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Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. telah mengubah hukum waris Arab pra-
Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem 
pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta warisan. Sebelumnya, 
dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda kecuali 
wanita dari kalangan elite bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan. 

 

Sebagaimana kita sadari meski bangsa 
Indonesia ini mayoritas muslim, namun kita 
tahu bahwa agama kita diperangi lewat 
berbagai macam bentuk penggerogotan dari 
dalam. Salah satunya adalah dijejalinya kita 
dengan berbagai produk hukum yang bukan 
hukum Islam, seperti hukum barat dan 
hukum adat, lewat berbagai kurikulum 
pendidikan yang kita dapat dari sistem 
pendidikan nasional, atau dari adat istiadat 
turun temurun. 

Maka lahirlah dari bangsa ini berlapis 
generasi muslim yang rajin shalat 5 waktu, 
fasih membaca Al-Quran, aktif mengaji 
kesana-kemari, gemar menghidupkan 
amaliyah sunnah, tetapi terkadang sama 
sekali tidak paham alias merasa asing 
dengan hukum waris Islam. 

Keterasingan mereka atas hukum waris Islam 
ini merupakan kehancuran umat Islam yang 
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sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW sejak 
14 abad yang lalu.  

Rasulullah SAW secara khusus telah 
memberikan perintah untuk mempelajari 
ilmu waris, sebab ilmu waris itu setengah 
dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah 
SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu 
termasuk yang pertama kali akan diangkat 
dari muka bumi. 

Dari A'raj RA 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)  

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang 
secara detail menyebutkan tentang 
pembagian waris menurut hukum Islam. 
Khusus di surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, 
yaitu ayat 11,12 dan 176. Selain itu juga ada di 
dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 
75. Dan didukung banyak hadist yang 
menerangkan dan memperjelasnya. 

Al-miirats ( الميراث) dalam bahasa Arab adalah 
bentuk mashdar (infinitif) dari kata (  َوِرَث َيِرُث

 .waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan (إِْرثًا َوِمْيَراثًا
Maknanya menurut bahasa ialah 
'berpindahnya sesuatu dari seseorang 
kepada orang lain', atau dari suatu kaum 
kepada kaum lain. 

Secara Syariah makna al-miirats menurut 
istilah yang dikenal para ulama ialah : 
berpindahnya hak kepemilikan dari orang 
yang meninggal kepada ahli warisnya yang 
masih hidup, baik yang ditinggalkan itu 
berupa harta (uang), tanah, atau apa saja 
yang berupa hak milik legal secara syar'i.  

 

Nah, cabang ilmu pengetahuan yang 
mempelajari cara-cara pembagian harta 
waris disebut Mawaris. Mawaris disebut juga 
faraidh karena mempelajari bagian-bagian 
penerimaan yang sudah ditentukan sehingga 
ahli waris tidak boleh mengambil harta waris 
melebihi ketentuan. 

Sampai disini, penulis bukan berkehendak 
untuk menerangkan detail ilmu waris. Tetapi 
ingin membahas software-software yang 
membantu untuk belajar menghitung waris. 
Ada banyak yang telah beredar di internet. 
Diantaranya dibawah ini : 

1. FAROIDH.EXE 

Program Hukum Waris Islami ini disusun oleh 
Agung Yulianto dan telah diperiksa oleh Ust. 
Iskan Qolba Lubis,MA (Yayasan Bumi 
Andalas). Bisa anda dapatkan di 
http://www.percikaniman.org/data/faroidh.
zip hanya 63kb. 

 

 

Walaupun masih program DOS, program ini 
cukup simple dan mudah difahami. Jika 
ingin mengetahui fasilitas bantuan tinggal 

http://www.percikaniman.org/data/faroidh.zip
http://www.percikaniman.org/data/faroidh.zip
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klik F1. Password untuk memasukinya 
adalah  agung. 

2. AT-THASIL 

At-Tas-hil, sebuah aplikasi penghitung waris 
yang dibuat oleh. Aplikasi ini dibuat untuk 
membantu umat Islam dalam menghitung 
bagian waris berdasarkan Al-Quran dan As-
Sunnah. Software yang dikembangkan oleh 
KaisanSOFT dengan bahasa Python. 

Software ini terdiri dari 3 modul, diantaranya 
adalah Bagan Ahli Waris, Perincian, dan 
Ringkasan Ilmu Waris. Modul Bagan Ahli 
Waris digunakan untuk memasukkan daftar 
dan jumlah ahli waris yang masih hidup. 
Hasilnya dapat anda lihat pada modul 
Perincian.  

Software ini masih dalam tahap evaluasi. 
Silahkan download dan diperiksa, bilamana 
terdapat bugs dan errors dalam software ini, 
anda dapat berbagi dengan pengembangnya 
melalui email waris@kaisansoft.com atau 
diskusikan melalui forum di situs 
kaisansoft.com. 

 

Program ini cukup menarik karena selain 
memberikan data dalam model table, juga 
memberikan data dalam bentuk diagram 
silsilah keluarga. Bisa didownload secara 
gratis di http://kaisansoft.com/download/6 
dengan ukuran sekitar 5,7Mb. 

3. ARQomp Inc 

Program ini dapat menghitung 
banyaknya Zakat yang harus dikeluarkan, 
sesuai dengan jenis zakat yang telah 
dipilih. Menentukan ahli waris yang 
berhak mendapatkan bagian dan 
besarnya bagian masing-masing. Dibuat 
oleh A. Nuzul Fajri A.N di tahun 1999, bisa 
didownload di 
http://www.percikaniman.org/data/zaka
twaris.zip sebesar 3Mb. Jika sudah 
terinstall gunakan password : 
<spasi>ArrA<spasi> 

Itulah beberapa software yang baru bisa 
ditampilkan dalam mempelajari ilmu 
waris (faraidh). 

Demikian sensitifnya tentang perihal 
pembagian waris, maka hal ini tetap 
wajib untuk dikonsultasikan kepada yang 
ahli Faraidh dengan lebih detail. 
Keberadaan software diatas berguna 
sebagai referensi dalam mempelajari 
ilmu waris. Sekaligus tantangan kepada 
praktisi atau ahli IT Indonesia untuk 
membuat yang lebih bagus, lebih mudah 
dan lebih lengkap. Majukan dakwah Islam 
dengan teknologi! 

http://kaisansoft.com/download/6
http://www.percikaniman.org/data/zakatwaris.zip
http://www.percikaniman.org/data/zakatwaris.zip
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