b. Ahli waris perempuan terdiri dari 10 golongan : 

1. Nenek dari Ayah keatas. 

2. Nenek dari Ibu keatas. 

3. Cucu perempuan dari anak laki-laki kebawah. 
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4. Ibu. 

5. Anak Perempuan. 

6. Istri. 

7. Mu'tiqoh (Seorang Perempuan yang memerdekakan budak). 

8. Saudara perempuan sekandung. 

9. Saudara perempuan seayah. 

10. Saudara perempuan seibu. 

 

7. FURUDHUL MUQADDARAH 

Furudhul Muqaddarah berarti ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan di 

dalam Al-quran. Furudhul muqaddarah ada enam, yaitu: setengah, seperempat, 

seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. 

a. Yang mendapatkan 1/2 terdiri dari 5 orang, yaitu: 

• Anak perempuan 

• Cucu perempuan dari anak laki-laki 

• Saudara perempuan kandung 

• Saudara perempuan sebapak 

• Suami, jika tidak ada anak dari almarhum istri 

b. Yang mendapatkan 1/4 terdiri dari 2 orang, yaitu: 

• Suami, beserta ada anak 

• Istri, jika tidak ada anak dari almarhum suami 

c. Yang mendapatkan 1/8 ada hanya satu golongan saja, yaitu: 

• Istri, beserta ada anak 

d. Yang mendapatkan 2/3 terdiri dari 4 orang, yaitu: 

• Dua orang anak perempuan 

• Dua cucu perempuan dari anak laki-laki 

• Dua saudara perempuan kandung 

• Dua saudara perempuan sebapak 

e. Yang mendapatkan 1/3 terdiri dari 2 orang, yaitu: 

• Ibu, jika tidak terhijab 

• Bagi dua orang atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu 

f. Yang mendapatkan 1/6 terdiri dari 7 orang, yaitu: 

• Ibu, beserta ada anak almarhum 
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• Nenek, ketika tidak ada ibu 

• Cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan almarhum 

• Saudara perempuan sebapak beserta saudara perempuan kandung 

• Bapak, beserta ada anak almarhum 

• Kakek, ketika tidak ada bapak 

• Bagi seorang dari anak ibu (saudara seibu) 

 

8. ASABAH 

Arti asabah dalam ilmu faraidh adalah ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, asabah 

terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Asabah binnafsi: yaitu ahli waris yang dengan sendirinya menjadi asabah. Ia 

mendapatkan semua harta atau semua sisa, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, 

bapak dan kakek. 

b. Asabah bil Ghairi: yaitu ahli waris yang karena ada ahli waris lain terbawa menjadi 

asabah, seperti anak perempuan terbawa oleh anak laki-laki untuk bersama-sama 

mendapatkan semua harta atau semua sisa. 

c. Asabah ma’al Ghairi: yaitu ahli waris yang bersama-sama ahli waris lainnya 

menghabiskan semua harta atau semua sisa, seperti saudara perempuan bersama 

anak perempuan atau bersama cucu perempuan. 

 

9. PEMBAGIAN HARTA WARISAN 

Dalam pembagian harta warisan, selain harus mengetahui hukumnya juga perlu 

mengetahui teknik perhitungannya. Diantara cara menghitung bagian masing-masing ahli 

waris adalah dengan cara dicari dulu asal masalah, yaitu bilangan bulat yang digunakan 

untuk membagi harta warisan. Seperti yang tersebut dalam kitab Fathul Muin pada bab 

warisan, angka asal masalah terdiri dari 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. 

 

Contoh Perhitungan: 

a. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya : seorang anak perempuan, suami dan 

bapak. Maka, bagian anak perempuan 1/2, suami ¼, dan bapak ashabah (sisa). 

Asal masalah, KPK dari 1/2 dan 1/4 adalah 4 

Anak perempuan = ½ x 4 = 2 

Suami  = ¼ x 4 = 1 

Bapak  = 4 – (2 + 1) = 1 
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Cara pembagian akhir harta warisannya adalah: 

Anak perempuan = 2/4 x 4 = 2 

Suami  = 1/4 x 4 = 1 

Bapak  = 1/4 x 4 = 1 + 

Jumlah bagian    = 4 

 

b. Seorang meninggal dunia dengan harta warisan Rp. 48.000.000,- ahli waris terdiri dari 

istri, ibu dan dua orang anak laki-laki. 

Maka bagian istri 1/8, bagian ibu 1/6, dan dua anak laki-laki sebagai ashabah. 

Asal masalah, KPK dari 1/8 dan 1/6 adalah 24 

Ibu   = 1/6 x 24 = 4 

Istri   = 1/8 x 24 = 3 

Dua anak lelaki = 24 – (4+3) = 17 

Langkah akhir pembagian harta warisannya adalah: 

Ibu   = 4/24 x 48.000.000   = Rp. 8.000.000,- 

Istri   = 3/24 x 48.000.000   = Rp. 6.000.000.- 

Dua anak lelaki = 17/24 x 48.000.000 = Rp. 34.000.000,- + 

Jumlah = Rp. 48.000.000,-  

Karena ada dua anak laki-laki, maka bagian masing-masing adalah 34.000.000/2 = 

Rp. 17.000.000,- 

    

10. MASALAH ‘AUL 

‘Aul artinya bertambah, dalam ilmu faraidh diartikan : bagian-bagian yang harus diterima 

oleh ahli waris lebih banyak daripada asal masalahnya, sehingga angka asal masalah 

harus ditambah atau diubah. Contohnya: 

a. Ahli waris terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan kandung. Maka, 

bagian suami 1/2 dan dua orang saudara perempuan kandung 2/3. Asal masalah, 

KPK adalah 6, sehingga: 

Suami  = 1/2 x 6 = 3 

Dua Saudara Pr. = 2/3 x 6 = 4 +  

Jumlah bagian    = 7 
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Asal masalah 6 sedangkan jumlah bagian 7, ini berarti tidak cocok. Agar harta warisan 

dapat dibagikan kepada ahli waris dengan adil, maka nilai asal masalah dinaikkan 

menjadi 7, sehingga penyelesaiannya adalah: 

Suami  = 3/7 x harta warisan… 

Dua saudara Pr = 4/7 x harta warisan… 

 

b. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, dua saudara perempuan kandung dan seorang saudara 

seibu. Harta warisan Rp. 45.000.000,-. Maka bagian ibu 1/6, istri 1/4, dua saudara 

perempuan kandung 2/3, dan saudara seibu 1/6. Asal masalanya 12. 

Istri     = 1/4 x 12 = 3 

Ibu     = 1/6 x 12 = 2 

Dua Sdr Perempuan Kandung = 2/3 x 12 = 8 

Seorang saudara seibu  = 1/6 x 12 = 2 + 

Jumlah bagian         = 15 

Asal masalahnya 12, sedangkan jumlah bagian 15, maka asal masalah dinaikkan 

menjadi 15. Perhitungan akhinya adalah: 

Istri     = 3/15 x 45 jt = 9 jt 

Ibu     = 2/15 x 45 jt = 6 jt 

Dua Sdr Perempuan Kandung = 8/15 x 45 jt = 24 jt 

Seorang saudara seibu  = 2/15 x 45 jt = 6 jt + 

Jumlah bagian              = 45 jt 

 

11. MASALAH Ar-RADD 

Ar-Radd artinya mengembalikan. Menurut istilah faraidh ialah membagi sisa harta warisan 

kepada ahli waris menurut pembagian masing-masing, setelah masing-masing menerima 

bagiannya. 

 

Ar-Radd dilakukan karena setelah harta diperhitungkan untuk ahli waris ternyata masih 

ada sisa. Sedangkan ahli waris tidak ada ashabah. Maka sisa harta tersebut dibagikan 

kepada ahli waris yg ada, kecuali suami/istri. 
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Contoh: 

a. Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan ibu. Maka, bagian ibu 1/6 dan 

anakn perempuan ½. Asal masalahnya berarti 6. 

Anak perempuan  = 1/2 x 6 = 3 

Ibu    = 1/6 x 6 = 1 + 

Jumlah Bagian     = 4 

 

Asal masalah tadinya adalah 6, sedangkan jumlah bagian 4. Maka diselesaikan 

dengan Radd, yakni asal masalahnya dikembalikan kepada 4, sehingga cara 

penyelesaiannya: 

Anak perempuan  = 3/4 x Harta warisan… 

Ibu    = 1/4 x Harta warisan… 

 

 

 

Referensi: 
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