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BAB  III

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH

3.1. Wasiat.

Untuk dapat memahami konsep wasiat wajibah dalam Islam secara

komprehensip, utuh dan menyeluruh, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan

pengertian wasiat, baik secara etimologis maupun terminologis berdasarkan

pendapat para ulama.

3.1.1. Pengertian Wasiat

Secara etimologis, kata wasiat berasal dari bahasa Arab, bentuk

mashdar dari : وصیّة-یوصي-وصي contoh seperti dalam kalimat وصیت الشئ 

yang berarti أوصلتھ 1 (aku menyampaikan sesuatu).

Dalam al Qur`an, kata "wasiat" dan yang seakar dengan itu

mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti menetapkan, seperti yang

terdapat dalam Q.S. al An`am ayat 144 yang berbunyi:

ُ بَِھَذا  اُكُم هللاَّ أَْم ُكْنتُْم ُشَھَداَء إِْذ َوصَّ

Kata wasiat yang mengandung arti memerintahkan terdapat dalam

Q.S. Luqmȃn ayat 14 dan dalam Q.S. Maryam ayat 31 yang berbunyi:

ْینَا اْلإلْنَساَن بَِوالَِدیْ  )١٤(لقمان : ھِ َوَوصَّ

َكاِة َما ُدْمُت َحیًّا الِة َوالزَّ )٣١:(مریم َوأَْوَصانِي بِالصَّ

1 Louis Ma`lûf, al Munjid fi al Lughah wa al `Alam, (Beirût : Dȃr al Masyriq, 1986), h. 904;
Muḥammad bin Abû Bakar ‘Abd al-Qȃdir al-Rȃzi, Mukhtȃr al-Shiḥḥah, (Beirût: Dȃr al-Ma’ȃjim),
1986 hal.302; Abû al-Fadhl Jamȃluddin bin Mukrim  Ibn Mandzûr al-Afriqiy al-Mishriy, Lisȃn al-
‘Arab, (Beirût: Dȃr al-Jalil wa Lisȃn al-‘Arab), 1408 H- 1988 M, jilid 6 hal. 339; Aḥmad bin
Muḥammad bin ‘Alî al-Fayyûmi, al-Mishbȃh al-Munîr, (t.t: Dȃr al-Hadîts), cet. 1, 2000, hal. 302.
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Kata wasiat dengan arti mensyari`atkan atau menetapkan,

sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa` ayat 11 yang berbunyi

ُ فِي أَْوالِدُكمْ : .یُوِصیُكُم هللاَّ

Berdasarkan makna kata-kata di atas, dapat dipahami bahwa kata

wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.2

Muḥammad Fu’ad `Abd al-Bȃqî (w.1388 H) menyebutkan, dengan

berbagai isytiqȃq-nya, kata wasiat di dalam al-Quran muncul sebanyak 28

kali. Sedangkan dari segi bentuknya, kata wasiat dalam al-Qur’an muncul

dalam tujuh kata jadian, yaitu fi`il mȃdhî (kata kerja menunjuk waktu yang

telah lalu), fi`il Mudhȃri` (kata kerja menunjuk waktu  kini atau akan

datang), mashdar (kata dasar). Dan ism al-fȃ’il (kata benda yang

mengandung arti pelaku).3

Menurut Abdul Manan secara etimologi, wasiat memiliki beberapa

pengertian yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum, kata

wasiat disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata

kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian sebanyak 2

kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Al-

Qur’an sebanyak 25 kali.4

Dalam pengertian yang lebih luas, wasiat dipahami dengan

2 Fathurrahman Djamil, Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam dalam
Jurnal Mimbar Hukum No. 38 tahun IX 1998, h.5; Ibn Mandzûr, op.cit, hal.15

3 Muḥammad Fu’ad `Abd al-Bȃqî, al-Mu’jam al-Mufaḥras li Alfȃdh al-Qur’ȃn, (Beirût:
Dȃr al-Fikri, 1981), hal 752

4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:Kencana),
cet.1, 2006,  hal. 149
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5العھد إلي الغیر في القیام بفعل أمر حال حیاتھ أو بعد وفاتھ

Artinya:”Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk

melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup

atau sudah wafat”.

Secara terminologis, fuqahȃ’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan

wasiat. Menurut mayoritas ulama Ḥanafiyah, wasiat adalah

6عینا كان او منفعة التبرع على سبیلتملیك مضاف إلي ما بعد الموت 

"Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya

meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela) baik berbentuk harta

maupun jasa.

Menurut Maḥmashȃni dalam Kitab al Mabȃdi’ al Syar`iyyah wa al

Qanūniyyah, definisi tersebut mencakup tiga hal pokok7, yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi

benda (hak milkiyyah) dan jasa (hak al intifȃ`).

2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah

yang kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah

berlaku ketika pemberinya masih hidup.

3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa

mengharapkan imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan

dengan jual beli, hadiah, dan lain-lain.

5 Wahbah al-Zuḥailî, al-Fiqh al-Islamîy wa Adillatuh, (Damaskus : Dȃr al-Fikr, 2002),
Juz.10, hal. 7439-7440

6 Syamsu al-Dîn Zȃdat, Natȃij al-Fikr,(Beirût: Dȃr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), cet. 1, 2003
Jilid.10, hal. 440; Raim `Âdil al-Az’ar, al-Washiyyah al-Wȃjibah Dirȃsah Fiqhiyyah Muqȃranah,
Fakultas Syarî’ah dan Undang-undang, Universitas Islam Gaza, 2008, hal.4

7 Subḫi al-Mahmasȃni, al-Mabȃdi’ al-Syar’iyyah wa al-Qanûniyyah, (Beirût: Dȃr al-`Ilm
al-Malayîn, 1967), cet. IV. H.151
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan

harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan

dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan

apapun.

Abû al-Bashal mengomentari dua hal terkait dengan definisi yang

dikemukakan oleh mayoritas ulama Ḥanafiah tersebut yaitu; pertama,

definisi tersebut tidak jȃmi’8 karena tidak mencakup hak-hak Allah yang

menjadi tanggung jawab pewasiat seperti ibadah haji dan mengembalikan

barang titipan. Kedua, definisi  tersebut membatasi wasiat dalam hal

perpindahan hak milik sedangkan sesuatu yang tidak dimiliki seperti

menangguhkan pembayaran hutang dan pembagian harta warisan tidak

tercakup di dalamnya.9

Kalangan ulama Mȃlikiyah mendefinisikan wasiat sebagai berikut;

10یوجب نیابة عنھ بعدهیلزم بموتھ أوه مال عاقدثعقد یوجب حقا في ثل

"Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3

harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan

penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima."

8 Jȃmi’ dan mȃni’ adalah dua istilah dalam Ilmu Manthiq  yang berkaitan dengan  syarat
yang  harus dipenuhi dalam membuat definisi atau ta`rîf. Jȃmi secara bahasa artinya
mengumpulkan sedangkan mȃni’ artinya adalah melarang. Yang dimaksud dengan istilah jȃmi’
dalam Ilmu Mantiq adalah mengumpulkan semua satuan yang termasuk di dalam sesuatu yang di-
ta’rḭf-kan. Sedangkan mȃni’ atinya adalah melarang masuk segala satuan hakekat lain dari yang
di-ta’rif-kan. Lih. http://bambangindrayana.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ilmu-mantiq-
tentang-tarif.html diakses tanggal 13 Januari 2016

9 Raim Al-Az’ar, op.cit, hal. 5, Abû al-Bashal, Aḥkȃm al-Tirkah fi al-Fiqh wa al-
Qanûn,(t.t:t.p), 1999, hal. 81

10 ‘Abd al-Raḥmȃn al-Jazîrî, al-Fiqh ‘alȃ Mazȃhib al-Arba’ah, (Beirût: Dȃr al-Fikr, 1998),
Juz III, h. 316.
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Definisi yang dipaparkan kalangan Mȃlikiyah ini lebih rinci

dibandingkan dengan definisi yang dipaparkan oleh kalangan Ulama

Ḥanafiah yaitu dengan memasukkan besaran harta yang diwasiatkan.

Namun, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Mȃlikiah ini pun tidak

jami’ karena wasiat tidak selamanya menuntut sepertiga harta seperti wasiat

untuk membebaskan hutang orang lain kepada si pewasiat atau wasiat untuk

membayar hutang si pawasiat kepada orang lain seringkali kewajiban

tersebut melebihi harta peninggalan si pewasiat sedangkan wasiat tersebut

wajib dilaksanakan.11

Ulama dari kalangan Syȃfi`iyah mendefinisikan wasiat :

12الوصیة تبّرع بحّق مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضافھ لفظا أو ال

"Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang

pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak"

Definisi yang dipaparkan oleh kalangan Syȃfi’iyah menggunakan

redaksi tabarru’ padahal ada beberapa wasiat yang tidak terjangkau oleh

definisi tersebut kata di dalamnya tidak tergantung makna tabarru’ seperti

wasiat yang wajib dilaksnakan oleh orang yang meninggal dunia seperti

wasiat mengembalikan barang titipan, wasiat membayar kafarat dan

zakat.13

Para ulama dari kalangan Ḥanȃbilah memberikan rumusan yang lebih

sederhana dibandingkan ulama-ulama dari kalangan mazhab lain :

11 Raim ‘Âdil al-Aj’ar, op.cit, hal.5
12 `Abd al Raḥmȃn al Jazîrî, loc.cit, h. 316 .
13 Raim ‘Âdil al-Aj’ar, op.cit, hal. 6
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ده الصغار أو یزوج الوصیة ھي األمر با لتصّرف بعد الموت كأن یوصي شخصا بأن یقوم على أوال

14بناتھ أو یفرق ثلث مالھ أو نحو ذلك

"Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada

seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini

anak perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain."

Definisi yang dikemukakan oleh kalangan Ḥanȃbilah juga tidak jȃmi’

(lengkap) karena tidak mencakup wasiat yang wajib yang berkaitan dengan

hak-hak Allah seperti haji dan zakat. Demikian pula, definisi tersebut  tidak

mencakup wasiat tentang penanguhan hutang, pengguguran hutang,

pembagian harta warisan karena semuanya tidak termasuk dalam kategori

tabarru’ terhadap harta.15

Menurut al Sayyid al-Sȃbiq (w. 1420 H), wasiat adalah:

16ھبة االنسان غیره عینا او دینا او منفعة على ان یملك الموصى لھ الھبة بعد موت الموصى

"Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau

manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat

meninggal."

Ulama kontemporer dalam mendefinisikan wasiat terbagi dua ada

yang berorientasi dengan definisi ulama-ulama klasik17 dan ada yang

14 Ibid.
15 Ibid, hal.7
16 al-Sayid al-Sȃbiq, Fiqh al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Dȃr al-Turȃts, [t.th]), juz.III, h.

414-415
17 Wahbah al-Zuhailîy, al-Washȃya wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islamîy, (Damaskus: Dȃr al-

Fikri) cet.2, 1996 hal. 12; Zum’ah Muḥammad Barrȃj, Aḥkȃm al-Mirȃts fi al-Syarî`at al-
Islȃmiyyah,(t.t: Dȃr al-Yȃfi al-`Alamiyyah) 1999, hal. 112; Fu`ad ‘Abdul al-Latîf al-Sarthȃwîy, al-
Wajîz fi al-Washȃya wa al-Mawȃritsi, (Beirût : Dȃr al-Beirût) cet.1, 1997, hal. 15; `Abdul Karîm
Zaidȃn, al-Mufashshal fi Aḥkȃm al-Mar’ah wa al-Baiti al-Muslim, (t.t: Muassasat al-Risȃlah),
cet.3, 1997, Jilid 10, hal. 381; Aḥmȃd Alî Dȃwud, al-Huqûq al-Muta’alliqah bi al-Tirkat baina al-
Fiqh wa al-Qȃnûn, (t.t: Dȃr al-Kalȃm al-Thayyib) cet.2, hal. 107
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mendefinisikan wasiat sebagaimana yang terdapat dalam peraturan

perundang-undanganyaitu:

18تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت

Artinya:”Pembagian harta peninggalan yang dihubungkan dengan

sesuatu yang terjadi setelah kematian.”

Definisi- definisi wasiat yang dipaparkan di atas nampak memiliki

persamaan, yaitu: pertama, wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan

memberikan hak kepada orang lain. Kedua, wasiat itu berlaku setelah

pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, di samping itu, definisi-definsi di

atas memiliki perbedaan seperti ulama Mȃlikiyyah lebih cenderung

menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa

mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan

(tabaru’). Demikian pula, Ulama Ḥanȃbilah juga tidak  mengungkapkan

bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya

dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain.19 Definisi wasiat dalam

rumusan ulama Syȃfi’iyyah hampir sama dengan definisi ulama Ḥanafiyyah

dan namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si

pewasiat.20 Al-Sayyid al-Sȃbiq menggunakan kata hibah, tetapi yang

dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi

hibah. Sekalipun tidak mengungkapkan kalimat tanpa imbalan, namun

18 Wahbah al-Zuhailîy, al-Fiqh al-Islamiy, op.cit, hal. 7440; ‘Ârafat, Aḥkȃm al-Tirkat wa
al-Mawȃrits, hal. 459

19 Raim ‘Âdil Aj’ar, loc.cit, hal. 7
20Ibid



94

dengan kata hibah sudah dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemberian

tanpa imbalan.21

Dari definisi-definisi diatas, berbeda dengan pengertian hibah. Hibah

berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah

dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah

secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia

terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang

menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat itu

adalah pemberian yang ditangguhkan.22

Menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang

diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1991, bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris

kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris

meninggal dunia.23 Menurut penulis, definisi dalam Kompilasi Hukum

Islam yang menggunakan kata “pewaris”, kurang tepat karena wasiat tidak

persis sama dengan warisan, seharusnya menggunakan kata “pewasiat”.

3.1.2 Dasar Hukum Wasiat.

Menurut Raim ‘Âdil al-Az’ar dalam kitabnya, al-Washiyyat al-

Fiqhiyyat, Dirȃsat Fiqhiyyah Muqȃranah, dalil-dalil disyariatkannya wasiat

21 Sayyid al-Sȃbiq, op.cit, hal. 230
22 Sirman Dahwal, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan

Agama, hal. 4
23 Elimartati, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Batusangkar: STAIN Batu Sangkar

Press), 2010, hal. 59
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bersumber kepada al-Qur’an, al-Hadits, Ijma dan ma’qul (argumentasi

logika).24

1. Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an, ketentuan tentang wasiat diungkapkan secara tegas

dalam  surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai

َر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْیًرا اْلَوِصیَّةُ لِْلَوالَِدْیِن َواْألَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى ُكتَِب َعلَْیُكْم إَِذا َحضَ 

اْلُمتَّقِینَ 

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu

kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meningggalkan harta yang banyak,

berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah

kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."25 (QS. Al-Baqarah: 180).

Meskipun di dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang

menggunakan kata yang seakar dengan kata wasiat, namun yang menjadi

dalil pokok tentang kewajiban berwasiat adalah surat al-Baqarah ayat 180

diatas26:

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam potongan ayat

11 dan 12 surat an-Nisȃ. Di dalam surat an-Nisȃ disebutkan:

ۗ ِمۢن بَۡعِد َوِصیٍَّة۟ یُوِصى بِہَآ أَۡو َدۡینٍ 

Artinya:” sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah

dibayar hutang-hutangnya”.27 (QS. An-Nisȃ: 11)

Berikutnya, ayat 12 surat an-Nisȃ juga menegaskan   hal yang sama :

ۗ بِہَآ أَۡو َدۡینٍ ٍة۟ یُوصىٰ ِمۢن بَۡعِد َوِصیَّ 

24 Raim, op.cit., hal. 10
25 Dewan Penterjemah al-Qur’an, op.cit, hal.44
26 Ahmad Junaidi, op.cit, hal. 6; Muḥammad `Alî Maḥmûd Yaḥya, Aḥkȃm al-Washiyyah fi

al-Fiqh al-Islȃmîy, (Palestina: Tesis di Universitas al-Najȃḥ al-Wathaniyyah, Nabulsi) 2010,
hal.22

27 Dewan Penterjemah al-Qur’an, op.cit, hal. 116
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Artinya: “.....sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah

dibayar hutangnya.”

Ayat 11 surat an-Nisȃ diatas, jika dikaji dan teliti secara lebih

mendalam merupakan sebuah penegasan wasiat bagi kerabat, sedangkan

ayat 12 surat an-Nisȃ memberi pengertian bahwa pelaksanaan waris

dilaksanakan setelah dilaksanakannya wasiat dan dibayarnya hutang si

pewaris. Berbeda dengan ayat 12 surat an-Nisȃ diatas yang medahulukan

pelaksanaan wasiat daripada pembayaran hutang, hadits nabi justeru lebih

mendahulukan pembayaran hutang daripada pelaksanaan wasiat ketika

memutuskan perkara.28 Ḥadîts tersebut berbunyi sebagai berikut:

او دین )عن علي رضي هللا عنھ قال : انكم تقرؤون      ھذه االیة :    ( من بعد وصیة یوصي بھا

( رواه الترمذي)29قضى ان الدین قبل الوصیة- صلى هللا علیھ وسلم- ) و ان النبي11( النساء :

Artinya:” dari ‘Alî R.A. ia pernah berkata : ketika kamu membaca

ayat ini )11( النساء : ,( من بعد وصیة یوصي بھا او دین ) Nabi SAW telah

menentukan bahwa pembayaran hutang dilakukan terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan wasiat.”

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam QS. al-Mȃidah ayat

106 yang berbunyi:

َدةُ بَۡینُِكۡم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم ٱۡلَمۡوُت ِحی ـٰ ٓأَیُّہَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َشہَ ـٰ نُكمۡ یَ َن ٱۡلَوِصیَِّة ٱۡثنَاِن َذَوا َعۡدٍل۟ مِّ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di

antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang adil diantara kamu.30”

28 Wahbah  al-Zuhailîy, op.cit., h. 7442
29 Al-Tirmidzî, al-Jâmi` al-Kabîr, di-tahqîq oleh Basysyâr Ma`rûf (Beirût:Dâr al-Gharbi al-

Islâmiy) cet. 1, 1996, hal. 600
30 Dewan Penterjemah al-Qur’an, op.cit, hal.180
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Ayat ini menegaskan kemestian adanya saksi ketika terjadinya proses

wasiat. Dan yang menjadi saksi tersebut adalah dua orang saksi yang adil.

Keberadaan saksi dapat menjamin tidak terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan wasiat.

2. Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalil hukum disyari`atkannya wasiat juga diatur dalam beberapa

hadits, di antaranya :

قال : ما حّق امرئ مسلم لى هللا علیھ سلمعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا ص

لھ شئ یوصي فیھ یبیت لیلتین إالّ ووصیّتھ مكتوبة عنده (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و 

31الترمذي و النسائ و الدارمي)

Artinya : Dari ‘Abdullȃh ibn `Umar R.A. bahwa Rasūlullah SAW

pernah bersabda : Tidak layak seorang muslim yang mempunyai sesuatu

yang hendak dia wasiatkan berlalu (sampai) dua malam, melainkan

wasiatnya dalam keadaan sudah tertulis di sisinya (H.R. Bukhȃrî, Muslim,

Abū Dȃwud, al Turmudzî, al Nasa’i, dan al- Dȃrimî)

عن ابي أمامة الباھلى قال : سمعت رسول هللا ص م یقول فى خطبتھ عام حّجة الوداع : إّن هللا 

32تبارك و تعالى قد أعطى كّل ذى حّق حقّھ فال وصیّة لوارث

Artinya : Dari Abî Umȃmah al Bȃhilî ia pernah berkata : "Saya

pernah mendengar Rasūlullah SAW bersabda di dalam khutbah-nya pada

31 Aḥmad Bin `Alî Ibn Ḥajar al-Asqalanî, Fatḥ al-Bȃrî, (t.tp : al-Maktabah al-Salafiyah,
t.th), h. 355; lihat juga juga Abû al-Ḥusain Muslim ibn al Ḥajjȃj ibn Muslim al Qusyairî, al-Jȃmi`
al Shaḥîḥ, (Beirût : Dȃr al-Fikr, t.th), Jilid 5, h. 70; Abû Dȃwud Sulaimȃn ibn al Asy`as al
Sijistanî, Sunan Abû Dȃwud, (Beirût : Dȃr al Fikr, 1994), Jilid 3, h. 32; Abû `Īsȃ Muḥammad ibn
`Īsȃ ibn Surah al Turmudzî, al-Jȃmi` al Shaḥîḥ, (Beirût : Dȃr al Fikr, 1983), Jilid 3, h. 292

32 Diriwayatkan oleh Aḥmad dan Imam empat kecuali al-Nasȃ’i, di ḥasankan oleh Aḥmad,
Tirmidzî serta dikuatkan oleh Ibn Khuzaimah, ibn al-Jarûd. Diriwayatkan juga oleh Daruquthni
dari hadits Ibn ‘Abbȃs RA dengan menambah diakhirnya:”kecuali jika para ahli waris
menghendaki. Sanad hadits ini ḥasan. Lihat al-‘Allȃmah Muḥammad ibn Yazîd Abî ‘Abdillah Ibn
Mȃjah al-Qazwaynî, Sunan Ibn Mȃjah, (Beirût: Dȃr al-Fikr) t.t, II, hal. 159 Abû `Isȃ Muḥammad
ibn `Isȃ ibn Surah al Turmudzî, ibid., h. 293
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waktu haji Wadȃ`", "Sesungguhnya Allȃh Tabȃraka wa Ta`ȃla telah

memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak

ada wasiat bagi ahli waris." (H.R. al Turmudzî dan Abū Dȃwud, Ibn

Khuzaimah dan al-Dâruqutnî)

في حّجھ الوداع من وجع لى هللا علیھ  سلمعن ابیھ قال عادني رسول هللا صعامر بن سعدعن 

اشفیت منھ على الموت فقلت یا رسول هللا بلغنى ما ترى من الوجع و انا ذو مال و ال یرثنى إالّ 

ر إنّك ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى قال ال قال قلت أفأتصدق بشطره قال ال الثلث و الثلث كثی

33أن تذر و رثتك أغنیاء خیر من أن تذرھم عالة یتكففون الناس (رواه مسلم)

Artinya : Dari `Âmir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata,

"Rasūlullȃh SAW pernah pada waktu haji Wadȃ` mengunjungi saya waktu

saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada

beliau, "Wahai Rasūlullȃh, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang

telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan

tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah

saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak".

Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda :

"Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu

meningggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada

kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang

lain." (H.R. Muslim)

Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada

ijma` para ulama.34 Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan

wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada

ayat-ayat dan hadits di atas35 yang mengedepankan urgensi pelaksanaan

wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima

wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan. Dengan demikian, di samping

33 Abû al-Ḥusain Muslim ibn al Ḥajjȃj ibn Muslim al Qusyairî, op.cit, h. 71
34 Muḥammad ‘Alî Maḥmûd Yaḥya, op.cit, hal. 27
35 Wahbah al Zuhailî, op.cit.jilid.7, hal.222
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sebagai sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,

wasiat juga menjadi salah satu cara pemerataan harta peninggalan bagi

mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah

kerabat dekat.36

Sedangkan argumentasi rasional adalah bahwa manusia dalam

menjalani kehidupannya seringkali tertipu dengan angan-angan dan

keinginan sehingga amal kebaikannya kurang diperhatikan dan diakhir

kehidupannya, ia menginginkan agar dapat melakukan kebaikan sebagai

sebuah pendekatan kepada Allah dan tambahan amal ibadahnya dan wasiat

merupakan sebuah sarana ibadah untuk menutupi kekurangan ibadah

sewaktu masih hidup.37

3.1.3 Rukun dan Syarat38 Wasiat.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun dan syarat-

syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai

dengan kehendak syara’.

Ulama dari kalangan Ḥanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun

wasiat hanya satu yaitu îjȃb (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat,

36 Muḥammad ‘Alî Maḥmûd Yaḥya, loc.cit., hal. 27
37 al-Kasȃnî, Badȃ’i al-Shanȃ’î fi Tartîb al-Syarȃ’i,(Beirût: Dȃr  al-Ma`rifat)cet.1 jilid 8,

hal. 220, al-Syȃtibî, al-Muwȃfaqat, Syaraḥ dan Takhrîj al-Aḥadits ‘Abdullȃh Darrȃj, (Beirût: Dȃr
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid 2, hal. 6

38 Syarat adalah sesuatu yang jika syarat tidak ada maka hukum pun tidak ada. Syarat
letaknya diluar hakikat sesuatu, maka apabila ia tiada maka masyrût pun tidak ada. Tetapi tidak
mesti dengan adanya syarat ada juga masyrût seperti bersuci merupakan syarat sah shalat. Jika
tidak bersuci , maka shalat tidak sah. Tetapi tidak mesti adanya bersuci shalat menjadi sah atau
tidak karena mungkin saja shalat batal dengan sebab yang lain. Sedangkan rukun adalah bagian
dari merupakan bagian yang menyatu dari suatu perbuatan seperti ruku’, sujud dan takbiratul
ihram. Perbedaan syarat dan rukun adalah rukun bagian internal suatu perbuatan sedangkan syarat
adalah sesuatu yang terpisah dari perbuatan. Lih. http://fatwa.islamweb.net/ diunduh hari Rabu,
06 Januari 2016 pukul 11.50.
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sedangkan qabūl (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun

wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat.39

Argumentasi yang digunakan oleh para ulama Ḥanafiyah ini

didasarkan pada anggapan bahwa wasiat adalah akad yang hanya mengikat

pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad tersebut

tidak bersifat mengikat. Dalam hal ini mereka menyamakan antara hak yang

akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah

pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan

sebagaimana yang berlaku dalam hak waris.40

Sayyid Sȃbiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya penyerahan

dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.41 Sedangkan

mayoritas ulama termasuk diantaranya Ibnu Rusyd dan `Abd al-Raḥmȃn al

Jazîrî mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu wasiat

disandarkan kepada empat hal yaitu redaksi wasiat (shîgat), orang yang

berwasiat (al-mūsi), orang yang menerima wasiat (al mūsa-lah) dan barang

yang diwasiatkan (al-mūsa-bih).42 Pendapat terakhir ini disetujui oleh

Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.43

39 Wahbah al Zuhailî, op.cit. 7446
40 al Maḥammî Subḥî Maḥmasanî, al Mabȃdi` al Syar`iyyah wa al Qanûniyyah, (Beirût:Dȃr

al `Ilm al Malayîn, 1967), h. 157-159
41 Sayyid Sabiq, op.cit, Juz 3, h. 418
42 Ibn Rusyd, Bidȃyat al-Mujtahid, Terjemah M.A. Abdurrahman dan al-Haris Abdullah,

(Semarang: as-Syifa) Jilid 3, 1990, hal. 449; Wahbah al Zuhailî, op.cit. 7447
43 Muḥammad Jawaz Mughniyyah, al-Fiqhu ‘alȃ al-Madzȃhib  al-Khamsah, Terjemah Afif

Muhammad, Basrie Press, 1994, hal.238
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a. Redaksi Wasiat ( صیغة )

Shîgat wasiat mencakup îjȃb dan qabūl. Berkenaan dengan hal ini,

ulama fiqh menetapkan bahwa îjȃb dan qabūl yang dipergunakan dalam

wasiat harus jelas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama

tentang adanya qabul dari penerima wasiat. Perbedaan pendapat ini terjadi

karena wasiat merupakan pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain

tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap tidak

perlu adanya qabūl. Di samping itu, dalil-dalil yang ada, baik dari al Qur`an

maupun hadits sama sekali tidak menyinggung tentang orang yang akan

menerima wasiat.44

Terkait dengan hal ini, Imȃm al Syȃfi`î lebih condong pada pendapat

bahwa qabūl dari pihak penerima wasiat tidak perlu ada. Beliau meng-

qiyȃs-kan wasiat dengan waris, bahkan beliau menyatakan bahwa qabūl

dari pihak penerima wasiat bukan merupakan syarat sahnya wasiat.

Sebaliknya, Imȃm Mȃlik menetapkan adanya qabul dalam wasiat karena

beliau mengiaskan wasiat dengan hibah dan perikatan yang lain. Sedangkan

dalam mazhab Ḥanafi, qabūl dianggap tidak ada, apabila dilakukan sebelum

pewasiat meninggal dunia alasannya karena pewasiat dapat saja mencabut

wasiatnya kapan saja ia menghendaki.45

Lebih lanjut, Jumhur ulama menetapkan bahwa keberadaan qabūl

tidak menjadi suatu keharusan, apabila wasiat itu ditujukan untuk

44 Nurchozin, Bentuk-bentuk, Persyaratan dan Kekuatan Hukum Wasiat menurut Hukum
Islam dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 38 Tahun IX 1998, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbapera
Islam), 1998, h. 15

45 Subḥi al-Maḥmasanî, loc.cit., h. 157-159
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kepentingan umum yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, seperti

masjid dan anak-anak yatim. Akan tetapi, apabila orang yang akan

menerima wasiat itu sudah jelas atau tertentu, maka diperlukan qabūl dari

orang yang menerima wasiat atau wakilnya setelah pewasiat meninggal

dunia, kecuali bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Untuk bayi ini,

wasiat sah tanpa adanya qabūl.46

Shîgat berupa îjȃb dan qabūl yang dipergunakan untuk

mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan maupun

isyarat yang bisa dipahami. Selain itu, keberadaan dua orang saksi juga

diperlukan agar tidak terjadi manipulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

surat al Baqarah ayat 282 yang menegaskan perlunya ada kesaksian dalam

mu`amalah. Dalam hal ini, wasiat termasuk dalam bentuk mu`amalah. Oleh

karena itu, apabila wasiat dilakukan secara lisan, maka mutlak diperlukan

adanya saksi.47

Adapun wasiat yang melalui isyarat yang dipahami, menurut ulama

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Ḥanbali hanya bisa diterima apabila orang

yang berwasiat tersebut bisu dan tidak bisa tulis baca.48 Namun, sebaliknya,

jika orang yang berwasiat mampu tulis baca, maka wasiat melalui isyarat

tidak sah. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Mȃliki dan Syȃfi`î, wasiat

46 Wahbah al-Zuhailî, loc.cit., h. 7447
47Muḥammad Amîn  Ibn ‘Âbidin, Radd al-Mukhtȃr ‘alȃ al-Durr al-Mukhtȃr, (Beirût: Dȃr

al-Fikr) 1386 H, cet.2 jilid 6, hal. 650
48 Ibn ‘Âbidin, Hȃsyiyah Radd al-Mukhtȃr ‘Alȃ al-Durr al-Mukhtȃr, (Beirût: Dȃr a-Fikr)

jilid.6 hal.650;Muḥammad al-Syarbinî al-Khatîb, Mughni al-Muhtȃj ilȃ Ma’rifat Alfȃdz al-Minhȃj
(t.t.: Percetakan Musthafȃ al-Ḥalabi) 1958, jillid.3, hal. 52
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tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang

berwasiat itu mampu untuk berbicara dan tulis baca.49

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah ini secara teknis.

Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di

hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di

hadapan notaris. Selanjutnya dalam Pasal 203 ditambahkan :

a) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di

tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-

surat yang ada hubungannya.

b) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199, maka

surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada

pewasiat.50

b. Orang yang Berwasiat ( (الموصي

Dalam merumuskan syarat orang yang berwasiat, para ulama ada

yang membaginya menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib.

Syarat sah pewasiat adalah

1) Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat

baik atau al tabarru`51 (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang

tersebut haruslah seorang mukallaf (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki

maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.

49 Ibn ‘Âbidin, Ibid.;al-Ramli, op.cit, jilid 6, hal.66; Aḥmad Ibn Qudȃmah al-Maqdisî, al-
Mughnî, (Kairo: Dȃr al-Manȃr), 1367 H, Juz 6, hal. 66

50 Muhammad Amin Suma, op.cit, hal. 417-419
51 Sayyid Sȃbiq, op.cit., h. 419
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Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang

berakal. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang gila,

dungu, dan orang pingsan karena ucapan mereka tidak dapat dipandang

sebagai suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal

tersebut, para ulama juga sepakat tentang adanya syarat bahwa orang yang

berwasiat haruslah orang yang merdeka. Oleh karena itu, tidak dipandang

sah, wasiat yang dilakukan oleh budak karena wasiat merupakan perbuatan

tabarru` sedangkan budak tidak tergolong kepada aḥl al-tabarru` (orang

yang biasa berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) sebab budak tidak

memiliki apapun.52

Namun, dalam hal adanya syarat bȃligh bagi orang yang berwasiat,

maka para ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena baligh

memiliki kaitan yang cukup erat dengan kepemilikan dan keabsahan men-

tasaruf-kan (mempergunakan) harta yang dimiliki. Menurut ulama

Ḥanafiyah dan Syȃfi`iyah, bȃligh merupakan salah satu syarat sahnya

wasiat. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak-anak,

baik anak tersebut telah mumayyiz maupun belum mumayyiz, walaupun

anak yang mumayyiz tersebut diperbolehkan dalam melakukan transaksi

jual beli. Hal ini karena wasiat merupakan aqad tabarru` (pemindahan harta

secara sukarela, tanpa imbalan).53

Sebaliknya, ulama dari kalangan Mȃlikiyah berpendapat bahwa

wasiat boleh dilakukan oleh anak mumayyiz yaitu anak yang berumur 10

52 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî, op.cit., hal. 7459
53 Ibid.
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tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat `Umar ibn al Khaththȃb yang

memperbolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada

seorang putri pamannya senilai 30 dirham.54

Selanjutnya ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wasiat orang yang

berada di bawah pengampuan disebabkan permasalahan harta, seperti orang

yang mubazir terhadap harta atau orang bodoh adalah sah karena keadaan

diri mereka yang kurang sempurna. Namun, wasiat orang yang dinyatakan

berada di bawah pengampuan karena pailit, maka para ulama berbeda

pendapat. Menurut ulama Mazhab Syȃfi`î dan Mazhab Ḥanbali, dalam

kondisi yang demikian, wasiat dilakukannya tidak sah kecuali apabila

disetujui oleh orang yang memberinya utang. Sebaliknya, ulama Mazhab

Ḥanafi dan Mȃliki, hukumnya tetap sah karena wasiat tersebut baru bisa

ditunaikan apabila utang-utang orang yang berwasiat tersebut dilunasi

terlebih dahulu.55

Dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang kafir, maka para ulama

sepakat menganggapnya sah, walaupun orang yang berwasiat tersebut

54Ibn al-Qudȃmah, op.cit, hal.100.
55 Wahbah al-Zuhailî, op.cit., h. 7460
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adalah kȃfir harbî56 karena beragama Islam tidak menjadi syarat sah

wasiat.57

2) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab

itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam

berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh

seluruh ulama fiqh.58

b. Syarat Wajib

Syarat wajib mūwshi adalah bahwa dia tidak mempunyai utang yang

jumlahnya sebanyak harta yang ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan

ulama fiqh karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh

utang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan.59 Dengan demikian,

apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh harta yang ia

tinggalkan, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya karena hartanya

habis untuk membayar utang.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama menyepakati

syarat-syarat orang yang berwasiat pada dasarnya mencakup 3 hal, yaitu

pertama, baligh dan berakal karena wasiat merupakan aqad tabarru.Kedua,

56 Kȃfir Harbî adalah orang kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Mereka
senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerjasama dengan orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya. Negara mereka disebut sebagai Dȃr al-Harbi. Orang-orang kafir
ini tidak berhak mendapatkan perlindungan dari pemeritahan Islam, kecuali mereka berada dan
tunduk di bawah peratura Islam. Dalam kondisi demikian, maka status mereka berubah menjadi
kȃfir dzimmî. Ketika itu, ia harus dilindungi dan memiliki kebebasan bergerak dan beragama di
Dȃr al-Islam. Selama mereka berada di Dar al-Islam, maka kedudukan mereka di depan hukum
sama dengan kedudukan muslim. Lih. Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar
Baru  van Hoeve), 1999, jilid 6, hal. 1927

57 Wahbah al-Zuhailî, op.cit., h.7561
58 Ibid, Lih. Juga al-Maḥmasanî Shubḥi al-Maḥmasanî, op.cit., h.175; Abdul Aziz Dahlan,

op.cit., Jilid 6,h. 1927
59 Wahbah al-Zuhailî, Ibid.
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wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela serta tidak berada dalam kondisi

terpaksa. Ketiga, Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang

jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan.

Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan,

bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat

mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu

lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari

pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan

sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.60

Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh

berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-

undang, jadi berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fiqh

tradisional.61

c. Orang yang Menerima Wasiat لموصى لھ )   ( ا

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang

menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat

dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda, tidak termasuk

ahli waris dan bukan pembunuh pewasiat.62 Ketentuan ini adalah sejalan

dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Inpres No. 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan

60 Abdul Manan, op.cit, hal. 158
61 Ibid.
62 Al-Kasȃnî, op.cit, jilid 8, hal. 228; Ibn Rusyd, op.cit, jilid 5, hal.375;Syamsu al-Dîn

Zaadat, Natȃij al-Fikr,op.cit, hal. 7460; Abû Yaḥya Zakaria al-Anshȃrî, Asnȃ al-Mathȃlib, (Beirût:
Dȃr al-Kutub al-`Alamiyah) 2001, cet.1, jilid 6, hal. 68.
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tersebut juga didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan

oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris.63

Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Ḥanafi, orang

yang menerima wasiat (mūshaa lahu) disyaratkan harus memenuhi 5 kriteria

yaitu: pertama, mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat

kepada orang tidak bisa memiliki. Kedua, orang yang menerima wasiat itu

masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam

perkiran, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada

dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang

masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin

dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan. Ketiga, orang

yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang

yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang

berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu

melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat

diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang

memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang

dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan,

meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya. Keempat, orang yang

diwasiati itu tidak disyari’atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja

wasiat orang muslim kepada orang kȃfir dzimmî, kecuali kepada orang yang

kȃfir ḥarbî yang berada di kawasan perang musuh. Kelima, wasiat tersebut

63 Ibn al-‘Arabî al-Mȃlikî, ‘Âridhah al-Aḥwadî bi Syarḥ Shaḥîḥ al-Turmudzî, (Beirût: Dȃr
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, (.t.th.) Juz.VII, h.209
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tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir

zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah. 64

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada

kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya.

Dalam kaitan ini Ibnu Ḥazm dan Fuqahȃ Mȃlikiyyah tidak

memperbolehkannya secara mutlak dangan alasan bahwa Allah Swt. Sudah

menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab Syî’ah

Ja’fariah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima

warisan itu adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur’an surat

Al-Baqarah ayat (180). Sedangkan para ahli hukum Islam di kalangan

mazhab Syȃfi’î, Ḥanafi, dan Mȃliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli

waris dan ahli waris lainnya menyetujuinya adalah diperbolehkan dengan

dasar hadis yang diriwayatkan oleh al-Dȃruquthnî yang menyatakan bahwa

tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lainnya

menyetujuinya.65 Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imȃmiyah

mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris,

dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang

tidak melebihi sepertiga harta warisannya.66

Dalam Pasal 195 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya

64 `Abd al-Raḥmȃn al-Jazîrî, op.cit., hal. 527-528
65 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Grafindo Persada), cet. Pertama

1987, hal. 452 dan lihat juga Ibn Rusyd, op.cit,hal. 450
66 Aḥmad Jawaz Mughniyyah, op.cit., hal. 240
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berlaku bila disetujui semua ahli waris, inipun diperkenankan hanya

sepertiga dari seluruh harta warisan.67

d. Objek Wasiat ( (الموصي بھ

Barang yang diwasiatkan haruslah barang yang bisa dimiliki seperti

harta, rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan barang atau

benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syari’ seperti

minuman keras. Jadi, pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada

wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat

tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih

pendapat tentang wasiat manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ibnu Abî Lailȃ, Ibnu

Syubrumah dan para ahli hukum Islam Zhȃhirî berpendapat bahwa

perwasiatan manfaat adalah batal. Mereka beralasan bahwa manfaat itu

adalah sama dengan harta. Sementara itu, para ahli hukum yang lain

beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris

karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai hak milik.

Oleh karena itu, tidak sah memberikan wasiat dengan sesuatu yang terdapat

pada milik orang lain.68 Sementara itu, Sayyid Sȃbiq,69 menegaskan bahwa

wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari

satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat

diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang

67 Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam Dan Praturan Pelaksanaan
lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet.I, 2004, hal. 417.

68 Ahmad Rofiq, op.cit, hal. 454 dan Sayyid Sȃbiq, op.cit., hal. 452
69 Sayyid Sȃbiq, op.cit., hal.245.
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memberi wasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan

dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang

menyatakan bahwa manfaat dapat dikatagorikan sebagai benda, oleh karena

itu, mewasiatkan manfaat saja hukumnya boleh.

Sehubungan dengan manfaat wasiat ini, para ahli hukum Islam

berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan

dengan sepertiga harta warisan. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab

Ḥanafi,70 mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai

benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau

untuk selamanya. Jika seseorang mewasiatkan penempatan rumah selama

satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harga rumah itu secara utuh.

Jika harganya tidak lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu,

ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syȃfi’î dan Ḥambalî71 berpendapat

bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu

sendiri. Jika nilainya tidak lebih dari sepertiga, maka wasiat itu berlaku

secara utuh dan sekiranya tidak, maka berlaku sampai batas sepertiga saja.

Di kalangan mazhab Imȃmiyah72 berpendapat bahwa jika manfaat yang

diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya, maka hal tersebut tidak bersifat

masalah sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka

waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewasiatkan

pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan

70 Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta:
Penerbit Sinar Grafika), 1994,  hal. 126

71 Ahmad Rofiq, op.cit., hal. 457.
72 Sayyid Sȃbiq, op.cit., hal. 450.



112

adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh

ribu, maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun,

apabila harganya lima ribu, maka yang lima ribu itu adalah nilai wasiat itu.

Sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga, maka warisan dilaksanakan

seperti wasiat, jika tidak, maka orang yang menerima wasiat hanya boleh

memanfaatkan senilai sepertiga harta warisan, misalnya satu tahun atau

lebih. Akan tetapi, jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya

ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga

pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian, dilaksanakan seperti pada

pemanfaatan berjangka.

Dalam Pasal 198 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu

benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu

tertentu.73 Pembatasan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan tertib

administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk

jangka waktu yang lama. Kemudian, dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum

Islam tersebut juga disebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang yang

tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau

kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima

wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya dalam Pasal

201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya dapat

73 Muhammad Amin Suma, op.cit, hal. 418
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dibenarkan sepertiga harta, apabila lebih dari sepertiga harta harus ada

persetujuan dari para ahli waris.74

Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari

sepertiga dari harta warisan, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas

sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi, maka para ahli

waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum

Islam di kalangan mahzab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas

tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang

mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga

memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga

akan ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti

burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak

diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan

mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan

yang samar-samar, misalnya si fulan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian dan

sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi

diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari

dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal

dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali

batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui

74 ibid., hal. 419
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sebaliknya yang keluar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi,

hukuman dari tuduhan zina dan sebagainya.

3.1.4 Tinjauan Para Ulama tentang Hukum Wasiat.

Berkenaan dengan hukum wasiat, para ulama memberikan pandangan

yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pemahaman mereka. Pada

dasarnya, pembahasan ini tidak hanya dikupas oleh para ahli fiqh, tetapi

juga dikaji oleh para ulama tafsir. Hasil penalaran ulama tafsir ini terlihat

dari adanya bahasan tentang hukum wasiat yang terdapat dalam kitab-kitab

tafsir.

Namun, apabila dicermati, hasil penalaran ulama tafsir di sini tidak

persis sama dengan hasil penalaran ulama fikih. Para ahli fikih dalam

menetapkan hukum melakukan penalaran hukum berdasarkan kaidah-kaidah

yang ditetapkan dalam ushūl fiqh, sedangkan uraian mufassirin tentang

hukum wasiat di sini semata-mata berdasarkan kaidah bahasa dan

munȃsabah ayat sebagaimana yang terdapat dalam teori Ilmu Tafsîr.

1. Penalaran Mufassirin

Merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang ada, terlihat adanya

perbedaan pendapat di kalangan para mufassir terkait dengan hukum

berwasiat. Satu golongan mufassir berpendapat bahwa hukum berwasiat

tidak wajib. Hal ini didasarkan pada konteks surat al-Baqarah ayat 180 yang

dilihat dari tiga sisi :75

75 Abû Bakar Aḥmad Ibn ‘Alî al-Rȃzî al-Jashshȃsh, Aḥkȃm al-Qur’ȃn, (Beirût: Dȃr al-Fikr,
t.th), jilid I, hal.164
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a. Ungkapan بالمعروف  menunjukkan bahwa wasiat itu tidak wajib,

tetapi sekedar perbuatan baik (ma’rūf).

b. Dari ungkapan على المتقین menunjukkan bahwa wasiat itu hanya

dianjurkan bagi orang yang bertaqwa sebab dalam kenyataannya

tidak semua manusia bertaqwa.

c. Sekiranya memang wajib, maka kewajiban tersebut hanya khusus

bagi orang yang bertaqwa sebagaimana ungkapan حقا على المتقین

Namun, menurut al Jashshȃsh, pendapat yang menyatakan bahwa

hukum wasiat tidak wajib berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sangat

lemah. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi, yakni76 :

a. Kata بالمعروف  tidak dapat me-nafi-kan kewajiban berwasiat. Kata

bi al-ma’rūf dalam ayat tersebut bermakna bi al-’adl, tidak

melebihkan dan tidak pula mengurangi. Dalam al-Quran banyak

sekali ditemukan kata-kata bi al-ma’ruf yang justru menunjukkan

arti wajib seperti:

)233المعروف...(سورة البقرة:بو على المولود لھ رزقھن و كسوتھن . 1

)19وعاشرو ھن بالمعروف...(سورة النساء: . 2

)41عن المنكر ...(سورة الحج:ونھوابالمعروفواوأمر. 3

Akan tetapi, di kalangan mufassir tidak terdapat perbedaan

pendapat bahwa kata-kata bi al-ma’rūf dalam ayat-ayat di atas

menunjukkan wajib.

76 Ibid., hal. 164-165.
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b. Ungkapan حقا على المتقین merupakan ta`kîd (penguat) bahwa

hukum berwasiat adalah wajib. Kewajiban seluruh manusia untuk

bertaqwa kepada Allah, sebagaimana firmanNya dalam surat Ali

`Imrȃn ayat 103.

c. Pengkhususan kepada orang yang bertaqwa sebagaimana dalam

teks ayat di atas bukan berarti meniadakan kewajiban bagi orang-

orang yang tidak bertaqwa. Pengkhususan tersebut menunjukkan

bahwa perbuatan berwasiat merupakan perwujudan ketaqwaan

kepada Allah SWT.

Berkenaan dengan hukum berwasiat kepada selain kerabat, al-

Jashshȃsh berpendapat bahwa wasiat kepada selain kerabat tidak dibolehkan

apabila masih ada kerabat (al-aqrabîn) yang lain, karena zahir nash

memerintahkan agar wasiat diberikan kepada orang tua dan kerabat. Apabila

seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada selain kerabat, maka dua

pertiga dari harta wasiat tersebut harus diberikan kepada kerabatnya yang

ada. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut pendapat al-Dhaḥȃk dan

segolongan ulama lain, seluruh wasiat tersebut mesti diserahkan kepada

kerabatnya karena pada prinsipnya harta wasiat itu adalah hak mereka.77

Abū Bakar al-Jashshȃsh (w. 370 H.)78, mengutip dua pendapat yang

berbeda dari Ibn `Abbȃs. Pertama, kewajiban berwasiat sebagaimana yang

terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapuskan seluruhnya oleh

ayat-ayat kewarisan yang berbunyi:

77 Ibid.
78 Ibid, h.165.
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للر جا ل نصیب مما ترك الوا لدان و االقربون و للنساء نصیب مما ترك الوالدان واالقربون مما 

)7ورة النساء:قل منھ او كثر نصیبا مفروضا (س

Artinya: Bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak terhadap

sebagian harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, baik sedikit

maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan secara pasti.”

Kedua, Ibn `Abbȃs berpendapat bahwa seluruh ayat-ayat tentang

kewarisan hanya me-nasakh kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang

memperoleh warisan. Terkait dengan hal tersebut, `Ikrimah kemudian

menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-nasakh oleh ayat-ayat

kewarisan.

Lebih lanjut, para mufassir yang berpendapat bahwa surat al-Baqarah

ayat 180 telah di-nasakh, ternyata berbeda pendapat pula tentang dalil yang

me-nasakh-kannya. Ibn `Abbȃs, sebagaimana dikutip oleh al-Jashshash,

menyatakan bahwa ayat-ayat tentang kewajiban berwasiat telah di-nasakh

oleh surat al-Nisȃ’(4) ayat 7 di atas, sedangkan mufassir yang lain

berpendapat bahwa ayat tentang kewajiban berwasiat telah di-nasakh oleh

hadis Nabi SAW. yang berbunyi :

. عن أبي أمامة الباھلي قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول في خطبتھ عام حجة 1

79الوداع إن هللا قد أعطى لكل ذي حق حقھ فال وصیة لوارث (رواه الترمذى)

Artinya: Hadîts diriwayatkan dari Abū Umamah al-Bȃhilî, dia telah

berkata: Aku mendengar Rasūlullah SAW. bersabda di dalam khutbahnya

pada haji wada’: ”Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap

yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris”.(H.R

Turmudzî).

79 al-Turmudzî,al-Jâmi` al-Kabîr, op.cit., h. 293
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ھ وسلم ال یجوز لوارث وصیة اال ان یشاء . عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا علی2

80الورثة (رواه الدار قطنى)

Artinya: (Ḥadîts di-riwȃyat-kan) dari Ibn `Abbȃs dia berkata,

Rasūlullah telah bersabda: tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli

waris kecuali disetujui oleh semua ahli waris. (H.R al-Darûquthnî)

Al-Thabarî (w. 310 H.), dalam kitabnya Jȃmi` al-Bayȃn, menafsirkan

surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

فرض علیكم یاایھا المؤمنون الوصیة، اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا. والخیر المال، 

فیھ وأجازه فى الوصیة ممالم للوالدین و االقربین الذین ال ترثون بالمعروف وھوماأذن هللا 

یجاوز الثلث ولم الموصى ظلم ورثتھ، حقا على المتقین یعنى بذلك. فرض علیكم ھذا وأوجبھ، 

81وجعلھ حقا واجبا على من اتقى هللا فاطاعھ أن یعمل بھ

Artinya: Diwajibkan kepadamu hai orang-orang mukmin untuk

berwasiat apabila salah seorang dari kamu hampir meninggal dunia sedang

dia memiliki harta, untuk (diberikan kepada) orangtua dan karib kerabat

yang tidak menerima warisan, secara baik (ma’rūf). Hal itu merupakan

sesuatu yang telah diizinkan Allah dan dibolehkannya dalam berwasiat,

selama tidak melebihi sepertiga harta dan orang yang berwasiat tidak

berbuat zalim terhadap ahli warisnya. Dan hal itu merupakan kewajiban

atas orang-orang yang bertaqwa. Telah diwajibkan kepadamu hal ini dan

Allah menjadikannya sebagai suatu ketentuan yang wajib bagi orang yang

bertaqwa kepada-Nya, agar dia menta’ati Allah dan melaksanakannya.

Al-Thabarî menjelaskan bahwa hukum berwasiat adalah wajib

berdasarkan lafaz ‘amar (kutiba). Apabila seseorang lalai berwasiat, maka

wasiat tersebut wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Al-Thabarî tidak

80 Al-Dâruqutniy, Sunan al-Dâruqutniy, (Beirût:Dâr al-Ma`rifat), cet.I, juz III, 1422 H/2001
M, hal. 384.

81 Abû Ja`far Muḥammad Ibn Jarîr al-Thabarî, Jȃmi’  al-Bayȃn, (Beirût: Dȃr al-Fikr), 1988,
Juz.I, 115-121
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sependapat bahwa ayat wasiat telah di-nasakh oleh ayat kewarisan karena

antara keduanya terdapat kemungkinan (iḥtimȃl) untuk dikumpulkan,

sedangkan antara nasikh dan mansūkh tidak mungkin dikumpulkan dalam

satu keadaan. Adapun untuk mengumpulkan keduanya maka ayat wasiat ini

mesti dipahami hanya ditujukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak

memperoleh warisan. Dengan demikian, menurut al-Thabarî masing-masing

ayat tersebut (tentang wasiat dan warisan) mempunyai sasaran yang

berbeda. Dalam hal ini, al-Thabarî membantah pemakaian istilah nasakh

terhadap ayat wasiat oleh ayat kewarisan dan sependapat bahwa hukum

wajib wasiat itu hanya terhadap al-walidain dan al-aqrabūn yang tidak

memperoleh bagian warisan.Tentang kedudukan ayat ini masih muḥkam

atau mansukh, al-Jashshȃsh menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan

pembagian warisan dan hal itu tidak mesti me-nasakh-kan kewajiban

berwasiat disebabkan antara ayat-ayat tersebut ada kemungkinan (iḥtimȃl)

untuk digabungkan. Allah telah menurunkan ayat tentang kewajiban

berwasiat lebih dahulu dari pada ayat-ayat tentang kewarisan. Oleh karena

itu tidak ada larangan untuk mengeluarkan wasiat lebih dahulu dari warisan

seperti disebutkan dalam surat al-Nisȃ (4) ayat 11 dan 12 82:

Al-Jashshȃsh (W. 370 H) membantah suatu pendapat yang

menyatakan bahwa diberlakukan nasakh ketika adanya iḥtimȃl antara

nasakh dengan talfîq (menggabungkan) antara ayat-ayat warisan dan wasiat

karena adanya hadis yang berbunyi ال وصیّة لوارث sebagai indikasi nasakh

82 Al-Jashshȃs, loc.cit.hal. 165
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tersebut. Menurut al-Jashshȃsh, hadis ini munqathi`.83 Oleh sebab itu, tidak

dapat dijadikan sebagai indikasi pe-nasakh-an ayat-ayat tentang wasiat oleh

ayat-ayat tentang kewarisan dalam al-Quran.

Selanjutnya al-Jashshȃsh menegaskan, apabila terdapat nasakh dan

mansūkh pada ayat tersebut, maka hal itu hanya terjadi dalam kewajiban

berwasiat kepada kerabat yang mendapat bagian warisan, sedangkan bagi

kerabat yang tidak mendapat bagian warisan karena adanya mani’ al-syar’i,

hukum berwasiat tetap wajib (muḥkam) berdasarkan surat al-Baqarah ayat

180. Dalil yang me-nasakh-kan kewajiban wasiat khusus terhadap kerabat

yang telah mendapat bagian warisan, menurut al-Jashshash adalah ayat

kewarisan yang berbunyi:

84)11من بعد وصیة یوصى بھا أو دین (سورة النساء: 

Ibn Katsîr (w. 774 H.)85, menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180

mengandung perintah wajib berwasiat sebelum turunnya ayat-ayat tentang

kewarisan. Setelah turunnya ayat-ayat tentang kewarisan yang menetapkan

pembagian warisan secara rinci, maka kewajiban berwasiat dihapuskan

khususnya terhadap orang tua dan karib kerabat yang mendapat warisan.

83 Secara bahasa kata munqathi’ merupakan bentuk isim fa’il yang berarti yang terputus;
lawan dari kata muttashil; (bersambung). Sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu
mendefiniskannya sebagai : “Hadits yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi”.Ini berarti
bahwa sanad hadits yang terputus, baik dari awal sanad, atau tengah, atau akhirnya, maka menjadi
hadits yang munqathi’. Dengan definisi ini, maka hadits munqathi’ meliputi mursal, mu’allaq, dan
mu’dlal. Dan para ulama hadits belakangan mendefinisikan hadits munqathi’ sebagai : “Hadits
yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut”.
Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tapi tidak berturut-turut pada dua
tempat dari sanad, atau lebih dari dua dengan syarat tidak berturut-turut juga. Dan atas dasar ini,
maka munqathi’ tidak mencakup nama mursal, mu’allaq,  atau mu’dlal. Diunduh dari
https://ahlulhadist.wordpress.com tanggal 07 Januari 2016

84 Al-Jashshȃs, loc.cit., hal.165.
85 Ibn Katsîr al-Quraysî al-Dimasqî, Tafsîr Ibn Katsîr, (Beirût: Dȃr al-Fikr), 1988, Juz I, hal

212-214.
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Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ayat-ayat kewarisan tidak me-nasakh

hukum berwasiat secara keseluruhan, tetapi hanya mengangkatkan sebagian

afrȃd (materi) kewajiban wasiat yang bersifat umum. Oleh karena itu ayat-

ayat kewarisan hanya mengangkat hukum wasiat terhadap orang-orang yang

mendapat warisan saja.

Ibn Katsîr mengutip pendapat al-Rȃzî (w. 606 H) dalam kitab

tafsirnya yang berjudul al-Kabîr, bahwa menurut Abū Muslim al-Ashaiḥȃni,

ayat tentang kewajiban berwasiat tidak mansūkh, tetapi tetap muḥkam dan

ditafsirkan oleh ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga maknanya adalah

فى اوالدكم مثل كتب علیكم ما اوصى هللا بھ من توریث الوالدین واألقربین من قولھ یوصیكم هللا

86حظ األنثیین.

Artinya: Diwajibkan kepadamu sesuatu yang telah diwajibkan Allah,

yakni tentang kewarisan kedua orangtua dan para kerabat berdasarkan

firman-Nya “Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memberikan kepada

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Al-Rȃzî (w. 606 H) menyatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas

mufassir dan populer di kalangan fuqahȃ’, akan tetapi menurut Ibn `Abbȃs,

Ḥasan, Masrūq, Thȃwus, Dhaḥḥȃk dan lain-lain, ayat ini mansūkh terhadap

ahli waris yang mendapat warisan, dan tetap muḥkam bagi kerabat yang

tidak memperoleh warisan. Sebagian ulama lain tidak bersedia menyebutnya

sebagai nasakh karena yang diangkat oleh ayat-ayat kewarisan hanya

sebagian afrȃd dari ayat wasiat yang bersifat umum bukan seluruhnya. Oleh

86 Ibid.
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sebab itu, kewajiban berwasiat tetap wajib hukumnya terhadap orang-orang

yang tidak menerima warisan.87

Ibn al-`Arabî88 (467H.-543H.) dalam menanggapi perbedaan pendapat

ulama tentang muḥkam atau mansūkh-nya surat al-Baqarah ayat 180

tersebut, menegaskan pendapatnya bahwa ayat tersebut adalah mansukh,

tetapi hukumnya sunat (anjuran saja), berdasarkan zhȃhir ḥadîts Ibn `Umar

yang berbunyi:

عن ابن عمر أن رسول هللا صلى اللھم علیھ وسلم قال ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین ولھ شيء 

89.یتھ مكتوبة عندهیوصي فیھ إال ووص

Artinya : Dari Ibn `Umar bahwa Rasūlullȃh SAW telah bersabda:

Tidak layak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia

wasiatkan berlalu (sampai) dua malam, melainkan wasiatnya dalam

keadaan sudah tertulis di sisinya.

Lafaz al-ḥaq dalam hadis Ibn `Umar di atas, menurut Ibn al-’Arabî,

berarti anjuran saja.90 Dengan demikian, Ibn al-’Arabî memandang bahwa

wasiat adalah perbuatan yang tidak wajib dan hanya perbuatan baik yang

dianjurkann saja. Akan tetapi Rasyîd Ridhȃ91 (w. 1935 M), menjelaskan

bahwa surat al-Baqarah ayat 180 adalah muḥkam, bukan mansūkh. Beliau

mengartikan ayat tersebut sebagai berikut:

كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت اى فرض علیكم یامعشر المؤ منین اذا حضرت الواحدمنكم 

ر یتركھ لورثتھ، الوصیة للوالدین اسباب الموت وعالمتھ، ان ترك خیرا اى ان كان لھ مال كثی

87 Ibid.
88 Ibn al-`Arabi, Aḥkȃm al-Qur’ȃn, (Beirût: Dȃr al-Ma’rifah), t.th, jilid I, h.69.
89 Muḥammad  Abî `Abdillah Muḥammad Bin Ismȃ`il Bin Ibrȃhim Bin al-Mughîrah Bin

Barda Zabh, Shaḥîḥ al-Bukhȃrî, (Beirût: Dȃr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), t.th., Juz II, hal.204.
90 Ibn al-`Arabî, loc.cit.
91 M. Rasyîd Ridhȃ, Tafsîr al-Manȃr, (Mesir: Syirqah ‘Iqȃlat al-Dîn), t.th., Juz II, hal. 135.
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واالقربین بالمعروف اى كتب علیكم فى ھذه الحالة ان توصوا للوالدین واألقربین بشیئ من ھذه 

الخیر بالوجھ المعروف الذى ال یستنكر لقلتھ بالنسبة الى ذلك الخیر وال بكثرتھ الضارة بالورثة بأن 

.ثلث المتروك للوارثینال یزید الموصى بھ لھم ولغیرھم من االجانب عن 

Artinya : Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang kamu hampir

wafat artinya diwajibkan kepadamu hai orang-orang mukmin apabila salah

seorang kamu ditimpa oleh sebab-sebab atau tanda-tanda kematian, jika

meninggalkan harta artinya jika dia memiliki harta yang banyak yang

ditinggalkan buat ahli warisnya, wasiat untuk orangtua dan karib kerabat

secara baik artinya diwajibkan kepadamu dalam keadaan ini untuk

berwasiat kepada orangtua dan karib kerabat terhadap sebagian harta

(yang banyak) itu dengan cara yang baik, dan tidak dianggap ingkar bila

harta itu sedikit berdasarkan kalimat al-khairi (harta yang banyak) dan

tidak menimbulkan kemudharatan bagi harta waris karena pewasiat banyak

berwasiat dan tidak melebihkan wasiat itu dari sepertiga harta peninggalan

kepada orangtua dan kerabat yang lain.

Kelihatannya Ridhȃ menghubungkan kewajiban berwasiat itu dengan

jumlah harta. Menurut Ridhȃ, kewajiban berwasiat itu tetap ada (muḥkam)

dan hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak

(berdasarkan lafaz khairan), dan hanya dalam batas maksimal sepertiga

harta peninggalan serta tidak memberi mudharat (tidak merugikan) kepada

ahli waris.

Selanjutnya, dalam kajian tafsîr, lafazh kutiba dan khairan dalam

surat al-Baqarah ayat 180 juga memicu terjadinya perbedaan pendapat di

kalangan ulama. Mayoritas ulama tafsîr berpendapat bahwa lafazh kutiba

dalam surat al-Baqarah ayat 180 menunjukan arti wajib. Menurut al-

Jashshȃsh, indikasi wajib tersebut dikuatkan lagi oleh kalimat “ḥaqqan ‘alȃ
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al-muttaqîn”. Dalȃlah wajib tersebut hanya ditujukan untuk diberikan

kepada al-walidain dan al-aqrabūn yang tidak memperoleh harta warisan.

Menurut al-Thabarî, makna lafaz kutiba pada ayat 180 surat al-Baqarah

tersebut sama dengan makna lafaz kutiba yang terdapat pada surat al-

Baqarah ayat 185 (tentang puasa) yang menunjukkan arti wajib.

Adapun lafazh khairan menurut mayoritas ulama tafsîr maknanya

adalah harta.92 Para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jashshȃsh, telah

berbeda pendapat tentang jumlah harta yang menyebabkan wajibnya wasiat.

Menurut ‘Alî ibn Abî Thȃlib, jumlah harta yang menyebabkan wajibnya

wasiat adalah enam ratus sampai tujuh ratus dirham, dan dalam riwayatnya

yang lain empat ribu dirham. Adapun menurut satu riwayat dari `Âisyah

bahwa adanya kewajiban wasiat itu apabila harta yang ditinggalkan itu

berjumlah empat ribu dirham atau lebih. Namun, menurut al-Jashshȃsh,

yang lebih tepat adalah berdasarkan ijtihad dan melihat kepada ‘urf suatu

masyarakat.93

Menurut al-Zuhri dan sebagian ulama lain, khairan maksudnya adalah

harta yang ditinggalkan, baik sedikit atau banyak. Kewajiban wasiat sama

sekali tidak berkaitan dengan jumlah harta yang ditinggalkan, tetapi apabila

seseorang meninggalkan harta, maka wajib baginya untuk mewasiatkan

hartanya kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan

karena adanya halangan syara’.

92 Abû Ja’far Muḥammad Ibn Jarîr Al-Thabarî, Jȃmi’ al-Bayȃn, (Beirût: Dȃr al-Fikr), 1988,
juz.I, hal. 120

93 Ibid.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa pendapat ulama

yang saling berbeda, yaitu:

1) Ayat wasiat telah di-nasakh seluruhnya oleh ayat-ayat kewarisan, oleh

karena itu tidak ada lagi kewajiban berwasiat, walaupun demikian

apabila dilakukan maka hukumnya adalah sunat.

2) Ayat wasiat tetap berlaku (muḥkam), tetapi hanya ditujukan kepada

sebagian ahli waris yang tidak memperoleh warisan, baik harta itu

banyak atau sedikit.

3) Ayat wasiat tetap berlaku (muḥkam), yang diwajibkan kepada orang

yang memiliki harta yang banyak saja dan diberikan kepada sebagian

ahli waris yang tidak memperoleh warisan.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, sebagaimana

pendapat mayoritas ahli tafsir, dengan alasan bahwa:

a) Surat al-Baqarah ayat 180 dapat dikompromikan dengan ayat-ayat

kewarisan dengan melihatnya sebagai ketentuan yang masing-masing

memiliki sasaran yang berbeda. Ayat-ayat tentang kewarisan

mengkhususkan ketentuan wasiat yang bersifat umum.

b) Dalam ayat-ayat kewarisan surat al-Nisȃ’ (4) : 11-12 Allah

menyatakan:...min ba’di washiyyatin au dainin.... Apabila ayat wasiat

telah dihapuskan, semestinya dalam ayat-ayat kewarisan Allah tidak

akan mengungkapkan kembali kalimat tersebut.

c) Wasiat itu wajib ditunaikan oleh setiap orang yang memiliki harta yang

banyak. Alasannya bahwa kalimat khairan berarti harta yang banyak
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dan penentuan banyaknya harta sangat relatif dan tergantung kepada

kebiasaan masyarakat (‘urf). Di samping itu, kewajiban lain yang

berhubungan dengan harta selalu dikaitkan dengan jumlah tertentu,

seperti zakat baru wajib apabila harta sampai senisab.

d) Ada ḥadîts Nabi SAW. yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat

kepada ahli waris menguatkan bahwa wasiat hanya wajib kepada

orantua dan kerabat yang tidak mendapat warisan, baik karena terhijab,

atau tidak seagama dan lain-lain.

2. Penalaran Jumhur Fuqahȃ

Mayoritas fuqahȃ berpendapat bahwa pada dasarnya lafazh kutiba

dalam surat al-Baqarah ayat 180 adalah `amar (perintah) yang menunjukkan

wajib.94 Namun karena adanya beberapa qarînah (indikasi/petunjuk), maka

wajib tersebut dipalingkan kepada makna lain. Indikasi tersebut adalah:

1) Adanya ayat-ayat tentang kewarisan yang telah secara rinci menentukan

hak dan bagian kewarisan orang tua dan anggota kerabat lainnya.

Dengan adanya ayat-ayat ini, maka kewajiban berwasiat kepada orang

tua dan kerabat lainnya tidak relevan lagi karena telah di-nasakh-kan.

2) Ḥadîts shahih yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada

ahli waris (la washiyyata li wȃritsin).

3) Kenyataan sejarah bahwa Rasūlullȃh dan para Shaḥabat tidak pernah

berwasiat untuk anggota kerabatnya.95

94 Subḥi Maḥmasanî, op.cit., h. 272
95 Alyasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah :Kajian Terhadap Penalaran Hazairin

dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), hal. 191
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Berdasarkan ketiga indikasi tersebut, maka jumhur fuqahȃ’

berpendapat bahwa ayat di atas tidak dapat lagi dipegangi secara ḥarfiyah.

Apabila dikaitkan dengan ḥadîts shahih la washiyata li wȃritsin, maka kata

kutiba dalam surat al Baqarah ayat 180 tersebut, tidak lagi diartikan wajib.

Sebaliknya berdasarkan ḥadîts tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa

tidak sah wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Namun, menurut mazhab

Ḥanafi dan Mȃliki, hukum wasiat kepada ahli waris dianggap sah, dengan

syarat adanya keridhaan ahli waris yang lain. Dengan demikian, walaupun

keberadaan hadits tersebut telah me-nasakh-kan hukum wajibnya wasiat

kepada ahli waris, namun hal ini bukan berarti me-nasakh-kan

kebolehannya.96

Menurut ulama Ḥanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh `Abd. al-

Raḥman al-Jazîrî,97 firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180 itu telah

di-nasakh-kan oleh ayat-ayat kewarisan. Surat al-Baqarah ayat 180 tersebut

hanya memuat ketentuan hukum yang bersifat sementara untuk memberikan

wasiat kepada orang tua dan karib kerabat, sebelum ayat-ayat kewarisan

diturunkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setelah turunnya ayat-

ayat yang secara khusus berbicara tentang kewarisan, maka kewajiban

berwasiat kepada ahli waris tidak berlaku lagi.

Walaupun demikian, ulama Ḥanafiyah membagi hukum wasiat itu

kepada empat bagian98: (a) wȃjib, apabila wasiat itu berhubungan dengan

96 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî op.cit, Juz VIII, h.12.
97 `Abd al-Raḥmȃn al-Jazîrî, op.cit,hal. 326-327; lihat juga Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-

Islamiy, Ibid., hal. 13
98` Abd. Al-Raḥmȃn al-Jazîrî, Ibid.
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hak-hak yang berada di bawah pengawasannya, seperti mengembalikan

barang-barang yang dipinjam atau membayar hutang. Apabila dia tidak

melakukan wasiat sehingga menyebabkan barang-barang yang di bawah

pengawasannya tersebut hancur atau rusak, maka dia akan berdosa. (b)

Sunat, apabila wasiat itu berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti wasiat

untuk membayarkan kafȃrat, shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. (c)

Makrūh tahrîm99, apabila wasiat tersebut diberikan kepada orang fȃsiq. (d)

Mubȃḥ, apabila wasiat diberikan kepada karib kerabat atau orang lain yang

kaya.

Menurut Imȃm al-Syȃfi’î,100 hukum berwasiat adalah sunat karena

ayat wasiat telah di-nasakh dengan ayat-ayat kewarisan. Ayat tentang wasiat

(al-Baqarah ayat 180) diturunkan lebih dahulu dari ayat-ayat tentang

kewarisan, dan keduanya mencakup persoalan yang sama, yakni pemberian

sebagian harta peninggalan kepada orang tua dan karib kerabat. Petunjuk

(dilȃlah) adanya nasikh dan mansūkh tersebut didasarkan pada hadis: la

washiyyata li wȃritsin. Menurut Imȃm al-Syȃfi’î, ḥadîts ini di-riwȃyat-kan

secara mutȃwatir dan tidak ditemukan ulama yang membantahnya.

Selanjutnya ulama Syȃfi’iyah, sebagaimana dijelaskan oleh `Abd. al-

Raḥmȃn al-Jazîrî, mengemukakan bahwa hukum wasiat menurut syar’î ada

lima macam: (1) Wȃjib, apabila wasiat itu berhubungan dengan penunaian

hutang atau pengembalian barang pinjaman dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan hak manusia. (2) Ḥarȃm, apabila wasiat diberikan

99 Di kalangan ulama Ḥanafiah ada yang berpendapat bahwa berwasiat kepada orang fasiq
hukumnya makrûh taḥrîm. Lih. Wahbah al-Zuhailî, al-fiqh al-Islamî, op.cit., hal.13
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kepada seseorang yang suka melakukan mafsadah (kerusakan). (3) Makrūh,

apabila wasiat itu diberikan lebih dari sepertiga harta peningggalan atau

diberikan kepada ahli waris. (4) Sunat, apabila wasiat itu telah memenuhi

segala persyaratan wasiat yang telah ditentukan dan tidak termasuk ke

dalam wasiat wȃjib, wasiat ḥarȃm, atau wasiat makrūh, seperti wasiat

kepada selain ahli waris yang layak mendapat wasiat menurut pertimbangan

logika, atau wasiat kepada fakir miskin dan lain-lain. (5) Mubȃḥ, seperti

wasiat yang diberikan kepada orang kaya.101

Imȃm Mȃlik mengemukakan penalaran yang tidak jauh berbeda

dengan penalaran yang ditempuh Imȃm Abū Ḥanîfah dan Imȃm Syȃfi’î.

Menurut beliau, hukum wasiat tidak wajib karena telah terjadinya nasakh.102

Selanjutnya ulama Mȃlikiyah mengemukakan lima macam wasiat ditinjau

dari segi hukumnya : (1) Wȃjib bagi orang yang memiliki hutang atau

pinjaman yang berhubungan dengan hak manusia atau hak Allah yang wajib

ditunaikan. (2) Ḥarȃm, apabila berwasiat melakukan sesuatu yang haram,

seperti berwasiat agar mayatnya diratapi dan sebagainya. (3) Sunat, apabila

berwasiat untuk menunaikan sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah

yang sifatnya wajib. (4) Makrūh, apabila wasiat itu diberikan oleh orang

yang memiliki sedikit harta dan mempunyai ahli waris. (5) Mubȃḥ, apabila

wasiat itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dibolehkan.

Menurut Imȃm Aḥmad bin Ḥanbal, sebagaimana dikutip oleh Ibn al-

Qudȃmah ( w. 620 H0 dan Nȃshiruddîn al-Bȃnî (w. 1420 H), hukum wasiat

101 `Abd al-Raḥmȃn al-Jazîrî, op.cit, hal.326-27
102 Ibid
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itu tidak wajib, baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Aḥmad ibn

Ḥanbal berpendapat sesuai dengan pendapat Ibn `Abbȃs dan Ibn `Umar

bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-nasakh-kan oleh ayat-ayat

kewarisan.103

Selanjutnya hukum wasiat menurut ulama Ḥanȃbilah ada lima macam:

(1) Sunat, apabila berwasiat kurang dari sepertiga harta, (2) Makrūh, apabila

diberikan oleh orang yang fakir dan memiliki ahli waris, (3) Mubȃḥ, apabila

diberikan kepada orang yang fakir dan ahli warisnya adalah berkecukupan,

atau tidak mempunyai ahli waris, (4) Wȃjib, bagi orang yang mempunyai

kewajiban yang mesti ditunaikan dan tidak dapat diketahui orang lain

kecuali dengan diwasiatkannya. (5) Ḥarȃm, apabila berwasiat melebihi dari

sepertiga harta warisan sedang dia mempunyai ahli waris.104

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penalaran jumhur ulama

tentang hukum wasiat, pada dasarnya dapat diklasifikasikan kepada dua

bentuk, yaitu (1) wasiat yang bersifat ta’abbudî yaitu wasiat yang wajib

dilakukan karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus

(belum) ditunaikan, seperti hutang yang belum sempat ditunaikan, zakat

yang belum dikeluarkan atau kafȃrat yang belum dilaksanakan. Wasiat

dalam bentuk ini mesti dilakukan. Dengan demikian, orang tersebut akan

berdosa bila tidak mengerjakannya. Namun pengadilan atau keluarga yang

masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya

103 Muḥammad Muwafiq al-Dîn `Abdullȃh Bin Qudȃmah al-Maqdisî, al-Kȃfî fi Fiqh al-
Imȃm Aḥmad Ibn Ḥanbal, (Beirût: Dȃr al-Fikr), 1994, Juz II, h.338-339., Lihat juga Muḥammad
Nȃshiruddîn al-Bȃnî, al-Mu’tamad fi -Fiqh al-Imȃm Aḥmad, (Beirût: Dȃr al-Khair), t.th, juz.II,
h.36-37

104 Ibn Qudȃmah, ibid., lihat juga: Nȃshiruddîn al-Bȃnî, ibid., h.38-39
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sekiranya tidak diucapkan. (2) wasiat yang bersifat ikhtiyȃriyah yaitu wasiat

yang diberikan kepada kerabat yang tidak menerima harta warisan atau

kepada orang lain berdasarkan keinginan pewasiat. Wasiat dalam bentuk ini

hukumnya bisa sunat, makrūh, mubȃḥ, ataupun ḥarȃm.105

3.2. Wasiat Wajibah

3.2.1.Pengertian Wasiat Wȃjibah

Wasiat wajibah sebagai istilah teknis pertama kali muncul dalam

Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat di Mesir106. Sejak

periode awal Islam hingga periode legislasi (diangkat menjadi undang-

undang), tidak ditemukan definisi wasiat wajibah yang khusus, baik secara

etimologi maupun terminologi. Mayoritas ahli fiqh memandang wasiat

sebagai suatu perbuatan hukum yang sunnat (tabarru’)107. Sementara

sebagian ulama lain berpendapat bahwa berwasiat adalah wajib terhadap

orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan108, yang kemudian

diintrodusir oleh undang-undang dengan istilah wasiat wajibah109. Realita

ini menyebabkan definisi wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab-kitab

fiqh klasik. Pasca lahirnya undang-undang wasiat --yang mencakup

ketentuan wasiat wajibah-- baru ditemukan beberapa definisi wasiat

wajibah. Akan tetapi, definisi tersebut lebih berbentuk refleksi dari wasiat

105 Ibid
106 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, History, Texs and Comparative

Analysis, New Delhi: The Academy of Law and Religion, 1987), Cet.I, h.58-59.
107 Ini adalah pendapat mayoritas Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan sebagian Hanbali,

termasuk Syi’ah Asy’ariyyah. Lihat: Abdullah Siddik, Hakum Waris Islam dan Perkembangannya
di Seluruh Dunia Islam. (Jakarta: Widjaya, [t.th]), 212-214.

108 Pendapat sebagian fuqaha Tabi’in, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Hazm (Mazhab
Zhahiri), Ibn Jarir, Abu Muslim al-Asyfihani, dan lain-lain. Ibid.

109 Tahir Mahmood, loc.cit.
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wajibah yang terdapat dalam undang-undang wasiat di beberapa negara

Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan diuraikan

pengertian wasiat wajibah baik secara etimologi maupun terminologi.

Wasiat wȃjibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wȃjib. Secara

umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wȃjib secara bahasa terambil

dari kata kerja وجب dengan arti ثبت110 yaitu tetap, kekal, stabil111 dan لزم 112

artinya adalah tetap dan wajib113. Adapun pengertian tentang wasiat dan

wajib secara istilah, adalah sebagai berikut.

Wasiat adalah: “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan

meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”114 “pesan

terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang

meninggal.”115 “pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia

orang yang memberi wasiat.”116

Kata “wajibah” merupakan salah satu bagian hukum taklifiy,

maksudnya adalah ungkapan yang menunjukan tuntutan melakukan sesuatu

secara pasti117. Dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang mesti dilakukan.

110 Muḥammad Bin Abû Bakar ‘Abd al-Qadîr Al-Rȃzî, Mukhtȃr al-Shiḥaḥ, (Beirût: Dȃr al-
Ma’ȃjim), 1986,  hal. 295;Aḥmad ‘Alî al-Fayyûmi, al-Mishbȃḥ al-Munîr, (t.t; Dȃr al-Ḥadîts),
cet.1, 2000,  hal.385

111 Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya:Pustaka progressif)
cet.25, 2002,  hal. 145

112 Al-Rȃzî, loc.cit, hal. 295; al-Fayyumî, loc.cit, hal. 385
113 Al-Munawwir, op.cit, hal. 1265
114 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. hal. 1126.
115 M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Fikih, Jakarta : Pustaka Firdaus,cet. I, 1994, hal.

420.
116 Moh. E. Hasim, Kamus Istilah Islam, Bandung : Pustaka, 1987, hlm. 172

117 ا  ا جازم ل طلب ب الفع ى طل دال عل اب ال و الخط ھ (Ungkapan yang menunjukan tuntutan
melakukan secara pasti).Lihat: Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm        al-Ushul, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1983), jil.I, h. 90.
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Menggabungkan (menyandarkan) kata wasiat kepada wajibah menjadi

wasiat wajibah, secara etimologi artinya wasiat yang mesti ditunaikan.

Sedangkan secara terminologis, wasiat wȃjibah merupakan kebijakan

penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang

tertentu.118 Wasiat wȃjibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada

ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari

orang yang wafat, karena adanya satu halangan syara.119 Wasiat wȃjibah

sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung

kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia.120

Wasiat wajibah adalah 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.121

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang

wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang

dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal

118 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Jakarta: Bulan Bintang), 1979, h.63
119 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve,

2000), Jilid 6, h.1930.
120 Suparman, et. All,. Fiqh Mawaris, (Jakarta:Gaya Media Pratama), 1997, h.163.
121Marzuki Syuhada, Pendapat Para Ulama tentang Wasiat Wajibah.

http://blokgurubelajar.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pendapat-para-ulama-tentang.html diunduh
tanggal 11 Februari 2016
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sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan.

Ini karena berdasarkan hukum waris ada mereka terhalang dari mendapat

bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman

atau bibi kepada cucu tersebut.122

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah adalah hanya terhadap cucu

laki-laki maupun perempuan baik garis laki-laki maupun garis perempuan

yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek

dan/atau neneknya.123 Menurut Mohd Zamro Muda, bahwa wasiat wajibah

ialah sebahagian dari pada harta peninggalan yang diperuntukkan oleh

undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum

datuk atau nenek mereka atau mereka meninggal serentak dan anak-anak

tersebut tidak mendapat bagian daripada harta peninggalan datuk atau nenek

mereka karena terdindingi (mahjub) oleh bapak atau ibu saudara mereka.

Justeru itu, diberikan kepada mereka dengan kadar dan syarat-syarat tertentu

sebagai wasiat dan bukannya sebagai pusaka.124

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang

dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau

member putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang

diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.125

122 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI,
(Pontianak: Romeo Grafika), h.98.

123 Faturrahman. loc. Cit, Hal. 63
124 Fahmi Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam,

(Yogyakarta : Aswaja Prasindo, 2012), hal . 23
125 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia(Yogyakarta: Gema Media), 2001, hal. 462.
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Menurut Yahya Harahap,126 pengertian wasiat wajibah adalah

seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak

ada wasiat secara nyata (in konkreto). Anggapan hukum itu lahir dari azas

apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka

ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dikemukakan bahwa wasiat

wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau

kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat

karena adanya suatu halangan syara.127

Sedangkan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis

mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang

sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia,

walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu. Misalnya dalam

suatu peristiwa,  seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan

wasiat terhadap keturunan dari anak-anak laki-laki yang telah meninggal

dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang yang

disebabkan suatu peristiwa tertentu, maka wasiat wajibah untuk keturunan

anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan

bagian laki-lakinya yang meninggal dunia.128

126 Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqin dkk.,
Peradilan Agama @ Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta :UII
Press, 1999), Edisi 2, h.113

127 Abdul Aziz Dahlan [et.al.]., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), Cet.1, jil.6, h.1930

128 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:
Sinar Grafika),hal.130
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Raim ‘Âdil al-Az’ar menyebutkan bahwa istilah wasiat wajibah tidak

dikenal oleh ulama-ulama klasik, karena istilah tersebut merupakan istilah

baru yang digunakan oleh Qȃnūn al-Aḥwȃl a-Syakhsiyyah kontemporer.129

Di antara definisi wasiat wajibah yang terdapat dalam qȃnūn al-Aḥwȃl

al-Syakhsiyyah, adalah definisi wasiat wajibah yang dikemukakan oleh

Sholah Sulthȃn sebagai berikut:130

قدر من المال یستحقھ فرع ولد المیت اذا مات ابوه في حیاة جده فیأخد نصیب والده كما لو كان 

نوناعن الثلث ویأخد ھذا القدر الزاما بحكم القحیا فیما ال یزید 

“Kadar harta yang menjadi hak cucu si mayyit jika ayah cucu

tersebut meninggal pada saat mayyit masih hidup. Cucu mengambil bagian

sebesar bagian ayahnya jika ia masih hidup dalam takaran tidak melebihi

sepertiga harta. Pengambilan bagian harta tersebut merupakan sebuah

kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan menurut, Muḥammad Thaha Abū al-`Alȃ Khalîfah

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah131:

ولده الذي مات في حیاتھ او مات معھ ولو حكما المیت لفرعوصیة وجبت في ثلث تركة

“Wasiat yang wajib dalam 1/3 harta peninggalan si mayit yang

diperuntukkan bagi cucu dari anak-laki-laki si mayit yang meninggal pada

saat si mayit masih hidup ataupun mati secara bersamaan dengan si mayit

meskipun hanya secara hukum”.

وصیة اوجبھا القنون بشروط معینة لفرع من یموت في حیاة احد ابویھ وفرع من یموت مع احد 

ابویھ حقیقة او حكما

“Wasiat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diperuntukkan bagi cucu

129 Raim al-Az’ar, op.cit, hal. 40
130 Ibid.
131 Raim Az’ar, Ibid. Lih. Muḥammad Thaha Abû al-‘Alȃ Khalîfah, Aḥkȃm al-Mawȃrits,

(t.t:Dȃr al-Salȃm), t.th, hal. 336
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dari anak yang meninggal pada saat hidup salah satu dari orangtuanya

atau bagi cucu dari anak yang meninggal bersamaan dengan orangtuanya

baik meninggal secara hakiki maupun meninggal secara hukumnya”.132

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diambil beberapa

kesimpulan yaitu, pertama, wasiat wajibah itu hanya diperuntukkan bagi

kerabat atau keluarga yang tidak termasuk ahli waris, khususnya cucu dari

anak laki-laki atau anak perempuan pewasiat. Kedua, wasiat wajibah dalam

pelaksanaannya tidak membutuhkan inisiatip dari pewasiat. Ketiga, wasiat

wajibah tersebut dilaksanakan semata-mata  berdasarkan perundang-

undangan. Keempat, wasiat wajibah dilaksanakan hakim berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.133

Istilah Wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui

Hukum Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu

yatim.134 Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-

laki yang meninggal (ibn al-ibn) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus

ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk

anak dari anak perempuan saja (tidak berlanjut sampai generasi

selanjutnya). Pemberian wasiat wajibah ini harus tidak melebihi dari

sepertiga tirkah (harta warisan).135 Selain Mesir, wasiat wajibah juga

diberlakukan di beberapa Negara-negara yang mayoritas muslim seperti

Syiria (1953), Maroko (1958), Yordania (1976), Sudan (1991), Yaman

132 Asyraf  ‘Abd al-Razzȃq Waih, al-Raid fi ‘Ilm al-Farȃidh, (t.t: Dȃr al-Nahdlah al-
‘Arabiyyah), 1999, hal.463

133 Raim Az’ar, op.cit., hal. 42
134 Atho Mudhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta:

Titian Ilahi Press, 2000), 163-164.
135 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative

Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hal. 88
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(1996), Uni Emirat Arab 2005, Tunisia, Aljazair, Kuwait (1971), Irak,

Pakistan (1991) dan termasuk Indonesia (1991).

Di Indonesia, wasiat wajibat terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi

Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176

sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang

tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

dari harta warisan anak angkatnya;

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat

Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.136

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi yang jelas dan

tegas berkaitan dengan wasiat wajibah, namun dari pasal 209 di atas, penulis

dapat mengambil kesimpulan bahwa wasiat menurut KHI adalah wasiat

yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua

angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau

orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman muncul karena beberapa

alasan sebagai berikut: pertama, hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang

memberi wasiat dan munculnya kewajiban melaalui perundang-undangan

atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan

persetujuan orang yang menerima wasiat. Kedua, ada kemiripan dengan

136 Muhammad Amin Suma, op.cit, hal. 421.
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ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat

bagian perempuan. Ketiga, orang yang berhak menerima wasiat wajibah

adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari pancar laki-laki maupun

dari pancar perempuan yang orangtuanya mati mendahului atau bersama-

sama dengan kakek atau neneknya.137

3.2.2. Hukum Wasiat Wajibah138.

Permasalahan wasiat wajibah telah menimbulkan kontroversi di

kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan

para ulama dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah ayat 180 yang pada

dasarnya merupakan ayat yang secara khusus berbicara tentang wasiat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan

kerabat yang pada dasarnya wajib, maka hukumnya masih tetap wajib

hingga sekarang sehingga pemberian wasiat wajibah kepada wâlidain dan

aqrabîn yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan.

Sebaliknya, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak

dapat diterapkan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat

tersebut telah di-nasakh, baik oleh al-Qur‘ȃn maupun ḥadîts.

Pemberlakuan wasiat wajibah, sebagaimana yang telah dipaparkan,

didasarkan pada pendapat segolongan ulama bahwa wasiat kepada wâlidain

137 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata, op.cit, hal. 167.
138 Wasiat wajibah merupakan salah satu aspek perubahan-perubahan yang terjadi dalam

hukum keluarga Muslim disamping batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali
dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami,
hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali
orangtua, hak waris keluarga dekat dan pengelolaan zakat. Lih Rahmat Arijaya dkk, Sejarah dan
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 7 tahun 2015,
hal. 11
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dan aqrabîn masih tetap diberlakukan sampai sekarang. Lebih lanjut,

argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat

dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu

a. Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur‘ȃn adalah

muḥkamat, artinya tidak ada nasakh dalam al-Qur‘ȃn. Dengan demikian,

surat al-Baqarah ayat 180 tersebut tidak di-nasakh (dihapus atau

dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat mawȃrits maupun hadits

“Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada yang berhak dan tidak ada

wasiat untuk ahli waris”, karena tidak ada pertentangan antara keduanya,

bahkan (saling) menguatkan. Pada dasarnya, secara zhâhir, ayat tersebut

bersifat umum, namun maknanya khusus, yaitu bagi orang tua yang tidak

menerima warisan, seperti keduanya kafir, hamba sahaya, atau bagi

kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh

al-Dhaḥḥȃk, Thȃwus (w. 106 H), dan al-Ḥasan.139

b. Kelompok yang menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 tersebut

bersifat umum, yakni meliputi wâlidain dan aqrabîn, baik yang termasuk

ke dalam kelompok ahli waris maupun yang bukan. Kelompok ini

dipelopori oleh Sa`îd bin Jȃbir (w.94 H), Rȃbî` bin Anas, Qatȃdah

(w.118 H), dan Muqȃtil bin Ḥayyȃn (w.150 H). Lebih lanjut, menurut

mereka, keumuman surat al-Baqarah tersebut telah di-takhsîs oleh ayat-

ayat mawârits (Q.S. al-Nisa‘ ayat 11, 12) dan hadits yang menyatakan

bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian, menurut

139 Al-Qurthubî, al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1995), Juz 3, h. 245;
lihat juga Ibn Katsîr, Tafsîr Ibn Katsîr, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid I, h. 372
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kelompok ini, surat al-Baqarah ayat 180 tersebut hanya berlaku bagi

wâlidain dan aqrabîn yang menurut ketentuan umum kewarisan tidak

mendapatkan bagian dari harta warisan.140

c. Kelompok yang menyatakan bahwa kewajiban berwasiat yang terdapat

dalam surat al-Baqarah ayat 180 tersebut telah di-nasakh oleh ayat

mawârits, tetapi hanya sebagian, yakni wâlidain dan aqrabîn yang

mendapatkan harta peninggalan. Dengan demikian, kewajiban berwasiat

yang terkandung dalam ayat tersebut masih berlaku bagi wâlidain dan

aqrabîn yang tidak menjadi ahli waris/tidak menerima bagian dari harta

warisan, salah satu diantaranya karena kafir. Pendapat ini dikemukakan

oleh Ibnu `Abbȃs (w. 68 H), al-Ḥasan al-Bashri (w.110 H), Masrūq (w.

63 H), al-Dhaḥḥȃk bin Mazahim (w.100 H), Muslim bin Yassȃr (w.101

H), dan al `Alî bin Ziyȃd. (w. 183 H)141

Abdul Manan menjelaskan bahwa dasar hukum  wasiat wajibah

adalah kompromi pendapat-pendapat ulama salaf dan Khalaf.142

Fatchurrahman menjelaskan  tentang dasar hukum wasiat wajibah secara

lebih mendetail sebagai berikut, pertama, kewajiban berwasiat kepada

kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka diambil dari pendapat-

pendapat fuqaha dan tabi’in besar ahli hukum dan ahli hadits, di antaranya

Sa’îd Ibn al-Musayyab (w. 94 H), Ḥasan al-Bashrî (w.110 H), Thȃwus

(w.110 H), Aḥmad (w.241), Ishȃq Bin Rahawaih (w.237 H) dan Ibn Ḥazm

140 Ibn Katsîr, ibid., h. 373
141 Ḥasanain Muḥammad Makhlûf, al-Mawârîts fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, (t.t:

Mathba`ah al-Madânî, 1976), h. 17; lihat juga Ibn Katsîr, Ibid., h. 372
142 Abdul Manan, Aneka Masalah...., op.cit, hal. 166
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(w.456 H). Kedua,  pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada

kerabat-kerabatnya yang tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai

wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibn

Ḥazm yang dinukilkan dari fuqahȃ Tȃbi’în dan pendapat Imȃm Aḥmad.

Ketiga, Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka kepada

cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan

adalah didasarkan pendapat Ibn Ḥazm dan kaidah syari’ah yang mengatakan

bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara

yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa

kemaslahatan umum, bila penguasa menetapkan demikian maka wajib

ditaati.

Ibnu Qudâmah (w.629 H) dalam kitab al-Mughnî menyatakan bahwa

muslim boleh berwasiat kepada zimmi dan begitu pula sebaliknya karena

memberikan hibah kepadanya dianggap sah. Kebolehan ini didasarkan pada

riwayat Syuraih (w.78 H), al Sya‘bî (w.100 H), al-Tsaurî (w.161 H), al

Syafi‘î (w.204 H), Ishâq bin Râhawaih ( w.238 H) dan ahl al-ra‘yi.

Agaknya, terkait dengan kebolehan berwasiat kepada zimmi, Ibnu Qudâmah

( menyamakan wasiat dengan hibah.143 Berkenaan dengan hal ini, terdapat

sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Âmir bin ‘Abdillah bin al-Zubair

bahwa Asma‘ binti Abi Bakar pernah dikunjungi oleh ibunya yang bernama

Qutailah, seorang musyrik yang bermaksud untuk memberikan hadiah

(berupa bumbu yang dibuat dari khardal dan zabib, keju dan minyak samin)

143 Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, op.cit, Juz 6, h. 530
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kepadanya. Namun, Asma‘ enggan untuk menerima hadiah dan

mempersilahkan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Lalu ‘Aisyah bertanya

kepada Nabi SAW.

Berkenaan dengan hal ini, turun surat al-Mumtahanah ayat 8 yang

berbunyi :

ال ینھاكم هللا عن الذین لم یقاتلوا في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم ان تبروھم وتقسطوا الیھم ان 

هللا یحب المقسطین 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terh-

adap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang berlaku adil”.

Setelah turun ayat ini, maka Nabi memerintahkan Asma‘ untuk

menerima hadiah dari ibunya dan mempersilahkannya masuk.  Surat al-

Mumtahanah ayat 8 di atas menunjukkan adanya kebolehan untuk tetap

berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak

memerangi umat Islam karena perbedaan agama serta tidak mengusir umat

Islam dari negerinya (selama tidak membawa dampak negatif bagi umat

Islam). Menurut Ibnu `Arabi yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam

Tafsir al-Mishbah, ayat di atas dipahami dengan tidak melarang orang Islam

untuk memberikan sebagian harta kepada orang kafir. Ayat di atas berlaku

umum dan berlaku kapan saja.144

Terkait dengan berwasiat kepada non muslim, Wahbah al-Zuhailî

menyatakan bahwa kesatuan agama antara pewasiat dengan penerima wasiat

144 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‘an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 169.
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tidak menjadi syarat agar sahnya wasiat. Oleh karena itu, wasiat muslim

kepada non muslim dibolehkan dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal

ini, Wahbah al-Zuhailî berpendapat bahwa orang-orang non muslim yang

berada di Dâr al-Islâm berhak mendapatkan apa-apa yang menjadi hak bagi

kaum muslimin dan mereka juga diwajibkan terhadap hal-hal yang juga

diwajibkan bagi kaum muslimin.145

3.2.3.Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim.

Selain Indonesia, ada beberapa negara muslim yang melembagakan

dan mengakomodir pranata wasiat wajibah dalam peraturan perundang-

undangan yaitu:

1) Mesir146

Mengenai hukum wasiat wajibah di Mesir sudah sejak tahun 1946

yang tertuang dalam Hukum Waris. Kemudian ia dimasukkan dalam

amandemen 100 tahun 1985. Pasal 76, misalnya, menyatakan sekiranya

seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah

meninggal sebelum dia, atau meninggal bersama-sama dengan dia, maka

keturunan tersebut akan menerima warisan sebesar bagian ayahnya melalui

wasiat wajibah dalam batas tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.147

Adapun syarat untuk memperoleh warisan tersebut adalah 1) keturunan

145 Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî.....op.cit, Jilid 10, h. 7474
146 Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dengan mayoritas penduduk beragama

Islam (96%). Ada beberapa kelompok minoritas religius (4%) seperti Kristen Koptik, Katolik,
Protestan, dan sedikit Yahudi. Sejak awal perkembangan hukum Islam, Mesir merupakan tempat
kedua sekaligus pusat penyebaran mazhab Syafi'i. Namun belakangan setelah menjadi bagian
propinsi Dinasti Ustmani, Mesir mengadopsi sistem hukum yang bersumber dari mazhab Hanafi.
Lihat. http://www.law.emory.edu/IFL/legal/egypt.htm.

147 Tahir Mahmood, op.cit, hal. 46-47.
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tersebut tidak mewarisi, dan 2) orang yang meninggal belum pernah

memberikan harta dengan cara-cara lain sebesar bagian yang seharusnya

menjadi hak ayahnya.

Pada pasal 77 selanjutnya dijelaskan bahwa jika seorang memberi

wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu

dianggap sebagai wasiat ikhtiariah. Sekiranya kurang, kekurangan itu

disempurnakan melalui wasiat wajibah. Dan andaikata berwasiat kepada

sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat

wajibah diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada

dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 76 di atas.148

Dalam penjelasannya mengenai ketentuan wasiat wajibah tesebut

disebutkan adanya kenyataan bahwa sering muncul pengaduan bahwa anak-

anak yatim yang kematian ayahnya tidak mendapat warisan karena terhijab

oleh saudara-saudara ayahnya. Sementara itu, seorang kakek biasanya selalu

memperhatikan cucu-cucunya yang yatim, namun ajal yang tidak diduga

menyebabkan wasiat itu tidak sempat terucapkan.149

2) Republik Tunisia.150

Dalam Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia yang berkaitan

dengan masalah wasiat yang menonjol adalah perihal sahnya wasiat antara

148 Tahir Mahmood, ibid.
149 Alyasa Abu Bakar, op.cit, hal. 194
150Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah

barat berbatasan dengan Algeria, utara dan timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Data
tahun 2000 menyebutkan bahwa jumlah penduduknya mencapai 9.593.402 jiwa. Dari jumlah
tersebut, 98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1%. Negara yang memiliki luas
wilayah 163.610 meter persegi memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956, dengan Presiden
pertama Habib Bourgiba, yang membawahi 23 propinsi.
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dua pihak yang berbeda agama. Demikian pula dipandang sah wasiat yang

dilakukan para pihak  yang   berkewarganegaraan berbeda (pasal 174-175).

Sedangkan bukti terjadinya wasiat harus berupa bukti tertulis yang

bertanggal dan ditandatangani pihak yang berwasiat, sehingga bukti oral

dipandang tidak cukup sebagai alat bukti (pasal 176). Undang-undang

Tunisia tidak mengakui wasiat yang dimaksudkan sebagai bagian dari

warisan. Ketentuan ini berbeda dengan hukum yang berlaku di Mesir.151

Kemudian mengenai Wasiat Wajibah diatur dalam pasal 191 hukum

status personal 1956. Pasal ini menyatakan kebolehan anak-anak dari anak

laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima

bagian orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta

kewarisan.152 Ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan

bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan

(pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali

lebih besar dari bagian cucu perempuan.153

3). Republik Yordania.154

151 Tahir Mahmood, op.cit, hal. 105.
152 Ibid.,.hal. 162-163.
153 Ibid.
154 Yordania merupakan salah satu kerajaan yang terletak di Asia Barat. Penduduknya

mayoritas beragama Islam. Sebanyak 95% diantaranya beraliran Sunni dan bermazhab Hanafi.
Selainnya, 4% Kristen dan 1% lagi adalah gabungan Druze dan Baha’i. Negara Modern Yordania
pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai Emiran Transyordan. Semenjak runtuhnya dinasti
Usmani pada tahun 1918, Yordania berada di bawah kekuasaan Inggris dan memperoleh
kemerdekaannya pada tahun 1946 yang selanjutnya menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania.
Mayoritas penduduk Yordania pada permulaan abad 20 adalah petani dan pedagang yang tinggal
di pedesaan. Umumnya mereka adalah penganut mazhab Hanafi.
www.encyclopediabritannica2002.com dan Jhon. L. Esposito, Ensiklopedi Dunia Islam Modern
(terj.) (Bandung, Mizan, 1995), hal. 176.
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Dalam Undang-undang hukum keluarga Negara Yordania,  wasiat

wajibah dijelaskan pada pasal 182 undang-undang 1976. Secara eksplisit

pasal ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan anak laki-

lakinya telah meninggal terlebih dahulu, maka ada sebuah kewajiban wasiat

kepada cucu-cucunya tidak lebih dari 1/3 harta warisan dengan ketentuan ;

1) wasiat wajibah untuk cucu-cucu ini harus sama bagiannya dengan yang

semestinya diperoleh ayahnya bila dia masih hidup, tetapi tidak boleh lebih

dari 1/3 harta warisan, 2) cucu-cucu ini tidak berhak mendapatkan harta

wasiat jika mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah, kakek, atau

nenek mereka, atau mereka telah diberi bagian oleh pewaris di bawah

jumlah wasiat wajibah. Jika mereka telah menerima lebih dari jumlah wasiat

wajibah tersebut, maka kelebihannya harus dianggap sebagai sebuah

pemberian bebas.155

Dan jika pewaris telah memberikan bagian harta kepada sebagian

cucu tersebut, maka cucu-cucu lain yang belum mendapatkan harus tetap

diberi, 3) wasiat wajibah ini hanya diberikan kepada cucu dari anak laki-laki

dari garis ayah dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan dua bagian untuk

cucu laki-laki, dan 4) wasiat wajibah ini harus diutamakan dari segala

macam jenis pemberian dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.156

4). Syiria157

155 Tahir Mahmood, op.cit, hal. 86
156 Ibid
157 Syiria merupakan negara republik yang terletak di wilayah Asia Barat Daya dengan

jumlah penduduk kurang lebih 12 juta. Dari jumlah tersebut, 80% di antaranya menganut agama
Islam dan mayoritas menganut mazhab Hanafi.  Posisi Islam dalam masyarakat Syiria telah
berubah secara mendasar pada masa-masa modern. Pada paro kedua abad ke-20, nuansa
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Dalam Undang-undang hukum keluarga Negara Syiria, masalah

wasiat diatur dalam pasal 232, 238, dan 257. Pasal-pasal tersebut

menjelaskan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan

kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini mahjub untuk

mendapat harta warisan. Sementara itu, wasiat kepada bukan ahli waris

tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah pembayaran

hutang jika ada. Dan seorang kakek diperbolehkan memberikan wasiat

wajibah kepada cucu yang ditinggal mati ayahnya dengan ketentuan bahwa

bagian cucu tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian yang seharusnya

diterima ayahnya.158

5). Maroko159

Wasiat wajibah dalam perundang-undangan Maroko tercantum dalam

Pasal 266 sampai 269 Code Personal Status. Menurut perundang-undangan

Maroko, orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanyalah para cucu

(dan seterusnya kebawah) dari keturunan laki-laki, sedangkan cucu atau

sekularisme mendominasi Syiria dibarengi dengan gerakan-gerakan pemulihan kedudukan
tertinggi dalam institusi-institusi Islam. www.encyclopediabritannica2002.com/syirian.htm; Jhon
L. Esposito, op.cit., hal. 270.

158 Tahir Mahmood, op.cit, hal.148-149
159 Kerajaan Maroko (bahasa Arab: adalah sebuah negara di barat laut Afrika (المملكة المغربیة

yang mempunyai garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati
Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Maroko menduduki Sahara Barat pada 1975, namun
peristiwa tersebut belum diakui secara global. Maroko itu adalah salah satu nama negara di benua
Afrika, tepatnya di Afrika bagian Utara. Nama resmi Maroko adalah Kerajaan Maroko. Negara
Maroko dikelilingi oleh Samudera Atlantik, laut Mediterania dan Selat Gibraltar. Lih.
http://id.wikipedia.org/wiki/Maroko
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para cucu dari keturunan anak perempuan tidak berhak menerimanya.

Wasiat wajibah yang diberlakukan di Maroko memiliki kesamaan dengan

ketentuan wasiat wajibah yang di terapkan di Suriah. Wasiat wajibah yang

diberlakukan di Maroko berbeda dengan yang terdapat dalam perundang-

undangan Mesir yang menetapkan yang berhak menerima wasiat wajibah

bukan hanya para cucu dari keturunan laki-laki tetapi juga cucu dari anak

perempuan.160

6). Irak161

Dalam peraturan wasiat di Irak disebutkan bahwa ketika seorang anak

laki-laki atau perempuan meninggal sebelum orangtuanya maka dia masih

tetap dianggap hidup, dan haknya atas harta orangtuanya dilimpahkan

kepada anak laki-laki atau anak perempuannya dalam bentuk wasiat wajibah

dengan catatan tidak lebih dari 1/3 harta. Wasiat wajibah ini wajib

didahulukan sebelum wasiat-wasiat lainnya.162

7). Pakistan.163

160 Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia
Islam.(Jakarta:Widjaya), 1984, hal.21; Ahmad Junaidi, op.cit. 52-53.

161 Republik Irak adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang
meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan
bagian Timur dari gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan,
Yordania di Barat, Suriah di barat laut, Turki di utara dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian
yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia. Irak mempunyai sejarah yang
kaya. Lih. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Irak diakses tanggal 25 Januari 2016.

162 Mahmood, op.cit, hal.90.
163 Pakistan, secara resmi bernama Republik Islam Pakistan  adalah sebuah negara di Asia

Selatan. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 1,046-kilometre (650 mil) dengan Laut Arab
dan Teluk Oman di bagian selatan, berbatasan dengan negara Afghanistan dan Iran di bagian barat,
India di bagian timur dan China di arah timur laut. Pakistan terletak secara strategis di antara
daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Pakistan memperoleh
kemerdekannya dari Imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang
dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah yang menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan
timur Kemaharajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam.. Setelah mengadopsi konstitusi
baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971,
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Pakistan termasuk salah satu Negara yang mengakomodir wasiat

wajibah di dalam peraturan hukum keluarga. Ordonansi 1961 menetapkan

para cucu menggantikan tempat secara penuh atas orangtua mereka yang

sudah meninggal dunia sewaktu muwarrits (kakek/nenek) masih hidup.

Cucu tersebut mengambil bagian ayah atau ibu mereka seandainya ia masih

hidup pada waktu meninggalnya kakek atau nenek.164

Menurut Coulson, ketentuan system  dianut Pakistan sangat contras

dibandingkan dengan cara undang-undang Mesir menangani problem yang

sama melalui wasiat wajibah. system yang digunakan Pakistan ini

merupakan system yang jelas dapat ditemukan dasar-dasarnya dalam

sumber-sumber fiqh tradisional.165

8). Kuwait.166

Tanggal 4 April 1971, Pemerintah Kuwait mengeluarkan peraturan

tentang hukum wasiat wajibah (Law on Obligatory Bequest/Qanun al-

sebuah perang sipil terjadi di negara bagian Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian
tersebut berpisah menjadi negara baru bernama Bangladesh.Pakistan merupakan negara federal
dengan sistem parlemen yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal. Dengan penduduk lebih
dari 170 juta orang, Pakistan menjadi salah satu negara terpadat di dunia dan memiliki penduduk
Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia. Pakistan juga merupakan negara yang memiliki
multi-etnis dan memiliki variasi dari segi geografis. Pada masa setelah kemerdekaan, Pakistan
mengalami ketidakstabilan dalam pemerintah dan konflik yang terus terjadi dengan negara
tetangga terdekatnya, India. Negara ini memiliki berbagai tantangan dan masalah, seperti
kemiskinan, buta aksara, korupsi serta serangan teroris. Lih. https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
diakses pada tanggal 25 Januari 2016

164 Johanes Den Heijer (Ed), Islam, Negara dan Hukum (Jakarta:INIS), 1993, hal.107
165 N.J.Coulson, Hukum Islam dalam Persefektif Sejarah, Pent.Hamid Ahmad

(Jakarta:P3M), 1987, hal. 234.
166 Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk Persia, Timur

Tengah. Ia berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di utara. Nama 'Kuwait'
berasal dari kata Arab yang bermakna "benteng yang dibangun dekat air". Kuwait dibagi menjadi
6 kegubernuran (muhafadhah) yaitu; al-Ahmadi, al- Farwaniyah,  al- ‘Asimah, al-Jahra, Hawalli
dan Mubarak Al-Kabeer. Lih. https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwait#Sejarah diakses pada tanggal
25 Januari 2016
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Wasiyyah al-Wajibah). Peraturan ini memberikan keuntungan bagi anak dari

orangtuanya yang meninggal.

Hukum wasiat wajibah yang di tetapkan Kuwait ini hanya memuat

empat pasal secara sederhana yang bermanfaat bagi anak-anak dari anak-

anak yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah.

Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak

perempuan saja (tidak berlanjut sampai keturunan selanjutnya. Ketetapan

wasiat wajibah ini mensyaratkan harus tidak melebihi dari sepertiga harta

yang ditinggalkan orang-orang yang meninggal.167

Ketentuan wasiat wajib ini meskipun menderivasi dari undang-undang

Mesir, namun hakekatnya berangkat dari penafsiran terhadap ayat al-Qur’an

ayat 180. Menurut ketentuan ayat ini, wasiat hanya diberikan kepada orang

tua dan kerabat dekat.168

Kalau memperhatikan wasiat wajibah yang diberlakukan di beberapa

negara muslim diatas, Nampak bahwa wasiat wajibah tersebut diberikan

terbatas hanya kepada cucu pewaris yang orangtuanya meninggal lebih

dahulu atau bersama-sama dengan pewaris. Dan cucu dari anak yang

meninggal lebih dahulu atau bersama- sama dengan pewaris dari termasuk

ke dalam golongan ahli warist yang terhijab oleh saudara kandung laki-laki

orangtuanya. Berbeda dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, cucu yang

ditinggal orangtuanya lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris,

167 Tahir Mahmood, Personal Law  in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and
Religion), 1987, hal.89.

168 Q.S. al-Nisa: 11-12, al-Baqarah :240.
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mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris dengan menempati

kedudukan sebagai ahli warist pengganti.

Menurut Habiburrahman dalam desertasinya, masuknya istilah ahli

waris pengganti ke dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam merupakan

sebuah hal yang perlu dipertanyakan keberadaannya bahkan menurut

Habiburrahman, Pimpinan Komisi Hukum Kewarisan A. Wasit Aulawi,

dalam kuliahnya kepada Hakim-hakim Senior Angkatan II,., menyatakan

bahwa KHI yang telah diberi wadah Inpres tersebut (khususnya tentang

hukum kewarisan) tidak ada dalam draf rumusan Tim Kewarisan Kompilasi

Hukum Islam.169 Masih dalam kelas tersebut, dalam jarak waktu bilangan

hari, Daud Ali, mengatakan hal yang sama. Lebih lanjut Daud Ali

mempertanyakan keabsahan ahli waris pengganti. Beliau berpesan kepada

para hakim agar pandai-pandai menyiasati rumusan KHI tentang ahli waris

pengganti yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam dalam memutus

perkara waris dan bahwa ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI tidak

perlu diikuti.170

Sedangkan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

justeru diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat bahkan dalam

perkembangan selanjutnya, wasiat wajibah berkembang bukan hanya untuk

anak angkat dan orangtua angkat tetapi juga mencakup anak kandung dan

isteri yang berbeda agama dengan pewaris sebagaimana terdapat dalam

beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Disamping itu, Mahkamah

169 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Disertasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bandung, hal. 102.

170 Ibid, hal. 103.
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Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang di antara

kandungannya memberikan bagian melalui wasiat wajibah bagi anak yang

lahir diluar pekawinan dari ayah biologisnya dan anak tiri. Wasiat wajibah

di Indonesia akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini.

3.2.4 Wasiat Wajibah di Indonesia.

Wasiat wajibah pertama kali dikenal di Indonesia melalui Kompilasi

Hukum Islam yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1991 melalui

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Wasiat wajibah dalam Kompilasi

Hukum Islam terdapat pada pasal 209. Selanjutnya wasiat wajibah yang

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengalami perkembangan dan

perluasan melalui beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung republic

Indonesia. Oleh karena itu dalam kajian ini, perlu dikemukakan dan

dijelaskan secara mendalam wasiat wajibah dalam system Hukum Islam di

Indonesia baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam

beberapa yurisprudensi  Mahkamah Agung.

a. Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni Buku I Tentang

Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, dan Buku III Tentang

Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang

pembahasan hukum yang dibahas. Namun dalam kerangka sistematisnya

masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut

tersusun atas pasal-pasal.
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Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal

dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah pasal

yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan), selanjutnya Buku II

(Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (Perwakafan).

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan

Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama

karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih

tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang, untuk kasus

yang sama, ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.

Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor. 8/1/735 tanggal 18

Februari  1958 sebagai pelaksaan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari`ah di luar Jawa-Madura,

dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13

kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Ketiga belas

kitab kuning itu ialah: (1) al-Bajuri, (2)Fathu al-Mu`in, (3) Syarqawi `ala

al-Tahrir, (4) Qalyubi/Mahalli, (5) Fath al-Wahhab dengan syarahnya, (6)

Tuhfah, (7) Targhib al-Musytaghfirin, (8) Qawanin Syari`ah Li al-Sayyid

bin Yahya, (9) Qawanin Syari`ah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, (10)

Syamsuri fi al-Faraidh, (11) Bughyat al-Musytarsidin, (12) al-Fiqh `ala

Mazhabi al-‘Arba`ah dan (13) Mughni al-Muhtaj.171

Dengan merekomendasikan 13 buah kitab, maka kesimpangsiuran

pengambilan landasan hukum relative berhasil diredam, tetapi bukan berarti

171 Amrullah Ahmad,SF.dkk, Busthanul Arifin:Pemikiran dan Peranannya dalam
Pelembagaan Hukum Islam, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Gema Insani), cet, ke-2, 2006,  hal.11
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telah tercapai kesepakatan. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan untuk

menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di

lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para

hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat

dicapai kesatuan dan kepastian hukum.172

Dalam rangka inilah, Busthanul Arifin tampil dengan gagasan

perlunya membut Kompilasi Hukum Islam. Gagasannya didasari oleh

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara

lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak

hukum maupun oleh masyarakat.

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari`ah akan dan sudah

menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakseragama dalam menentukan apa-apa

yang disebut hukum Islam itu (Maa anzalallahu), (2) Tidak

mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syari`at itu

(tanfidziyah), dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu

menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-

undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

c. Di dalam sejarah Islam, pernah hukum Islam diberlakukan sebagai

perundang-undangan negara: yiatu: pertama,  India pada masa Raja An

Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang

172 Ibid.
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terkenal dalam Fatwa Alamfiri; kedua, di Kekhalifahan Turki Utsmani

yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyyah.173

Selanjutnya, gagasan Busthanul Arifin disepakati. Dan untuk itu,

dibentuklah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan

Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.

07/KMA/1985 dan No.25 Tahun1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam tim

tersebut, Busthanul Arifin dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan

anggota tim yang meliputi pejabat dari Mahkamah Agung dan Departemen

Agama.

Untuk melaksanakan proyek tersebut dilakukanlah langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Pengumpulan data.

Dalam melaksanakan pengumpulan data ditempuh melalui

penelitian terhadap kitab kuning, penelitian terhadap yurisprudensi,

wawancara dan melaksanakan studi perbadingan ke beberapa Negara

Muslim. Pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan dan

pengkajian dilakukan terhadap kitab-kitab kuning yang bersumber dari

imam-imam madzhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas

terutama di Indonesia. Penelitian kitab-kitab tersebut dilakukan oleh 10

IAIN dalam waktu 3 bulan, mulai tanggal 07 Maret 1985 s/d 21 Juni

1985  dengan pokok hukum materil yang diteliti ada sebanyak 160

masalah dalam bidang hukum keluarga yang meliputi perkawinan,

173 Ibid, hal.12
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kewarisan, wasiat, hibah, waqaf serta shadaqah dan jumlah kitab yang

dijadikan dan diteliti sebanyak 38 kitab.174 Penelitian kitab-kitab

rujukan yang dilakukan oleh 10 Institut Agama Islam Negeri yang ada

di Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- IAIN ar-Raniri Banda Aceh meneliti 6 kitab yaitu: al-Bajuri, Fath

al-Mu`în, Syarqawî `alâ al-Tahrîr, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al-

Muhtâj dan al-Syarqawiy.

- IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 buah kitab yaitu: I`ânat

al-Thâlibîn, Tuhfat, Targhîb al-Musytâq, Bulghat al-Sâlik,

Syamsuri fî al-Farâid dan al-Mudawwanah.

- IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 buah kitab  yaitu:

Qalyubî/Mahallî, Fath al-Wahhâb dengan syarah-nya, al-Umm,

Bidâyat al-Mujtahid, Bughyat al-Musytarsyidîn dan `Aqîdat wa al-

Syarî`ah

- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 buah kitab yaitu: al-

Muhallâ, al-Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqh `alâ Mazhâhib al-Arba`ah

dan Fiqh al-Sunnah.

- IAIN Sunan Ampel Surabaya melakukan penelitian terhadap 5

buah kitab yaitu: Kayf ak-Kina, Majmû` Fatâwa Ibn Taimiyyah, al-

Mughnî, Qawânin al-Syarî`ah li al-Sayyid `Utsmân bin Yahyâ dan

al-Hidâyat Syarah Bidâyat al-Mubtadi.

174 Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, 1999/2000 M, hal.141.
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- IAIN Alauddin Ujung Pandang melakukan penelitian dan

pengkajian terhadap 5 buah kitab  yaitu: Nawab al-Jalîl, Qawânin

al-Syarî`ah li al-Sayyid Sudaqah Dahlân, Syarh Ibn `Âbidin, al-

Muwaththâ dan Hâsyiat Syams al-Dîn Moh Irfat Dasuki.

- IAIN Imam Bonjol Padang melakukan pengkajian dan penelitian

terhadap 5 buah kitab yaitu: Badâ`i al-Shanâ`i, Tabyîn al-Haqâiq,

al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr dan Nihâyah. .175

Pengumpulan data melalui penelitian yurisprudensi dilaksanakan

oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang telah

dihimpun dalm 16 buku yaitu:

- Himpunan Putusan PA/PTA sebanyak 4 buku yaitu terbitan

tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan tahun 1980/1981.

- Himpunan Fatwa 3 buah buku, yaitu buku terbitan tahun

1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.

- Yurisprudensi Pengadilan Agama sebanyak 5 buah buku, yaitu

terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983

dan 1983/1984.

- Law Report sebanyak 4 buah buku, yaitu buku terbitan tahun

1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.176

Sedangkan pengumpulan data dengan melakukan wawancara

dilakukan terhadap ulama-ulama yang diperkirakan cukup

berpengalaman, berwibawa dan juga dengan memperhitungkan

175 Ibid
176 Ibid,  hal. 143.
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kelengkapan geografis dan jangkauan wibawanya. Wawancara tersebut

dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama dengan jumlah ulama

sebanyak 185 orang, yaitu:

- Banda Aceh, dengan 20 orang ulama.

- Medan, dengan 19 orang ulama.

- Padang, dengan 20 orang ulama.

- Palembang dengan 20 orang ulama.

- Bandung, dengan 16 orang ulama.

- Surakarta, dengan 18 orang ulama.

- Surabaya, dengan 18 orang ulama.

- Banjarmasin, dengan 15 orang ulama.

- Ujung Pandang, dengan 19 orang ulama.

- Mataram, dengan 20 orang ulama.177

Selain pengumpulan data melalui penelitian kitab, penelitian

yurisprudensi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan juga

dengan melakukan studi banding ke beberapa negara Timur Tengah

yaitu:

- Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986

- Turki pada tanggal 1 dan 2 November 1986.

- Mesir pada tanggal 3 dan 4 November 1986.178

177 Ibid,  hal. 142.
178 Ibid,  hal. 143.
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Disamping masukan-masukan yang didapat dari 4 jalur informasi

di atas ada juga masukan-masukan spontan dari beberapa ormas Islam

yaitu:

- Syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali bahtsul

masail di tiga Pondok Pesantren yaitu: Tambak Beras,

Lumajang dan Sidoarjo.

- Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyyah melalui suatu

seminar tentang Kompilasi Hukum Islam.179

b. Pengolahan Data Hasil Penelitian.

Hasil pengumpulan data melalui penelitian kitab, penelitian

yurisprudensi, wawancara dan studi banding di atas, selanjutnya diolah oleh

Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melelui Yurisprudensi.

Kemudian hasil rumusan dari Tim Besar tadi dibahas dan diolah lagi dalam

sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti yang terdiri dari 9 orang yaitu :

H. Busthanul Arifin, H. MD. Kholid, H. Masrani Basran, Yahya Harahap,

Zaini Dahlan, A. Wasit Aulawi, Muchtar Zarkasyi, Amiroeddin Noer dan

Marfuddin Kosasih180.

Setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali, akhirnya Tim Kecil

dapat merumuskan dan menghasilkan 3 buku naskah Rancangan Kompilasi

Hukum Islam, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum

Perwakafan. Rancangan Kompilasi Hukum Islam tersebut selesai disusun

dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan dan telah siap untuk dilokakaryakan.

179 Ibid,  hal. 145.
180 Ibid,  hal. 145-146.
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Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi

Hukum Islam diserahkan oleh Pemimpin Proyek Pembinaan Hukum Islam

melalui Yurisprudensi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama

Republik Indonesia.181

c. Lokakarya.

Pada waktu penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam

dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh

Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama tentang pelaksanaan Lokakarya

Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari

1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 6 Februari 1988

dengan tujuan mendengarkan komentar akhir ulama dan cendikiawan

muslim.182

Ulama  dan cendikiawan muslim yang diundang pada lokakarya

tersebut adalah wakil-wakil refresentatif dari daerah penelitian dan

wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan

bidang keahliannya dengan jumlah sebanyak 124 orang.183

Dengan kerja keras Panitia Proyek Pembangunan Hukum Islam

melalui Yurisprudensi yang dipimpin oleh Busthanul Arifin, akhirnya keluar

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 untuk

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.184Intruksi Presiden tanggal 10

Juni 1991 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan

181 Ibid.
182 Ibid,  hal. 147.
183 Ibid.
184 Amrullah Ahmad,SF.dkk, op.cit, hal. 12.
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mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154  Tahun 1991 tanggal 22

Juli 1991. Mengenai Intruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 Keputusan

Menteri Agama No. 154  Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 di atas, Abdul

Ghani Abdullah menyebutkan sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat

dicatat dari  Intruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 Keputusan Menteri

Agama No. 154  Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, yakni: pertama, Perintah

menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam

untuk mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang

mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup di masyarakat; Kedua,

Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari

keberlakuan Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan serta segi-segi formal menurut UU No.7 Tahun 1989

sepanjang mengenai tatacara perceraian; rumusan Buku II KHI tentang

kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan

serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris

yang dipandang akan memperoleh perlakuan yang berbeda dari perolehan

hak sehingga pada akhirnya harus memilih hukum yang menguntungkan

dirinya; serta hukumperwakafa dalam buku III KHI sebagai hukum yang

diberlakukan  secara sempurna terhadap fakta normatif yang mengalami

hambatan kuat seperti banyaknya keterlantaran harta wakaf atau

pengelolaan yang tidak layak hukum; Ketiga, menunjuk secara tegas

wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi pemerintah
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danmasyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman

penyelesaian masalah di tiga bidang hukum KHI”.185

Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yuridis formal dengan

karakteristik tersendiri karena di formalkan dalam instrument Intruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun jika diteliti lebih lanjut, Intruksi

Presiden dalam tata urutan perundang-undangan dalam system hukum

Indonesia tidak termasuk bagian dari jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan.186Meskipun demikian,  dalam praktek peradilan

Agama, Kompilasi Hukum Islam digunakan para hakim sebagai dasar

hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan

putusannya dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu, pertama, Kompilasi

Hukum Islam dijadikan dasar hukum demi untuk mengisi terjadinya

kekosongan hukum. Kedua, Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk

menyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis. Ketiga,

Kompilasi Hukum Islam dijadikan dasar hukum untuk mewujudkan

kepastian hukum. Keempat, Kompilasi Hukum Islam mengingat hakim

karena telah digunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian

menjadi yurisprudensi.187

Attaimi menyebutkan bahwa kedudukan KHI perlu dijadikan

pedoman, meskipun KHI bukanlah sebagai bagian dari hukum tertulis

dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, tetapi kedudukannya

185 Ibid
186 Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12  tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.
187 Desi Budi Nugraheni, dkk, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,

dalam Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni, hal. 314.
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sebagai hukum tidak tertulis yang diakui dalam system hukum Indonesia

dapat mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia.188

Oleh karenanya meskipun Instruksi Presiden saat ini tidak termasuk dalam

struktur peraturan perundang-undangan, namun ternyata tradisi hukum189 di

Indonesia telah mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum materiil

hukum Islam.190

Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam system kewarisan Islam di

Indonesia melalui ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam191. Wasiat

wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Buku III tentang

Kewarisan BAB V tentang Wasiat Pasal 209.192

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam Ketentuan

Umum tentang wasiat wajibah tersebut. Meskipun demikian, secara teori,

wasiat wajibah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau

hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib

wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang

tertentu dalam keadaan tertentu.193

188 A. Hamid Attaimi, “Kedudukan KHI dalam Sistem Nasional (Suatu Tinjauan dari Sudut
Teori Perundang-undangan di Indonesia)” dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam
Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press)  1996, hal. 155

189 Tradisi hukum atau budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalan Teori
System Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman disamping  struktur hukum dan
substansi hukum. (Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspektive,
diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media), 2013, hal.16

190 Ibid
191 KHI mencakup tiga buku yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan,

dan Buku III tentang Perwakafan. Lihat Isna Wahyudi, dkk, Pembaharuan Hukum Keluarga
Melalui Legislasi, dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 7, Oktober 2015, hal.18

192 Amin Suma, op.cit, hal. 420
193 Abdul Manan, Aneka Masalah....op.cit, hal. 166
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Lembaga Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi

Hukum Islam pada pasal 209 yang menjadi dasar hukum eksistensi wasiat

wajibah dalam system hukum kewarisan Islam. Pasal 209 tersebut berbunyi

sebagai berikut:

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176

sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang

tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

dari harta warisan anak angkatnya;

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat

Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.194

Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan

mengenai wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut, pertama, ketentuan

mengenai pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah ada 2 (dua) pihak

yaitu orangtua angkat dan anak angkat. Kedua, ketentuan mengenai syarat

yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah yaitu orangtua angkat

dan anak angkat tersebut secara nyata tidak diberi wasiat oleh orang yang

meninggal dunia. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua belah

pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh pewaris, melainkan wasiat

diberikan oleh Negara dalam bentuk wasiat wajibah. Ketiga, ketentuan

mengenai maksimal bagian yang dapat diterima oleh orangtua angkat

maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan. 195

Dari paparan di atas, nampak sekali bahwa Kompilasi Hukum Islam

memiliki ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah yang berbeda dalam

194 Amin Suma, op.cit, hal. 206
195 Destri Budi Nugraheni, op.cit, hal.315
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pengaturannya dengan Negara-negara muslim yang lain. Konsep KHI

adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orangtua

angkat. Sementara Negara-negara lain  seperti Mesir, Suriah, Maroko dan

Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu

yang orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu dari kakek atau

neneknya.196

Berdasarkan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam,

terdapat beberapa alasan mengapa wasiat wajibat terbatas pada anak dan

orangtua angkat yaitu, pertama, para ulama Indonesia belum dapat

menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku

dalam hukum adat.197Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap

cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orangtuanya, dipandang

lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.198

Menurut Muhammad Daud Ali,199 penyusunan  KHI, khususnya yang

terkait dengan pasal wasiat wajibah selalu memperhatikan kemaslahatan,

terutama termasuk dalam kategori ijtihadi. Oleh karenanya, diharapkan

selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta

196 Roihan A. Rasyid, “Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah” dalam Cik Hasan Basri
et.al (eds.), 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum  Nasional,
Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hal. 88-89

197 Hukum adat adalah salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia selain
Hukum Islam dan Hukum Barat.

198 Hartini, “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:, Mimbar Hukum
No. 37 Tahun II, 2001, hal.189.

199 Beliau adalah Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lihat
juga Baharuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis, Cet. ke-1,
(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 105
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keadilan masyarakat, juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (social

ingeneering) masyarakat muslim Indonesia200.

Pendapat yang serupa dengan Daud Ali, dipaparkan oleh Abdul

Manan, bahwa pembaruan aturan tersebut, 201 jika dilihat dari substansi

mempunyai tujuan untuk merealisasikan maslahah202 untuk kepentingan

manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang

dalam istilah fikih disebut al-Kulliyat Al-khamsah. Mempergunakan teori

mashlaḥah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah mengilhami

para pakar hukum Islam di Indonesia untuk mempergunakan teori ini dalam

rangka pembaruan hukum Islam, baik dengan cara membentuk peraturan

perundang-undangan maupun dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam

ke dalam legalisasi nasional.203

Sedangkan menurut Yahya Harahap, ketentuan wasiat wajibah dalam

KHI tersebut dimaksudkan untuk menjembatani antara aturan yang saling

bertentangan antara hukum adat, yang mengizinkan orangtua angkat dan

200 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 268

201 Manan, Abdul Aneka op.cit, hlm. 298
202 Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali yang dimaksud dengan al-mashlaḥah

pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu
yang kami maksud sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk
(manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang
kami maksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan syara atau hukum Islam  dan tujuan
syara dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut mashlahah dan setiap
yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut mashlahah. Lih.
Al-Ghazali, al-Mustashfȃ min ilm Ushûl, Tahqîq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut:al-
Risalah), 1997 M/1418H, hal. 416-417

203 Bandingkan dengan komentr Umar Syihab bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia
yang memperketat kebolehan berpoligami kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak,
merupakan peraturan yang sejalan dengan hukum Islam. Karena dengan terpenuhinya syarat-syarat
yang terdapat dalam peraturan tersebut, seorang laki-laki yang berpoligami tidak akan mengalami
kesulitan dalam rumah tangganya akibat desakan dari istri-istrinya,  Umar Syihab, Hukum Islam
dan Transformasi Pemikiran Cet. ke-1, (Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996), hlm. 120-121,
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anak angkat untuk saling mewarisi, dan hukum Islam yang tidak

mengizinkan orangtua angkat dan anak angkat untuk saling mewarisi.204

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai tonggak

pembaharuan hukum Islam205, karena di dalamnya dirumuskan substansi

hukum Islam dari berbagai sumber dan madzhab serta disusun dalam bentuk

tertulis dengan sistematika sebagaimana lazimnya peraturan perundang-

undangan. Meskipun demikian perubahan dan pembaharuan yang terdapat

204 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam
and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, (Amsterdam:Amsterdam University
Press), 2010, hal. 116

205 Menurut Anderson, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Arijaya,dkk, berkaitan dengan
pembaharuan Hukum Islam, Negara-negara muslim terbagi kedalam tiga kategori yaitu, pertama,
beberapa Negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan Hukum Islam dan tetap
menggunakan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan madzhab
yang mereka anut. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, Yaman,
Bahrain, Qatar dan Oman. Kedua, beberapa Negara yang meninggalkan hukum Islam dan
menggantikannya dengan hukum sekuler yang diterapkan di Eropa. Diantara Negara yang
termasuk dalam kategori kedua ini adalah Turki, Somalia dan Albania. Ketiga, beberapa Negara
muslim yang berupaya mengkombinasikan hukum Islam dengan hukum sekuler. Diantara Negara
muslim yang termasuk dalam kategori ketiga ini adalah Indonesia, Irak, Mesir, Tunisia, Syiria dan
lain-lain. Lih. Ratmat Arijaya, dkk., Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia,
dalam Majalah Peradilan Agama, Badan Peradilan Agama Mahkamah Republik Indonesia, edisi 7,
Oktober 2015, hal. 9 Selanjutnya Khoiruddin menambahkan  gerakan pembaruan dan
modernisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim menggunakan 5 metode yaitu: pertama,
takhayyur yaitu; pemilihan aturan yang cocok sebagaimana yang dilakukan dalam hukum keluarga
di mesir tahun 1920 dan 1029 yang memberikan perempuan hak untuk menggugat suaminya.
Sedangkan madzhab resmi di Mesir adalah madzhab Hanafi yang tidak membolehkan wanita
mengajukan cerai dengan alasan telah diabaikan oleh suaminya. Namun,aturan tersebut ditemukan
dalam madzhab Maliki yang membolehkan wanita mengajukan cerai terhadap suaminya dengan
alasan pengabaian suami, kurangnya nafkah, dan kekerasan yang dilakukan suami. Metode
takhayyur ini dapat dialkukan dengan 5 cara yaitu: (1). Meninggalkan aturan yang ada dan mencari
pendapat alternative yang ada dalam satu tradisi madzhab yang sama. (2). Mencari pendapat yang
berkembang dan  popular dalam madzhab Sunniy. (3) mencari pendapat dari madzhab Sunni yang
tidak popular. (4) dengan mencari pendapat ulama mutaakhirin. (5) mengadopsi aturan hukum
yang berkembang dalam madzhab Syi’ah. Kelima cara ini dilakukan secara berjenjang. Kedua,
talfiq adalah mengambil dua atau lebih aturan dari madzhab hukum yang berbeda lalu dibuat
sebuah turan hybrid. Ketiga, takhsish al-Qadla adalah hak Negara membatasi kewenangan
peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi dan hukum acara yang diterapkan. Keempat,
siyasah syar’iyyah adalah kebijakan penguasa menerapkan perbuatan yang bermanfaat bagi rakyat
dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Kelima, reinterpretasi nash yaitu melakukan penafsiran
ulang terhadap nash al-Qur’an dan al-Hadits. Kelima metode diatas dilakukan dengan dua
landasan yaitu: (1) Mashlahah al-Mursalah dan (2). Konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan
dan perubahan zaman. Lih. Rahmat Arijaya, ibid, hal.9-10
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di dalam Kompilasi Hukum Islam belum sempurna206, sehingga

pembaharuan melalui putusan Mahkamah Agung menjadi sangatlah

penting. Meskipun sebenarnya pembaharuan hukum Islam melalui

Mahkamah Agung telah berlangsung semenjak tahun 1974.207

b. Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi.

Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata

Jurispudentia yang berarti pengetahuan hukum. dalam bahasa Inggris,

dikenal dengan nama Jurisprudence yang artinya adalah ilmu hukum atau

ajaran hukum atau teori hukum umum. Di Indonesia, kata yurisprudensi

diambil dari bahasa Belanda yaitu Jurisprudentia. Kata yurisprudensi

sebagai istilah teknis hukum Indonesia, sama artinya dengan Jurisprudentia

dalam bahasa Belanda dan Jurisprudence dalam bahasa perancis yang

berarti peradilan tetap atau hukum pengadilan.208 Di Inggris, untuk

pengertian yurisprudensi (hukum peradilan), digunakan istilah case law atau

judge made law.209

Menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan para

ahli Hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa variasi definisi

yurisprudensi : pertama, menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi

ialah sebagai peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu

206 Yahya Harahap, Informasi Materi KHI dalam Tim Ditbinbapera:”Berbagai Pandangan
terhadap Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta:Departemen Agama), 1991hal. 83

207 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Press), 2004,
hal. 202- 203

208 Purnadi Purbacaraka, dkk, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, dimuat dalam
Pustaka Peradilan, 1995: 121

209 Abdul Rahmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Banyu Media Publishing),
2005, hal. 130
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pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan

oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas

dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang

bersifat mengikat dan berwibawa. Namun menurut Van Apeldoorn

menyatakan bahwa yurisprudensi, doktrin dan perjanjian merupakan

faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan Lemaire

menyatakan yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum

sebagai determinan pembentukan hukum. Kedua, menurut Kansil

yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan

dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang

sama.210 Ketiga, menurut Sudargo Gautama, yurisprudensi adalah ajaran

hukum yang dibentuk dan dipertahankan Pengadilan, dalam hal

pengambilan suatu keputusan oleh Mahkamah Agung atas suatu yang belum

jelas pengaturannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diikuti

oleh Hakim bawahan, yang dihimpun secara sistematis. Keempat, menurut,

A. Ridwan Halim yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim

atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang

yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang

mengadili kasus-kasus serupa. Kelima,  menurut Subekti yurisprudensi

adalah putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah

Agung sendiri yang sudah tetap.

210 Kansil, CTS, S.H, Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiti), 1993,
hal. 20
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Dari beberapa definisi di atas, yurisprudensi adalah keputusan hakim

terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan

dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang

serupa. Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan

yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim

dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau

membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim

terdahulu khususnya tentang perkara – perkara yang sedang dihadapinya.211

Mencermati istilah yurisprudensi sebagaimana yang tercantum dalam

pengertian yurisprudensi, maka untuk menentukan syarat-syarat tersebut,

terkait erat dengan pembagian yurisprudensi. Yurisprudensi terdiri dari

yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.

Yurisprudensi tetap sebagaimana dikemukakan oleh Soeroso adalah

keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dalam kasus yang sama.

Sedangkan menurut Kansil, yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim

tetap tentang putusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk

mengambil keputusan. Yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang

belum masuk menjadi yurisprudensi tetap atau dalam istilah lain putusan

hakim yang hanya dipergunakan sekali dalam menetapkan hukum dalam

suatu perkara yang sama, tidak berulang kali sebagaimana yurisprudensi

tetap. J.B Dailo mendefinisikan yurisprudensi tidak tetap ialah putusan

211 Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta:Erlangga), 2003, hal.124
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hakim terdahulu yang bukan standart arresten (yang dijadikan dasar atau

patokan untuk memutuskan suatu perkara).212

Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat yurisprudensi tetap

minimal ada dua, yaitu, pertama, putusan itu mempunyai kriteria standar

putusan pengadilan yang baik dan bermutu. Kedua, putusan ini telah

digunakan secara berulang-ulang. Yurisprudensi tidak tetap meliputi

yurisprudensi dalam pengetian b dan c, yaitu berorientasi pada putusan

hakim itu sendiri baik pada tingkat pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi

Agama atau pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan juga berorientasi

pada putusan pengadilan, merangkum dari putusan-putusan pengadilan

dalam kurun waktu tertentu syarat-syaratnya adalah inheren, artinya kalau

putusan hakim itu berorientasi pada putusan hakim itu sendiri, baik tingkat

pertama,banding dan kasasi, maka secara tidak langsung itu menjadi syarat.

Syarat-syarat lain dari yurisprudensi yaitu, pertama, putusan atas peristiwa

hukum yang belum jelas peraturannya. Kedua, putusan telah berkekuatan

hukum tetap. Ketiga, Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk

memutus  perkara sama. Keempat, putusan telah memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Kelima, putusan telah dibenarkan oleh MA-RI.213

Dalam sistem peradilan di Indonesia sumber hukum yang paling

utama adalah undang-undang. Akan tetapi, sebagaimana disadari oleh pihak

yang bergelut di bidang hukum bahwa undang-undang mempunyai sifat

antara lain mudah mengalami keusangan dan oleh karena itu selalu

212 Ibid
213Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta:

Kencana), 2008,hal.11
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ketinggalan zaman. Pada saat yang sama seiring dengan perkembangan

zaman, sebagai akibat arus globalisasi, terdapat persoalan baru muncul yang

meliputi semua aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi dan keluarga.

Persoalan baru yang muncul ini belum ada ketika undang-undang

diundangkan. Sudah barang tentu jawaban dari masalah baru yang muncul

itu juga tidak semuanya didapatkan dari undang-undang.

Terdapat salah satu asas hukum yang menempatkan Hakim sebagai

orang yang dianggap tahu hukum (ius curia novit). Implementasi dari asas

ini adalah Hakim sebagai salah satu penegak hukum tidak boleh menolak

mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelas

hukumnya.214 Ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara apapun dia harus

memutusnya. Dan putusan itu selain dipertangungjawabkan kepada

masyarakat juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha

Esa..

Jika hukum itu oleh hakim tidak ditemukan dalam undang-undang

atau undang-undang secara tekstual mengaturnya akan tetapi jika diterapkan

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sekarang. Pasal 28 ayat 1

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 Tahun

2004 terakhir sebagaimana diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009)

memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri

melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam

214 Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
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putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung lantas menjadi rujukan bagi

hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi.

Menurut Yahya Harahap, suatu yurisprudensi tersebut jika benar-

benar mengandung common basic idea yang berdimensi ganda menampung

nilai-nalai dasar cita-cita Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang

dipadu dengan cita-cita nilai globalisasi, dan kemudian perpaduan itu

melahirkan rumusan hukum yang rasional, praktis, dan aktual, sudah

selayaknya hakim mengikutinya. Hal itu menurut Yahya Harahap, sesuai

dengan fungsi yurisprudensi, antara lain 215 sebagai berikut, pertama,

yurisprudensi berfungsi menciptakan standar hukum. Kedua, yurisprudensi

berfungsi mewujudkan landasan hukum yang sama dan keseragaman

pandangan hukum yang sama. Ketiga, menegakkan kepastian hukum.

Menurut Kansil, sumber hukum dapat dilihat dari segi materil dan segi

formil.216 Sumber hukum formil antara lain adalah: Undang-undang

(statute), Kebiasaan (custom), Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi)

dan Traktat (treaty).217

Dari uraian tersebut diperoleh pengertian bahwa yurisprudensi

merupakan salah satu sumber hukum. Sebagai salah satu sumber hukum,

yurisprudensi dapat dimanfaatkan oleh hakim-hakim, pembentuk peraturan

perundang-undangan, pemerintah, kalangan akademis dan masyarakat luas.

215 Harahap, M.Yahya,. SH. Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangat Penting
Pada Era Globalisasi, dimuat dalam Pustaka Peradilan  1995,hal.89-90

216 Kansil, CTS, S.H., Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafiti), 1993,
hal.14

217 Ibid., hal.15
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Berkaitan dengan wasiat wajibah, terdapat beberapa putusan

Mahkamah Agung yang merupakan pengembangan terhadap konsep wasiat

wajibah yang terdapat di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang

memberikan ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat mapun orangtua

angkat. Di dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, wasiat wajibah juga

diberikan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan

pewaris. Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu, Pertama,

Mahkamah Agung RI Nomor: 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 yang

menetapkan anak kandung perempuan non muslim mendapatkan bagian dari

harta tirkah melalui wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan yang

diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.218. Padahal, sebagaimana

diketahui konstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat.219 Kedua, dan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 51.K/AG.1999 tanggal 29 Februari

1999 yang memberikan porsi dari harta peninggalan pewaris yang beragama

Islam kepada saudara kandung yang non Muslim. Ketiga, Putusan Kasasi

Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non

muslim dari suami yang beragama Islam melalui wasiat wajibah.220

Keempat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 59

K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 yang memberikan hak wasiat wajibat

218 Desi Budi Nugraheni dkk, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,
dalam Mimbar Hukum (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), volume 22, November Nomor 2
Juni 2012, hal.312. lihat juga Samsul Bahri, Pergeseran Pemikiran Hukum Kewarisan dalam
Islam Mahkamah Agung, dalam www. pa-pekalongan.go.id. diakses tanggal 24 Januari 2015.

219 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5299/1/02012717.pdf, akses tanggal 19
Januari 2016; lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

220 Pustaka.unpad.ac.id/archives/125341, akses tanggal 19 Januari 2016
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kepada non muslim dan juga anak tiri.221 Kelima, Mahkamah Agung

membuat terobosan hukum untuk menetapkan hak-hak anak yang lahir dari

hubungan di luar nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut’ah),

melalui wasiat wajibah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung  Nomor 7 tahun 2012 hasil pembahasan Komisi Bidang

Peradilan Agama MA. SEMA Nomor 7 tahun 2012 ini mengikat hakim-

hakim peradilan-peradilan agama untuk menguatkan putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010222 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.223

Menurut Ridwan Mansyur, berdasarkan mazhab Hanafi, anak hasil

perzinaan berhak mendapat nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayah

biologisnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Ridwan

Mansyur, ketika ayah biologisnya meninggal, anak hasil zina juga berhak

mendapatkan pembagian wasiat wajibah yang besarnya ditentukan oleh

pengadilan agama.224 Disamping menetapkan hak-hak anak luar nikah dan

pernikahan bawah tangan melalui wasiat wajibah, SEMA Nomor 7 tahun

221Sugiri Permana, dkk, Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Peradilan Agama, dalam
Majalah Peradilan, Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI, Edisi 7- Oktober 2015, hal. 24 -25

222Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, MK mengubah pasal
43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnyaDalam amar putusannya, MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang
Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

223http://www.jambiekspres.co.id/berita-4879-anak-hasil-zina-tak-berhak-waris.html dan
http://badilag.net/data/ARTIKEL/artikel%20wajibah%20bagi%20anak%20diluar%20perkawinan
%20yang%20sah.pdf,akses tanggal 19 Januari 2016

224 Ibid
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2012 tersebut juga memberikan hak wasiat wajibah bagi anak tiri sejalan

dengan Putusan Mari Nomor 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002.225

Edi Riadi, sebagaimana dikutip oleh Sugiri Permana, menjelaskan

tentang salah satu kaidah yang bersumber dari putusan-putusan Mahkamah

Agung dalam pemberian wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada

seseorang yang secara hukum telah diangkat sebagai anak angkat, tetapi

juga diberikan kepada anak yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak

angkat, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan mengabdi dan

merawat pewaris, walaupun tidak ada putusan Pengadilan mengenai

pengangkatannya sebagai anak angkat.226

Perluasan lembaga wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung melalui putusan-putusan kasasi ini berimplikasi secara hukum,

pertama, menunjukkan kedekatan hubungan emosional (anak/orang tua

angka, anak tiri) kepada pewaris sebagai salah satu landasan diberikan hak

untuk menikmati harta tirkah melalui lembaga wasiat wajibah. Hal ini jelas

berbeda dengan ketentuan  waris  dalam fiqh klasik yang hanya memberikan

hak waris atas dasar hubungan nasab, perkawinan dan wala’

(memerdekakan hamba sahaya). Kedua, meniadakan diskualifikasi ahli

waris karena perbedaan agama. Ketentuan ini telah mendobrak pilar hukum

225Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7
Tahun 2012 Nomor 19 menyatakan bahwa:”Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai
ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah” ketentuan
ini dikaitkan jika tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak..
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/sema_07_2012.pdf. diakses
tanggal 19 Januari 2016

226 Sugiri Permana, Dasar Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama; Studi Atas
Penetapan-penetapan waris pada Pengadilan Agama Bogor, Cianjur dan Cikarang Jawa Barat
pada Tahun 2006-2010,(Jakarta:Pustikom Jakarta), 2014 ,hal. 75
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waris dalam fiqh klasik dan KHI. Dengan diberikannya hak kepada ahli

waris  non muslim untuk menikmati harta warisan melalui wasiat wajibah.

Secara tidak langsung menghilangkan mani al-irtsi/penghalang hak waris

karena beda agama.227

Disamping itu, reformasi hukum Islam yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung melalui beberapa putusan kasasi dan SEMA Nomor 7

tahun 2012 tersebut dapat dipahami jika dilihat dari segi pendekatan

perundang-undangan. Yaitu, pertama, tidak adanya hukum positif yang

mendasari pemberian wasiat wajibah bagi seorang non muslim mendorong

Mahkamah Agung melakukan upaya penemuan hukum dalam memutus

perkara-perkara (kasasi) tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 49 UU

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa hukum waris yang

dipraktikkan di Pengadilan Agama adalah hukum waris Islam, sedangkan

hukum materiilnya diatur dalam Buku II KHI. KHI ini tidak berbentuk

undang-undang melainkan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991

dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.228 KHI yang kedudukannya dalam

sistem hukum nasional tetap masih berada di luar tatanan hukum positif,

kedudukannya masih mirip dengan berbagai kitab fikih yang digunakan

sebagai book of authority dalam Peradilan Agama, namun sesuai dengan

tujuan dikeluarkannya INPRES tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu

pedoman oleh seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara.

227 Sugiri Permana, dkk, Pembaruan....loc.cit, hal.24-25.
228 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, dikeluarkan di

Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991
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Di samping alasan tersebut di atas, perlu diingat pula ketentuan pasal

10 Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.229

Dengan kata lain, pengadilan harus menemukan sendiri hukumnya secara

independen. Terkait dengan hal ini, dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang

tersebut dijelaskan bahwa:

”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat”.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum KHI dapat digunakan

sebagai rujukan tak langsung atau sebagai pedoman. Ketentuan Pasal di

atas sejalan dengan pasal 229 KHI bahwa “Hakim dalam menyelesaikan

perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan

sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Logika hukum lain yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung

dalam memutuskan kasus-kasus tersebut di atas, dengan merekonstruksi

wasiat wajibah yang semula dalam KHI hanya diperuntukkan kepada anak

angkat dan orang tua angkat kemudian diberlakukan juga kepada saudara

kandung non muslim, istri non muslim dari suami yang beragama Islam,

anak tiri dan menetapkan hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar

229 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat
dalam lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 tanggal 29 Oktober 2009
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nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut’ah), melalui wasiat

wajibah, padahal untuk kasus yang pertama dan yang kedua (perbedaan

agama) tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi,

sedangkan kasus yang ketiga didasarkan pada kondisi dimana tidak ada ahli

waris lain yang berhak, anak tiri tersebut sudah dipelihara sejak kecil dan

serta kasus yang keempat mereka dianggap tidak mempunyai hubungan

keperdataan dengan ayahnya, sehingga tidak termasuk sebab saling

mewarisi. Mengenai penghalang untuk menerima warisan karena perbedaan

agama, perlu diketahui bahwa aturan ini menimbulkan banyak kesulitan di

wilayah-wilayah yang anggota-anggota keluarganya menganut berbagai

macam agama,230 Indonesia termasuk dalam kategori wilayah ini, oleh

karena itu Mahkamah Agung berusaha memutuskan kasus-kasus tersebut

sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang

Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 229 KHI sebagaimana disebutkan di atas.

Dan hasil penemuan hukum yang diyakini dapat menyelesaikan kesulitan

tersebut adalah dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara

kandung non muslim dan istri non muslim.

Putusan Mahkamah Agung ini dapat menjaga keutuhan keluarga dan

mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik

yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, serta kemaslahatan untuk

memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada saudara

kandung non muslim dan istri non muslim ini telah memberikan sumbangan

230 J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 85
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yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat

terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang

untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara kandungnya yang

muslim dan istri non muslim dari suami yang muslim.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung membuat terobosan

hukum untuk menetapkan hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar

nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut’ah), melalui wasiat

wajibah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun

2012 hasil pembahasan Komisi Bidang Peradilan Agama MA. SEMA ini

mengikat hakim-hakim peradilan-peradilan agama untuk menguatkan

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian

Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan

dari segi perundang-undangan adalah tercabutnya hak-hak keperdataan anak

yang disebabkan bukan karena perbuatannya, sesungguhnya mencederai

rasa keadilan dan bertentangan dengan beberapa prinsip yang terdapat

dalam undang-undang. Diantaranya adalah sebagai berikut :

 Bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality

before the law), karena dengan mencabut hak keperdataan anak diluar

nikah terhadap ayah menjadikan kedudukan anak tidak sama di hadapan

hukum.

 Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
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dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

 Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

 Dengan hilangnya hak-hak keperdataan anak dari ayahnya di atas, maka

hilang pula hak-hak anak uuntuk mendapat pendidikan, nafkah,

perlindungan dan sebagainya dari ayahnya tersebut. Hal ini tidak sesuai

dengan Pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “Hak

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan Negara”, dan beberapa melanggar lainnya seperti

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

undang-undang yang lainnya.

 Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang juga mengatur tentang perlindungan anak

yang menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang

tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak adalah hak asasi

manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi

oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak

kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.
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 Bertentangan dengan Deklarasi “Social Welfare” dan “Human Rights”

untuk anak (Deklarasi Jenewa, 1924) asas 1 yaitu : “Anak-anak berhak

menikmati seluruh haknya yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua

anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini,

tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

agama, pendapat dibidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul

bangsa atau tingkatan social, kaya atau miskin, keturunan atau status,

baik dilihat dari dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya”231

Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

tersebut dilakukan disebabkan materi hukum Islam yang terdapat di dalam

fiqh dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan kasus yang berkembang di

masyarakat sekarang ini, apabila kasus tersebut diajukan ke mahkamah

Agung. Sedangkan peraturan perudang-undangan yang sudah mengaturnya

belum lengkap atau sama sekali tidak mengaturnya, padahal kebutuhan akan

penyelesaian kasus tersebut sungguh sangat mendesak. Oleh karena itu,

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan dapat berperan membentuk

hukum baru yang dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat.232

231 http://www.badilag.net/artikel/8990-wasiat-wajibah-bagi-anak-di-luar-perkawinan-yang-
sah-oleh-asep-ridwan-h-shi-mag-2211.html, akses tanggal 19 Januari 2016

232 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, op.cit, hal.201


