
BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok 

bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah 

waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang 

adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan 

yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Al-Qur’an seperti (QS, An-

Naml : 16 dan An-Nisa :7-12).1 

Secara teoritis, orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya 

menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam, dan c. Waqaf dan Shadaqah. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut.2 

Selain mengatur tentang kewarisan, di dalam Islam masalah wasiat juga diatur. Walaupun 

demikian pengaturan mengenai kewarisan dan wasiat tidak semua disebutkan secara eksplisit di 

dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sehingga dalam menghadapi fenomena yang terus berkembang, 

para Ulama menggali hukum dari kedua sumber tersebut sehingga menjadi sebuah produk baru                                                            
1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 32.  
2 Pagar, Himpunan Peraturan perundang-undangan di Indonesia (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 
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berupa fiqih. Fiqih yang dihasilkan sebagai sebuah interpretasi terhadap nash Al-Qur’an dan 

Hadits ini pun berkembang dan mengalami perbedaan-perbedaan antara fiqih satu dengan fiqih 

lainnya. Setelah fiqih kewarisan terbentuk tenyata problema-problema tersebut juga masih saja 

menghadang. Diantara problema yang ada di dalam fiqih mawarits atau hukum kewarisan Islam 

adalah masalah wasiat bagi anak angkat.  

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari 

apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam 

hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. 

Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu 

perbuatan baik.3 Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia 

dalam islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa 

saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada 

seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. 

Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suartu kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh ahli waris.4 

Sistem wasiat berjalan sejak jaman dulu, bukan hanya agama islam saja yang mengatur, 

tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut 

memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semua memiliki ketentuan masing-masing 

bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang 

wasiat. Diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) untuk 

non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).                                                             
3 Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 2008, h. 58.   
4 Ibid., hlm. 62.  



Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. 

Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terkait tali 

persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat 

tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan 

hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa 

akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan 

sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.  

Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang 

kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut 

setelah kematian orang yang berwasiat.5 Sedangkan wasiat wajibah merupakan wasiat yang 

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang 

meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik 

dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat 

tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, 

tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat 

tersebut harus dilaksanakan.6 

Adapun dasar ditetapkannya wasiat dalam hukum perdata diatur di dalam buku ke II 

tentang benda bab ke 13, tepatnya dalam pasal 875 KUH Perdata, dan dalam hukum Islam dapat 

dibaca dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah, 2:180, yang berbunyi :  
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5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008. Jilid 4, h. 523 
6 Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawarits, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, h. 163  
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Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apaila maut hendak menjemut seseorang diantara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan 
cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa).” 

 
Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta 

kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model 

kewarisan yang antara lain disebutkan dalam QS An-Nisa’ [4] : 7.7 
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bpa dan kerabatnya, 
dan bagi orag wanita ad hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, 
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” 
 

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, 

ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek 

wasiat tersebut.  

a. Hukum wasiat adalah wajib, apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti 

zakat, fidyah dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaiatn dengan penunaian hak-hak 

pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seerti mengembalikan harta pinjaman, 

titipan dan utang.  

b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau 

kepada orang-orang yang membutuhkan.                                                             
7 Eko Budiono, Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia, 

mimbar hukum N63, 2004, h. 101.  



c. Mubah (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, 

haram dan tidak sah apabila ditujukan kepada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti 

mewasiatkan khamar atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu 

sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.  

d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat  

e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid 

diatas kuburan.8 

Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya 

diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang 

diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota 

keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut 

hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat 

menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang 

oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris seperti anak angkat.  

Pembicaraan tetang keadilan tidak pernah berhenti dari zaman dahulu sampai sekarang. 

Masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang erat kaitannya 

dengan perubahan hukum dan sosial (social engineering). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan 

sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat, karena masayarakat itu selalu mengalami 

perkembangan.9 Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), konsep 

keadilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada                                                            
8 Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 2008, h. 65-66.   9 Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, dalam 

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 dan 2  



gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi social engineering 

atau sebagai social control yang berfungsi untuk membentuk prilaku sosial. 

Dalam hukum kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya 

keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban 

kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.10 Sengketa 

kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan Agama tidak jarang 

disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris maka sering terjadi konflik 

antara ahli waris dan anak angkat.11 Seperti pada masalah yang diajukan di Pengadilan Agama 

dengan Keputusan Hakim atas perkara Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tentang keadilan 

pembagian waris antara Ibu kandung, 2 orang saudara seibu, 1 orang istri dan 1 orang anak 

angkat. Yang mana Keputusan Pengadilan tersebut sudah adil dan sesuai dengan Syariat Islam.   

Dalam pengamatan penulis, bahwa masalah ini layak untuk dijadikan sebuah penelitian 

dalam bentuk karya ilmiah tesis. Adapun judul yang penulis ajukan adalah “KETENTUAN-

KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN ANTARA AHLI WARIS DAN PENERIMA 

WASIAT WAJIBAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM” 

 

 

 

 

 

 

B. Definisi Istilah                                                             
10 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam : Syafi’i, Hazairin dan KHI (Pontianak : Romeo 

Grafika, 2003), h.25.   
11 Musthofa Hasa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, Pustaka Media, 2008, h. 134.  



Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan 

guna menghindari terjadinya bias pemahaman, antara lain :  

1. Definisi wasiat menurut Ulama :  
12تربع حبق مضاف ملا بعد املوت   

“Pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal 
dunia”. 
 

2. Definisi mirats menurut Ulama :  
 ما يرتكه الشخص من أموال وحقوق 

“Sesuatu yang ditinggalkan seseorang untuk ahli warisnya baik berupa harta atau apa saja 
yang berupa hak milik”13 
 

3. Definisi keadilan menurut Ulama : 
 لعل هو كل مفروض من عقائد وشرائع يف أداء األمانات، وترك الظلم، واإلنصاف، وإعطاء احلق  

 
 “Keadilan adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan juga merupakan bagian dari 
aqidah (prinsip) dan syariat dalam melaksanakan amanah dan meninggalkan kedzaliman, 
berlaku jujur dalam segala hal dan memberikan hak kepada orang yang bersangkutan”.14 
 

4. Definisi Wasiat Wajibah menurut Ulama :   م إذا مات الوالد أو الوالدة قبلوفاة اجلد أو اجلدة على أن ال تزيد هذه احلصة عن ثلث الرتكةالوصية الواجبة هي افرتاض وصية اجلد أو اجلدة لألحفاد بقدر حصة والدهم أو والد 
“Sesuatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang dari menerima harta warisan 
karena ayah atau ibu mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal dunia, 
dan pemberian ini tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.”15 
 

 

C. Permasalahan                                                             
12 Imam Al-Nawawi, Minhaju at-Thalibin, (Cairo : Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003) h. 241   
13 Abu Malik Kamaluddin bin Sayyid Salim, Shahih Fiqih As-Sunnah  (Cairo : Maktabah At – Taufiqiyah 

2003), h. 424  
14 Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthubi, Al-Jami` Li Ahkami Al-Qur`ani, (Cairo: Mu`assasah 

ar-Risalah 2006), h. 412  
15 Musthafa al-Zilmi, Ahkamu al-Washiyyati Wa al-Mirats, (Cairo : Daru Wa’il Li al-Nasyri Wa al – Tauzi’ 

2006), h. 177   



1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana sistem pembagian warisan kepada ahli waris dalam hukum Islam 

b. Bagaimana konsep wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam  

c. Bagaimana sistem pembagian warisan kepada penerima wasiat wajibah dalam hukum 

Islam 

d. Bagaimana pembagian warisan kepada penerima wasiat wajibah jika si penerima 

adalah anak angkat  

e. Bagaimana konsep keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan anak angkat 

yang merupakan penerima wasiat wajibah 

2. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan 

dalam masalah yaitu hanya berkisar pada :  

a. Konsep pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah 

berdasarkan hukum Islam 

b. Tinjauan keadilan pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat 

wajibah berdasarkan hukum Islam 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana ketentuan warisan untuk ahli waris dan penerima wasiat wajibah 

berdasarkan hukum Islam? 



b. Bagaimana ketentuan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat? 

c. Bagaimana relevansi pembagian warisan secara adil antara ahli waris dan penerima 

wasiat wajibah menurut hukum Islam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :  

a. Untuk meninjau keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan penerima 

wasiat wajibah  

b. Untuk mengetahui relevansi hukum Islam dengan kitab-kitab fiqih tentang keadilan 

pembagian waris antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah 

c. Untuk mengetahui keadilan pembagian warisan antara ahli waris dengan penerima 

wasiat wajibah menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Islam, Pakar Hukum 

Islam dan Hukum Indonesia di Pekanbaru  

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah :  

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan khazanah 

intelektual dan mengembangkan disiplin ilmu berkenaan dengan keadilan dalam 

pembagian waris antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah berdasarkan 

hukum Islam dengan kitab-kitab fiqih yang menjadi referensinya serta sudut pandang 

dari Hakim Pengadilan Agama Islam, Pakar Hukum Islam dan Hukum Indonesia di 

Kota Pekanbaru 



b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi 

para penegak hukum Islam di dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara 

dengan tanpa mencederai hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak ahli waris, 

anak angkat atau orang tua nagkat, ahli waris yang terhijab, dan krabat yang bukan 

penerima waris.  

c. Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam  

 

 

 

 

 

 

  


