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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang diturunkan kepada

seluruh umat manusia untuk dijadikan jalan hidup, kesempurnaan Islam bisa

diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam al-Qur’an dan as-Sunnah di

mana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah SWT

dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan

binatang dan manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang

penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari

dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang

mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia (makhluk) disebut

dengan Ahkam al-Muamalat dimana di dalamnya membahas beberapa

hukum, seperti hukum orang dan keluarga ( Ahkam al-ahwal al-

Syakhsiyyah), hukum pidana Islam (al-ahkam al-jinayah), hukum acara ( al-

ahkam al- Qadha wa al- Murafa’at dan hukum benda (Ahkam al-Madaniyyat)

yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda,

seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara

waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.1

1 Salman Otje, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama,2010), h.2.
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Di dalam ajaran Islam adanya pembagian waris melalui beberapa cara

di antaranya yaitu melalui wasiat.Wasiat adalah suatu rahmat Allah swt

kepada manusia yang pada mulanya digariskan dalam Al-qur’an sebagai

suatu perintah yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap mukallaf supaya

mewasiatkan hartanya kepada bapa-ibunya dan para kerabatnya yang

terdekat. Kemudian perintah itu dinasakh setelah turun ayat yang khusus

membahas tentang perkara-perkara harta warisan.

R. Subekti, mengatakan bahwa: “Suatu wasiat atau testament

adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya

setelah ia meninggal”.2

Dalam Pasal 875 KUH Perdata “wasiat atau testament adalah suatu

akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya

akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut

kembali lagi”.3

Sudah tentu masih banyak lagi pendapat-pendapat lain dari para

sarjana hukum yang mengemukakan masalah wasiat, tetapi tidak selamanya

para sarjana hukum itu mempunyai pendapat yang sama tentang

defenisi wasiat atau testament. Sesuai dengan pepatah “Sebegitu

banyak kepala, sebegitu banyak pendapat”.

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu

orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan

2 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Inter Masa, 1998), Cet.10, h.93.
3 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta: Pradnya Paramita,

2000), h. 194.
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hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki

pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki

perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-

masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di

Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di

atur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat

Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan

KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan

penentuan hukum.

Pada masa jahiliyah, orang Arab cenderung membagikan harta

mereka dengan wasiat tanpa undang-undang atau adanya wasiat yang

dijadikan petunjuk oleh mereka. Mereka dapat mewasiatkan atas nama

seorang saja yang dapat menghilangkan hak orang tua, anak-anak dan isteri-

isteri mereka. Pada masa itu, wasiat dijadikan sebagai kekayaan untuk

mengukur kepentingan orang kaya dan anggota suku-suku yang

berpengaruh.4

Wasiat berakar kata dari bahasa Arab Washa yang berarti

menyampaikan, dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan

pemiliknya kepada orang lain ketika si pemberi telah meninggal dunia.

Petunjuk Al-Quran menyatakan dalam surat al-Baqarah (QS:2:180-182):

4 Abdul Rashid Haji Abdul Latif, Wasiat dalam Islam, (Universiti Kebangsaan Malaysia,
1986), h. 8.
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ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقا َعَلى ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَكُ  ُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

ُلْونَُه ِانَّ اَهللا َسِمْيٌع َعِلْيمٌ ١٨٠اْلُمتَِّقينَ  َلُه بـَْعَد َما َسِمَعُه فَاِءنََّما ِاْثُمُه َعَلى اَّلِذْيَن يـَُبدِّ ١٨١َفَمْن بَدَّ

١٨٢ِإنَّ اهللاَ َغُفْوٌر رَِحْيٌم َفَمْن َخاَف ِمْن ُمْوٍص َجنَـًفا َاْو ِإْثًما َفالَ ِإْثَم َعَلْيهِ 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka
barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya,
maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang
mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang
yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia
mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ini adalah kewajiban bagi orang saleh, jika ia telah meninggal untuk

berwasiat, akan tetapi ayat-ayat ini turun ketika tidak ada hukum yang

mengatur tentang waris bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Kemudian pada surah an-Nisa’, Sebuah petunjuk yang sangat lengkap

diberikan kepada orang-orang Islam mengenai hukum waris dan bagian-

bagian yang tepat kepada masing-masing ahi waris.5

Kemudian dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat (106) Allah

Swt. berfirman:

َنُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحدَُكُم ْالَمْوُت ِحْيَن ْالَوِصيَِّة اثـَْناِن ُذْوا َعْدٍل مِّْنُكْم َاْو َاخَ يـَُّها الَِّذْيَن يَأَ  َراِن َاَمنُـْوا َشَهاَدُة بـَيـْ

ـــُتْم َضـــَربـُْتْم ِفـــى ْاَألْرِض فََأَصــــابـَْتُكْم ُمِصـــْيَبُة ْالَمـــْوِت َتْحِبُســـْونـَُهَما ِمـــْن بـَْعـــِد الِمـــْن َغْيـــرُِكمْ  صَّــــَلَواِة ِاْن اَنـْ

5 A. Rahman I.Doi, Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah) (Jakarta: Raja
Grafindo, 2002), h. 416.
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ُتُم َشـَهاَدَة اِهللا ِإنـَّا ِإًذا لَِّمـَن ْاألَثِِمـْينَ فـَيُـْقِسَماِن بِاِهللا ِإِن اْرتـَْبُتْم َال َنْشَتِرى ِبِه ثََمًنا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبى َوَال َنكْ 

١٠٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah,
jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan
seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami
menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau
demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan

Muslim, dari Ibnu Umar r.a. yang berbunyi :

ئِ رِ امْ قُّ ا حَ : مَ الَ قَ لَّى اُهللا َعَلْيِه َو َسلَّمصَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ نَّ ا أَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ رَ مَ عُ نِ اهللا بْ دُ بْ عَ نْ عَ 

6)و مسلمرواه البخاري(هُ دَ نْ عِ ةٌ بَ وْ تُـ كْ مَ هُ تُ يَّ صِ وَ وَ الَّ إِ نِ يْ تَـ لَ يْـ لَ تُ يْ بِ يَ هِ يْ ي فِ صِ وْ يُـ ْيٌء يُرِْيُد شَ هُ لَ مٍ لِ سْ مُ 

Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu
yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai
kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia
mempunyai wasiat yang ditulis." (H.R. Bukhariy dan Muslim.)

Hukum Islam tentang wasiat berdasarkan pada ketentuan dasar

dalam Al-Qur’an dan As-Sunah yang merupakan sumber utama dalam hukum

6 Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bariy, (al-Maktabah al-Salafiyah),
h.355; lihat juga Abu al Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, al-Jami’ as-
Shahih, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 5, h. 70; Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan
Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), Jilid 3, h. 32; Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-
Turmudziy, al-Jami’ As-Shahih, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 3, h. 292.
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Islam. Seorang pemerhati hukum Islam berpendapat bahwa Hukum Islam

tentang wasiat lebih didasarkan atas Hadits daripada Al-Qur’an.

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain,

menjadikan, menaruh belas kasian, berpesan, menyambung, memerintah,

mewajibkan dan lain-lain. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang

lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oeh orang

yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian ahli hukum

Islam mendefenisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara

sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi mati. Sedangkan wasiat menjadi

hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya

dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur’an. Wasiat yang didasarkan pada

atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah apabila syarat itu benar. Batasan

syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi otang yang

memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu

tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syari’at.7

Secara praktis, wasiat dapat diartikan dengan: penyerahan harta

kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah pemiliknya meninggal.

Wasiat termasuk bentuk hibah. Namun, harta yang diserahkan baru menjadi

milik orang yang diserahinya setelah yang menyerahkan meninggal, serupa

dengan harta waris. Bedanya pada wasiat penyerahan harta dilakukan atas

kehendak si pemilik yang diucapkan ketika ia masih hidup. Sedangkan pada

waris semata-mata menurut kehendak Allah, sama sekali bukan atas

7 Abd. Shomad, Hukum Islam, penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 353-354.
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kehendak dari pemilik harta, wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh

harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat

mewaris.8

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu membahas

masalah ini dan menuangkannya menjadi suatu karya tulis ilmiah dengan

judul “KONSEP WASIAT DALAM ISLAM (Studi Komparatif Konsep

Wasiat Empat Imam Mazhab).”

B. Definisi Istilah

1. Definisi Konsep

Konsep menurut kamus besar bahasa indonesia adalah rancangan

atau buram surat. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa

konkret.9

Adapun konsep menurut kamus AM ialah Konsep E: 1 Rang,

rancangan (surat dsb.), draf; 2(=konsepsi), tanggapan, gagasan. Konsepsi E:

pengertian, pendapat (faham) yang telah ada dalam fikiran, mengenai

sesuatu gagasan,tanggapan.10

Menurut Tan, mengatakan bahwa “Konsep atau pengertian adalah

unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya

sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi

8 H.E Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press,
2008), h. 395-396.

9 Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),  h.726.

10 Kamus AM, (Malaysia: CRESCENT NEWS (K.L), 1997), cet.1, h.537.
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pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara

singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu”.11

Menurut Umar, “Konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan

dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan

mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang

sama”.12

2. Definisi Wasiat

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan pengertian dari term

wasiat, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah.  Secara etimologi atau

kebahasaan, kata wasiat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “washiyya”13

memiliki arti berpesan. Kata wasiat telah diserap dan menjadi istilah yang

digunakan dalam bahasa Indonesia, pengertiannya kemudian dirumuskan

sebagai pesan terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan

meninggal berkenaan dengan harta benda14 Sedangkan menurut terminologi

atau istilah, wasiat adalah pesan atau janji seseorang atau orang lain untuk

11 Koentjarajingrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningra,
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) h, 32.

12Umar husein, Metode Riset Ilmu Administrasi,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama,
2004), h, 51.

13 Rusyadi, dkk, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 865.
14 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka

Phoenix, 2012), h. 944; wasiat disebut juga sebagai hibah wasiat. Dalam Pasal 957 KUH Perdata
disebutkan, “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang
mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang baik bergerak atau tidak bergerak atau
memberikan hak pakai atas seluruh atau sebahagian harta peninggalannya. Dirujuk dalam buku
kamus hukum. Sudarsono, Kamus Hukum, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 581



9

melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup

maupun setelah wafat.15

Dalam merumuskan definisi wasiat, para ulama memiliki formula

yang sama dalam memberi batasan-batasan terhadap definisi dimaksudkan.

Dimana, pengertian wasiat yang diperoleh dalam beberapa literatur

dikaitkan antara proses pendistribusian harta—artinya dilakukan setelah

meninggalnya yang berwasiat—dengan makna semantik dari kata wasiat itu

sendiri. Selain itu, definisi wasiat dijelaskan dalam dua rumusan, yaitu

menurut makna kata secara bebas (etimologi/kebahasaan) dan menurut

istilah (terminologi).

Dalam tulisan ini, hanya dijelaskan beberapa pengertian wasiat

yang dapat mewakili keseluruhan definisi yang dimuat dalam banyak

literatur keIslaman. Menurut Imam Syafi’i sebagaimana dijelaskan oleh

Wahbah Zuhaili, bahwa wasiat menurut bahasa “menyambungkan sesuatu”

atau “berpesan”16 , atau “menjadikan, menyuruh menghubungkan sesuatu

dengan sesuatu yang lain”, atau “pesan, perintah dan nasehat”17

15 Ichtiar Baru, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),
h. 1926.

16 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Syafi’i Al-Muyassar; Fikih Imam Syafi’i, Mengupas
Masalah Fiqhiyyah Bedasaran Al-Quran dan Sunnah, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Aziz), cet.
2, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 365.

17 Muhammad Muhibbin, Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak di Luar Perkawinan
Sah, dan Anak Anak Dari Orang Tua Beda Agama, yang dimuat ke dalam buku, Kementerian
Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,(Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 266; Muhammad Amin Summa, Hukum
Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 128.
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Sedangkan menurut istilah syara’, wasiat adalah tindakan sukarela

yang berkenaan dengan suatu hak yang diimplementasikan pada suatu pihak

setelah meninggal dunia.

Sebagaimana penjelasan Fatchur Rahman, ulama dikalangan

Hanafiyah memberi definisi wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu

secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah

adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa

barang atau manfaat. Sedangkan ulama dari kalangan malikiyah

mendefinisikan wasiat sebagai suatu perikatan yang mengharuskan kepada

si penerima wasiat memiliki hak sepertiga (sepertiga) harta peninggalan si

pewasiat18

Penjelasan yang sama juga disuguhkan oleh Saleh Fauzan, bahwa

kata washiat dalam bahasa Arab diambil dari kata washaytusy-syai’a, yang

berarti menyambungkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan

sesuatu lain setelah kematian. Karena orang yang berwasiat (mūshi)

menyambung beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih

hidup supaya diteruskan ketika ia telah meninggal. Beliau menambahkan,

menurut para ahli fikih (fuqaha)mendefinisikan wasiat sebagai perintah

untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal atau dengan kata lain

bersedekah dengan harta setelah mati.19

18 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. 10, (Jakarta: PT Al-Ma’arif, 1971), hlm. 50.
19 Saleh Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari, (terj: Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, Press, 2005), h. 545.
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Senada dengan rumusan defenisi di atas, Quraish Shihab dalam

tafsirnya “Tafsir al-Mishbah”, menjelaskan wasiat sebagai pesan baik yang

disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun

setelah kematian yang berpesan. Tetapi, pengertian ini menurutnya harus

dikhususkan bagi hukum wasiat dengan memberikan pesan dan dijalankan

serta dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat20

Selain definisi di atas, ada juga para ahli hukum Islam, dalam

memberikan pengertian wasiat, objek yang diwasiatkan dalam definisi yang

dibuat dibatasi hanya pada harta atau barang, dan ada juga yang

memasukkan “manfaat benda” sebagai objek yang diwasiatkan. Dalam hal

ini, seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Dijelaskan bahwa wasiat berarti

hibah seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, utang maupun

manfaat yang diberikan setelah kematian. Wasiat dapat juga didefinisikan

sebagai pemindahan kepemilikan yang berlaku setelah

kematian muushi dengan cara memberi sumbangan atau tabarru’21

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-‘Allamah

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum

rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang

sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama

20 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, cet. 3,
jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 397-398; dirujuk pula dalam buku, Elbi Hasan
Basri,Hukum Mawaris Dalam Perspektif Islam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h.16.

21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom,
2011), h. 643.
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Islam tetapi tidak diwajibkan22. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, wasiat

bermaknaiishaa’ (memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian).

Sedangkan menurut terminologi atau istilah, wasiat diartikan sebagai janji

kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa

hidupnya atau setelah meninggalnya. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili

mengkhususkan definisi wasiat adalah sebagai akad tabarru’ atas harta

benda setelah kematian23.

Kata “wasiat” artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang,

artinya lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu, Dalam istilah syara’

wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa

barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi

wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli

hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara

suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat.24

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang

dilaksanakan setelah pemberinya mati.25 Dari sini jelaslah perbedaan antara

hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat

itu juga; sedangkan pemilkan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah

22 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah
fi Ikhtilaf al-A’immah; Fiqih Empat Mazhab, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, (Bandung:
Hasyimi Press, 2004), h. 330.

23 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuh; Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf dan
Warisan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.
154-155.

24 Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 249.

25 Abd. Shomad , Keluarga Sakinah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h.306.
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orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Ini dari satu segi; sedangkan dari

segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang,

piutang ataupun manfaat.26

Wasiat yang disandarkan atau diikat atau disertai syarat itu sah,

apabila syaratnya itu syarat yang benar. Syarat yang benar ialah syarat yang

mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya,

atau bagi orang lain, dan syarat itu tidak dilarang atau bertentangan

dengan maksud-maksud syariat.

3. Pengertian Wasiat Dalam KHI

Rumusan perundang-undangan terdapat keterangan mengenai

definisi wasiat, tepatnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam

Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 huruf f dijelaskan bahwa

wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam

definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang

diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan

penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang

dikehendaki pemberi wasiat. 27 Selain itu, terdapat juga dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata berbicara masalah wasiat atau hibah

26 Pasribu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,
(Jakarta, Sinar Grafika, 1994), h. 122.

27 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan
Wakaf, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 52, serta dilengkapi dengan UU Perkawinan,
Wakaf, Pengelolaan Zakat dan beberapa Fatwa MUI.
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wasiat28 , Tetapi konsepnya berbeda dengan rumusan menurut perspektif

hukum Islam.

Dari beberapa gambaran definisi di atas, dapat dipahami bahwa

wasiat merupakan perbuatan hukum seseorang kepada orang atau badan

hukum untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, dengan memberikan pesan

mengenai barang atau harta kekayaan untuk dipindah tangankan kepada

orang atau badan hukum yang dimaksudkan.29 yang penyalurannya wajib

dilaksanakan setalah pemberi pesan meninggal dunia.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli

warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah

orang yang mengatakan wasiat itu meninggal dunia.

b. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya untuk menghindari

persengketaan dan perwujudan rasa kasih dan sayang dari orang yang

mengatakan wasiat.

c. Kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara

28 Ketentuan mengenai wasiat atau hibah wasiat tersebut terdapat dalam Pasal 957
KUHPerdata; “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang
mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis
tertentu, misalnya segala barang-barangnya, bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak
pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peniggalannya”, dirujuk dalam buku, Liliana
Tedjosaputro, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 6, (Semarang:
Aneka Ilmu, 2006), h. 97.

29 Dikatakan “seseorang” karena sasaran penerima wasiat tidak ditentukan dalam
hukum syara’. Oleh karena itu, penerima wasiat boleh siapa saja yang dikehendaki oleh yang
berwasiat. Terkecuali dalam kasus wasiat wajibah, pewasiat dan yang diberi wasiat hanya
diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Penjelasan lebih lanjut mengenai wasiat wajibahdapat
dilihat dalam sub bab “Pendapat Ulama Tentang Konsep Hukum Wasiat dan Wasiat Wajibah
dalam Islam”.
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nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar

wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam al-Qur’an

surat al-Baqarah ayat 180 itu telah dinasakh oleh al-Qur’an surat ke-4

(an-Nisaa’) ayat 11-12.

d. Dalam kajian hukum Islam semua permasalahan yang ada merujuk

kepada al-Qur’an, al-Sunnah dan ijtihad.

e. Dalam berijtihad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para

mujtahid/fuqaha yang tetap dalam bingkai al-Qur’an dan al-Sunnah.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah seputar kajian ini, sebagaimana

yang dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya

pada Konsep Wasiat Empat Imam Mazhab.

3. Rumusan Masalah

a. Apa pendapat tentang Wasiat dalam Islam menurut Empat Imam

Mazhab?

b. Apa dalil Wasiat dalam Islam menurut Empat Imam Mazhab?

c. Apa rukun dan Syarat Wasiat dalam Islam menurut Empat Imam

Mazhab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah tersebut diatas, maka

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dasar Hukum wasiat Dalam Islam Menurut Empat
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Imam Mazhab.

b. Untuk mengetahui Perbedaan dan Pendapat tentang Wasiat menurut

Empat Imam Mazhab.

2. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini,

yaitu bersifat teoritis dan bersifat praktis dan manfaat yang dapat

berpengaruh langsung bagi semua pihak diantaranya:

a. Bersifat Teoritis agar diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat

mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya dalam

disiplin ilmu hukum Islam Khususnya Tentang Wasiat dan khususnya

lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi

dalam hal wasiat dalam Islam menurut Empat Imam Mazhab.

b. Bersifat Praktis dengan mengharapkan hasil penelitian ini dapat

dimanfaatkan bagi setiap kalangan, baik para pelaksana hukum Islam di

bidang Wasiat Menurut Empat Imam Mazhab serta masyarakat luas.

c. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan

program strata dua (S-2) bidang studi  Magister hukum Islam,  juga

untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan tentang Wasiat

dalam Islam Menurut Empat Imam Mazhab.

d. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya  penelitian ini dapat

membuka wacana baru yang lebih baik tentang pengaturan kekayaan

dalam rumah tangga, sehingga keadaan dalam pengaturan kekayaan

dalam rumah tangga menjadi lebih baik.
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e. Bagi kalangan akademis, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai

ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat

dapat membuat pengaturan yang lebih baik dalam masalah hukum

Wasiat Dalam Islam Menurut Imam Empat Mazhab.

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang topik Wasiat sebenarnya sudah ada yang pernah

membahasnya, seperti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati Siregar dengan judul; Wasiat

Kepada Ahli Waris dalam perspektif Imam Syafi’i.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Imam Syafi’i berpendapat,

wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris

lainnya. Wasiat itu dilaksanakan dengan ketentuan yakni sepertiga harta

peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus

dikurangi hingga menjadi sepertiga saja.

Imam Syafi’i menggunakan dalil hukum al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 180, as-sunnah menggunakan hadits dari Abu Umamah al-

Bahili R.A, “Jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli

waris sewaktu ia masih sehat ataupun sakit dan para ahli waris

mengizinkannya atau tidak, maka hal itu sama.”

Berkaitan dengan uraian diatas, bila dihubungkan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam  tesis ini adalah tidak sama,

karena saudari Ernawati Siregar hanya membahas Wasiat Kepada Ahli
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Waris menurut Imam Syafi’i saja. Sedangkan dalam tesis ini membahas

konsep wasiat menurut empat Imam Mazhab.

2. Fatma Muharromah. Aspek hukum mewaris didasarkan hibah wasiat

menurut hukum waris Islam (Faroidh) dan kitab undang-undang hukum

perdata.

Penelitian yang kedua mengambil aspek hukum tentang waris

menurut kitab undang-undang perdata dan study komperatif dengan

hukum waris dalam konteks kompilasi hukum Islam. Dari penelitian ini

diperoleh kesimpulan bahwa dalam aspek hukum hibah wasiat dari

pengertian dan nilai idealnya antara hukum waris Islam dan KUH Perdata

tidak sama. Apabila dalam prakteknya terjadi sengketa penerapan hukum

yang digunakan adalah kewenangan Peradilan Agama berdasar Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 49 Undang-Undang No.50 Tahun

2009 tentang Pengadilan Agama. Akibat pemberian hibah wasiat menurut

waris Islam berupa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dengan jumlah

harta hibah wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan berdasarkan

kemaslahatan pemberian hibah wasiat dapat berakibat hukum menjadi

wasiat wajibah yang pelaksanaannya akan dibagi oleh Pengadilan Agama.

Bertolak pada kedudukan agama penerima tidak hanya Islam saja (surat

an-Nisaa ayat 7 dan 8). Sedangkan dalam KUH Perdata akibat hukum

hibah wasiat diatur dalam pasal 957-972 KUH Perdata dengan

pelaksanaan pengaktaan hibah wasiat dihubungkan dengan wasiat yang

diatur dalam buku II bab XII KUH Perdata, dengan jumlah harta tidak
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boleh melebihi ketentuan Legitime Portie diatur pada Pasal 914 KUH

Perdata.

Berkaitan dengan penelitian diatas bahwa tujuan serta

pembahasan masalah dengan yang penulis kaji berbeda, namun masih

berkenaan dengan wasiat yang melatarbelakangi penelitian tersebut, dan

tentunya kerangka dan objek penelitian yang berbeda akan memberikan

perbedaan dalam melaksanakan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya bahwa

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan

menjelaskan serta menganalisa bagaimana kedudukan Wasiat Dalam Islam

Menurut Empat Imam Mazhab dan akibat hukumnya.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya. 30 Menggambarkan masalah-masalah hukum dan

menganalisa masalah-masalah tersebut,sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library

reseach), karena data yang diteliti ada dua sumber, yaitu sumber utama dan

sumber kedua. Sumber utama berupa dokumen, catatan, dan peninggalan

langsung dari peristiwa-peristiwa atau catatan saksi mata. Sedangkan yang

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 43.
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kedua (skunder) pikiran dari orang yang bukan pengamat (bukan saksi

mata) juga berada antara peristiwa dan pemakai catatan. Ini bisa berupa

artikel ensiklopedia dan review penelitian.31

2. Sumber Data

Agar penelitian ini bisa menyumbangkan ilmu sebaik dan seakurat

mungkin, maka penulis membagi referensi yang digunakan sebagai

sumber data kepada dua bentuk, yaitu: sumber data primer dan sumber

data sekunder.

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang

berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah,

majalah- majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan

Wasiat Hukum Islam Menurut Empat Imam Mazhab. Dengan  maksud

untuk  dapat mengetahui  lebih mendalam tentang bagaimana

kedudukan   Wasiat Dalam Islam menurut Empat Imam Mazhab dan

akibat hukumnya.

Di antara sumber data yang bersifat primer adalah:

a. Al Mabsuth Syarh al Kafiy oleh Syams al Din al Syarakhsi, buku fiqh

Imam Hanafi.

b. Al Muwattha’ buku fiqh Imam Malik.

c. Al Umm buku fiqh Imam Syafi’i.

31 Nyoman Dantes, Metode Penelitian, Cet. I; (Jogjakarta : Andi Offset, 2012),  h. 50.
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d. Al Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah buku fiqh Imam Ahmad.

b. Data Sekunder

Data sekuder dalam penelitian ini adalah data-data yang

diperoleh dari penelitian/penelusuran kepustakaan yang mempunyai

kekuatan mengikat yang dapat dibedakan atas bahan hukum primer,

sekunder dan tertier.32

Di antara sumber data yang bersifat sekunder adalah: Bidayah

al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu oleh Wahbah

al-Zuhaily, Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah oleh ‘Abdur Rahman al-Jaziri,

Fiqh Sunnah oleh Sayyid al-Sabiq, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian tesis ini

dipergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang

berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah,

majalah- majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan

Wasiat Dalam Islam menurut Empat Imam Mazhab.

32 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengiikat, yakni norma-norma
hukum seperti antara lain : Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum
tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer dansekundwer. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press,
Jakarta, 1986, h, 55.
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Seperti apa yang dipaparkan Robert Philip Weber, “analisis isi

merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan kumpulan

beberapa prosedur untuk membuat kesimpulan dari teks”33

Sedikit berbeda pengertian analisis isi menurut Vrendenbreght

sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Kutha Ratna, menjelaskan, analisis

isi (content analysis) bekaitan dengan (isi) komunikasi. Komunikasi itu

sendiri dalam hubungan ini paling sedikit melibatkan tiga komponen dengan

fungsinya masing-masing, yaitu : a) siapa yang berbicara, b) apa yang

dibicarakan, dan c) efek apa yang diakibatkannya. Di antara ketiga

komponen yang terpenting adalah komponen kedua, ‘apa’ isi komunikasi

tersebut. Bentuk komunikasi meliputi baik lisan maupun tulisan, baik verbal

maupun nonverbal, seperti : karya seni, karya sastra, arsitektur, pakaian,

alat-alat rumah tangga, termasuk media komunikasi massa seperti film dan

televisi. Oleh karena itulah, ada anggapan bahwa analisis isi merupakan

dasar semua analisis alam ilmu pengetahuan sosial.34

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu   data yang terkumpul

dituangkan dalam  bentuk uraian logis dan sistematis yang

menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku.

33 Content Analisysis is a research method that uses a set of procedures to make valid
inferences from text” Lihat Robert Philip Weber, Basic Content Analysis (2nd Second), (California
: Sage, 1990), h. 117.

34 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya, cet. I; (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 357-358.
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Analisis akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang padat, ringkas dan

jelas.  Penarikan  kesimpulan,  dilakukan  dengan metode  induktif,  yaitu

suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari

peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju penulisan yang bersifat umum.

Analisis data 35 merupakan hal yang sangat penting dalam suatu

penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang di

teliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan

evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.

Untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang

sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi

dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk

memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan

metode abduktif yaitu penggabungan antara pemikiran deduktif dan

pemikiran induktif yang dimulai  dari  hal-hal  yang  umum untuk

selanjutnya menarik  hal-hal  yang  khusus sebagai kesimpulan, dan

dipresentasekan dalam bentuk deskriptif.

Selanjutnya, data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode

Analisis Isi (Content Analisys). Definisi analisis isi itu sendiri sangatlah

beragam, sebagaimana Klaus Krippendorff menjelaskan analisis isi dalam

pernyataannya, “Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat dapat

ditiru dan kesimpulan yang valid dari teks-teks (atau benda lainnya yang

35 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), h. 76-77
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bermakna) dengan konteks yang mereka gunakan”.36

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu dan utuh mengenai objek

pengkajian maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang

Masalah, Definisi Istilah, permasalahan (meliputi Identifikasi Masalah,

Batasan Masalah dan Rumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, memaparkan tentang biografi Empat Imam Mazhab, antara

lain kelahiran, awal kehidupan, metode istidlal dan faktor-faktor yang

mempengaruhi Empat Imam Mazhab dalam menetapkan hukum, guru-guru,

karya-karya dan murid-murid Empat Imam Mazhab.

Bab III, akan memaparkan mengenai pengertian wasiat, dasar hukum

wasiat, rukun dan syarat wasiat, kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan.

Bab IV,  hasil penelitian yang merupakan inti permasalahan tesis ini

yaitu berisi tentang analisa penulis tentang pendapat Empat Imam Mazhab

mengenai konsep wasiat dalam Islam.

Bab V, Penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan

dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

36 Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences
from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use.

Lihat Klaus Krippendorff, Content Analysis; An Introduction to Its Methodology,
(California : Sage Publications, 2004), h. 18.


