BAB II
WASIAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian dan Sumber Hukum Wasiat
1. Pengertian Wasiat
Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan
sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang berarti
menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain,
wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah
si pemberi meninggal dunia.18
Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata
washa merupakan bentuk jamak dari kata washiyyah, mencakup wasiat harta,
sedang iishaa’, wishayaa dan washiyyah dalam istilah ulama fiqih diartikan
kepemilikkan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian
seseorang dengan cara tabbaru’ atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki
tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.19
Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabbaru’ atau
pemberian kepemilikkan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah
kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga
mencakup

pembebasan

hutang

karena

pembebasan

hutang

adalah

memberikan kepemilikkan piutang kepada orang yang berhutang.20
Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan

18

Wahbah Az-Zuhaili, opcit, h. 154
Ibid
20
Ibid, h. 155
19

15

16

hak secara suka rela yang dikaitan dengan keadaan sesudah mati, baik
diucapkan dengan kata-kata atau bukan” sedangkan menurut Sayid Sabiq
mendefinisikan sebagai berikut : “wasiat itu adalah pemberian seseorang
kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk
dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.” 21
Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan:
“ penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati
pemiliknya “.22
Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara
sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian
hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.
Menurut Madzhab Syafi’i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang
berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama
ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.23
Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang
terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta (‘ain) atau
manfaat.24
Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku
setelah kematian dengan cara sumbangan.25
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Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan
kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana
setelah berlakunya kematian pewasiat.26
Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi
wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dan berpendapat
bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkumi aspek
pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat
pembagian harta pusaka kepada waris-waris terhadap baki harta yang telah
diwasiatkan dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih
tepat adalah seperti dalam undang-undang wasiat mesir no.71 1946 dalam
perkara 1 iaitu “menguruskan sesuatu peninggalan yang berkuatkuasa setelah
berlaku kematian”. Definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama ada wasiat
wajib atau sunat dan ia juga merangkumi semua bentuk peninggalan si mati
sama ada berbentuk harta atau lainnya karena lafaz “menguruskan” itu
merangkumi semuanya.27
Di Malaysia, Selangor merupakan negeri (provinsi) pertama yang
telah menggubal peruntukan undang-undang khusus mengenai wasiat orang
Islam menerusi Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 diikuti oleh
Negeri Nembilan malalui Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan)
2004. Wasiat orang Islam Selangor mendefinisikan wasiat sebagai “ikrar
seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat
untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud
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yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati”. Definisi yang
diperuntukkan dalam enakmen ini adalah selaras dengan maksud wasiat
dalam Islam serta menurut keperluan dan perkembangan semasa umat islam
di Malaysia.
Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat
ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang
yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuatkuasa selepas
kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari
keseluruhan harta si mati.28
2. Sumber Hukum Wasiat
Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalil
akli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum
wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak
ulama.
a. Nas-nas al-Quran
Wasiat didasari dari firman Allah di dalam Al-Quran Surat AlBaqarah ayat 180.

َُﻛﺘِﺐَ َﻋﻠَﯿۡ ﻜُﻢۡ إِذَا ﺣَ ﻀَ ﺮَ أَﺣَ َﺪ ُﻛ ُﻢ ٱﻟۡ َﻤ ۡﻮتُ إِن ﺗَﺮَ كَ ﺧَ ﯿۡ ﺮًا ٱﻟۡ ﻮَ ﺻِ ﯿﱠﺔُ ﻟِﻠۡ ﻮَٰ ﻟِﺪَﯾۡ ﻦِ وَ ۡٱﻷَﻗۡ ﺮَ ﺑِﯿﻦ
١٨٠ َﺑِﭑﻟۡ ﻤَﻌۡ ﺮُوفِۖ َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ ٱﻟۡ ُﻤﺘﱠﻘِﯿﻦ
Artinya :
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara
kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya
secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.”29
(Al-Baqarah 2:180)

28
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Selain itu, sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quran
surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi :

ﺻﯿﱠ ِﺔ ٱﺛۡ ﻨَﺎنِ ذَوَا
ِ ََٰﯾٓﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَا َﻣﻨُﻮ ْا َﺷ َٰﮭ َﺪةُ ﺑَﯿۡ ﻨِﻜُﻢۡ إِذَا ﺣَ ﻀَ ﺮَ أَﺣَ َﺪ ُﻛ ُﻢ ٱﻟۡ ﻤ َۡﻮتُ ﺣِ ﯿﻦَ ٱﻟۡ ﻮ
ض ﻓَﺄ َﺻَٰ ﺒَﺘۡ ﻜُﻢ
ِ ﻋَﺪۡ ٖل ﻣﱢﻨﻜُﻢۡ أ َۡو ءَاﺧَ ﺮَ انِ ﻣ ِۡﻦ ﻏَﯿۡ ِﺮﻛُﻢۡ إ ِۡن أَﻧﺘُﻢۡ ﺿَ ﺮَﺑۡ ﺘُﻢۡ ﻓِﻲ ۡٱﻷ َۡر
ﺼﻠ َٰﻮ ِة ﻓَﯿُﻘۡ ﺴِ ﻤَﺎنِ ﺑِﭑ ﱠ ِ إِنِ ۡٱرﺗَﺒۡ ﺘُﻢۡ َﻻ ﻧَﺸۡ ﺘَﺮِي
ت ﺗ َۡﺤﺒِﺴُﻮﻧَﮭُﻤَﺎ ﻣ ِۢﻦ ﺑَﻌۡ ِﺪ ٱﻟ ﱠ
ِ ۚ ﻣﱡﺼِ ﯿﺒَﺔُ ٱﻟۡ ﻤ َۡﻮ
١٠٦ َٱﻷﺛِﻤِﯿﻦ
ٓ ۡ َوَﻻ ﻧَﻜۡ ﺘُ ُﻢ َﺷ َٰﮭ َﺪةَ ٱ ﱠ ِ إِﻧﱠﺎٓ إِذٗ ا ﻟﱠﻤِﻦ
َ ﺑِ ِﮫۦ ﺛَﻤَﻨٗ ﺎ وَ ﻟ َۡﻮ ﻛَﺎنَ ذَا ﻗ ُۡﺮﺑ َٰﻰ
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,
jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah
dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami
tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak
(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya
kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang
berdosa"30
Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan
setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176
yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat
ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu
Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa’id al-Musayyid, al-Hasan, Ata’,
Muhammad bin Sirrin, Ta’us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah,
Mujahid, asy-Sya’bi, ad-Adahak, al-Uza’I ath-Thauri dan madzhab sunni
yang empat.31
Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri,
Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak
30
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dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena
perkataan ‘kutiba” yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu
merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan
pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “haqqan ‘alal-muttaqin” yaitu
kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka
dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi
kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayatayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian. 32
Oleh karena itu golonagn ahli fiqh yang kedua ini tetap
berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi
kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada
ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.
Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan
tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn
Abbas, al-Hasan, Ta’us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya’la,
Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan
ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris
tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua
ahli waris.
Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang
dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan
agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau
32
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kerabat lain sebagianya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan
mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.
Dari pendapat yang dikemukan di atas, penulis lebih cenderung
memilih pendapat yang ketiga yaitu bahwa ayat wasiat tetap berlaku
kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang terdinding oleh keluarga
dekat yang lain atau kepada ibu bapak dan anak berlainan agama,
sedangakan bagi ahli waris yang telah disebutkan bagian-bagiannya seperti
yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa ayat 11,12, dan
176, maka tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat karena menurut
penulis pendapat yang ketiga dapat menghapuskan kesenjangan di antara
para ahli waris dan keluarga.
b. Sunnah
Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja,
malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa
hadis yang menjelaskan tentang pensyari’atan wasiat. Antaranya hadis
Rasulullah dari Ibnu Umar :

 وَ اﻟﻠﱠ ْﻔﻆُ ﻻِ ﺑْﻦِ ا ْﻟ ُﻤﺜَﻨﱠﻰ- ب وَ ﻣُﺤَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦُ ا ْﻟ ُﻤﺜَﻨﱠﻰ ا ْﻟ َﻌﻨَﺰِىﱡ
ٍ ْﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺧَ ْﯿﺜَ َﻤﺔَ ُزھَ ْﯿ ُﺮ ﺑْﻦُ ﺣَﺮ
ِﷲِ أَﺧْ ﺒَﺮَ ﻧِﻰ ﻧَﺎﻓِ ٌﻊ ﻋَﻦِ اﺑْﻦ
 ﻋَﻦْ ُﻋﺒَ ْﯿ ِﺪ ﱠ- ُ وَ ھُﻮَ اﺑْﻦُ َﺳﻌِﯿ ٍﺪ ا ْﻟﻘَﻄﱠﺎن-  ﻗَﺎﻻَ ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ﯾَﺤْ ﯿَﻰﻖ ا ْﻣﺮِئٍ ُﻣ ْﺴﻠِﻢٍ ﻟَﮫُ ﺷَﻰْ ٌء ﯾُﺮِﯾ ُﺪ
 ﻗَﺎلَ ﻣَﺎ ﺣَ ﱡ- ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- ِﷲ
ُﻋﻤَﺮَ أَنﱠ رَ ﺳُﻮلَ ﱠ
33
.ُأَنْ ﯾُﻮﺻِ ﻰَ ﻓِﯿ ِﮫ ﯾَﺒِﯿﺖُ ﻟَ ْﯿﻠَﺘَﯿْﻦِ إِﻻﱠ وَوَ ﺻِ ﯿﱠﺘُﮫُ َﻣ ْﻜﺘُﻮﺑَﺔٌ ِﻋ ْﻨ َﺪه
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair
bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-‘Anazi dan ini adalah
lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada
kami Yahya yaitu Ibnu Sa’id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah
menkhabarkan kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu
bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang
33
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muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari
dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."
Dan hadis yang lain yang menyebut tentang wasiat.

ٍش ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ُﺷﺮَﺣْ ﺒِﯿ ُﻞ ﺑْﻦُ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ
ٍ ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ِھﺸَﺎ ُم ﺑْﻦُ َﻋﻤﱠﺎ ٍر ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ إِ ْﺳﻤَﺎﻋِﯿ ُﻞ ﺑْﻦُ َﻋﯿ ﱠﺎ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ- ِﷲ
ﻰ ﯾَﻘُﻮ ُل َﺳ ِﻤﻌْﺖُ رَ ﺳُﻮلَ ﱠ
اﻟْﺨَ ﻮْ ﻻَﻧِﻰﱡ َﺳ ِﻤﻌْﺖُ أَﺑَﺎ أُﻣَﺎ َﻣﺔَ ا ْﻟﺒَﺎ ِھﻠِ ﱠ
َﻖ ﺣَ ﻘﱠﮫُ ﻓَﻼ
ﷲَ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَﻰ ُﻛ ﱠﻞ ذِى ﺣَ ﱟ
ع إِنﱠ ﱠ
ِ ﻄﺒَﺘِ ِﮫ ﻋَﺎ َم ﺣِ ﱠﺠ ِﺔ اﻟْﻮَ دَا
ْ  ﯾَﻘُﻮ ُل ﻓِﻰ ُﺧ-وﺳﻠﻢ
34
.ٍوَ ﺻِ ﯿﱠﺔَ ﻟِﻮَ ا ِرث
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah
menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan
kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu
Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah
SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka
tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

c. Ijma’
Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman
sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada
seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.35
d. Amalan Para Sahabat
Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka
kerana ingin mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Antara para sahabat
yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah
berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka. Saidina Umar pula telah
berwasiat sebanyak ¼ daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak
meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “Para
sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha

34
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pemurah lagi lagi maha pengasih”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan
bahawa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya.
Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan
membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya
yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan
mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya
mereka yang orang-orang beriman. Dia mewasiatkan mereka sebagaimana
wasiat Nabi Yaakub kepada keturunan mereka:
B. Unsur dan Syarat wasiat
1. Adapun rukun wasiat itu ada empat,36 yaitu:
a. pemberi wasiat (mushiy),
b. penerima wasiat (mushan lahu),
c. barang yang diwasiatkan (mushan bihi).
d. Kalimat wasiat (lafadz)
a. Pemberi Wasiat (mushiy)
Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal),
bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur
sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja’iz), sebab Khalifah Umar
memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang
yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.
Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal
(idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang
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kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka
mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. 37
Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan
bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21
tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan
itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang
diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal
dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat
adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda
dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqih tradisional.
b. Penerima Wasiat (mushan lahu)
Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh
para

ahli

waris

lainnya.

Seorang dzimmi boleh

berwasiat

untuk

sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

ﱠﻻ ﯾَﻨۡ ﮭَ ٰ ُﻜ ُﻢ ٱ ﱠ ُ ﻋَﻦِ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻟَﻢۡ ﯾُ َٰﻘﺘِﻠُﻮﻛُﻢۡ ﻓِﻲ ٱﻟﺪﱢﯾﻦِ وَ ﻟَﻢۡ ﯾ ُۡﺨ ِﺮﺟُﻮﻛُﻢ ﻣﱢﻦ ِد َٰﯾ ِﺮﻛُﻢۡ أَن
٨ َﺗَﺒَﺮﱡ وھُﻢۡ َوﺗُﻘۡ ﺴِ ﻄُﻮٓ ْا إِﻟَﯿۡ ﮭ ِۡۚﻢ إِنﱠ ٱ ﱠ َ ﯾُﺤِﺐﱡ ٱﻟۡ ﻤُﻘۡ ﺴِ ﻄِﯿﻦ
Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan
Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.38
Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan
syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti

37
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Sayid Sabiq, opcit , h 595
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berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma’, bayi dalam kandungan berhak
memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

c. Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi)
Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta
atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang
menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga,
atau tidak bisa dimiliki secara syar’i, seperti minuman keras, jika pemberi
wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika
pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga
mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk
selamanya.
d. Kalimat wasiat (lafadz)
Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak
boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris
sesudah orang yag berwasiat itu meninggal.
Rasulullah Saw bersabda:

ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﻧُ َﻌﯿْﻢٍ ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﯿَﺎنُ ﻋَﻦْ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْﻦِ إِﺑْﺮَاھِﯿ َﻢ ﻋَﻦْ ﻋَﺎ ِﻣ ِﺮ ﺑْﻦِ َﺳ ْﻌ ٍﺪ ﻋَﻦْ َﺳ ْﻌ ِﺪ ْﺑ ِﻦ
 ﯾَﻌُﻮ ُدﻧِﻰ-  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ-  ﻗَﺎلَ ﺟَ ﺎ َء اﻟﻨﱠﺒِﻰﱡ-  رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ- ص
ٍ أَﺑِﻰ وَ ﻗﱠﺎ
َﷲُ اﺑْﻦ
ض اﻟﱠﺘِﻰ ھَﺎﺟَ ﺮَ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ ﻗَﺎلَ ﯾَﺮْ َﺣ ُﻢ ﱠ
ِ ْ وَ ھْﻮَ ﯾَﻜْﺮَ هُ أَنْ ﯾَﻤُﻮتَ ﺑِﺎﻷَر، َوَ أَﻧَﺎ ﺑِ َﻤ ﱠﻜﺔ
َ ﻗُﻠْﺖُ ﻓَﺎﻟ ﱠﺸﻄْﺮُ ﻗَﺎلَ ﻻ. َ أُوﺻِ ﻰ ﺑِﻤَﺎﻟِﻰ ُﻛﻠﱢ ِﮫ ﻗَﺎلَ ﻻ، ِﷲ
 ﻗُﻠْﺖُ ﯾَﺎ رَ ﺳُﻮلَ ﱠ. َﻋﻔْﺮَ ا َء
ْع وَ رَ ﺛَﺘَﻚَ أَ ْﻏﻨِﯿَﺎ َء ﺧَ ْﯿ ٌﺮ ﻣِﻦ
َ  إِﻧﱠﻚَ أَنْ ﺗَ َﺪ،  وَ اﻟﺜﱡﻠُﺚُ َﻛﺜِﯿ ٌﺮ، ُ ﻗَﺎلَ » ﻓَﺎﻟﺜﱡﻠُﺚ. ُ ﻗُﻠْﺖُ اﻟﺜﱡﻠُﺚ.
 وَ إِﻧﱠﻚَ َﻣ ْﮭﻤَﺎ أَ ْﻧﻔَﻘْﺖَ ﻣِﻦْ ﻧَﻔَﻘَ ٍﺔ ﻓَﺈِﻧﱠﮭَﺎ، أَنْ ﺗَ َﺪ َﻋﮭُ ْﻢ ﻋَﺎﻟَﺔً ﯾَﺘَ َﻜﻔﱠﻔُﻮنَ اﻟﻨ ﱠﺎسَ ﻓِﻰ أَ ْﯾﺪِﯾ ِﮭ ْﻢ
ﷲُ أَنْ ﯾَﺮْ ﻓَﻌَﻚَ ﻓَﯿَ ْﻨﺘَﻔِ َﻊ
 وَ َﻋﺴَﻰ ﱠ، َ ﺣَ ﺘﱠﻰ اﻟﻠﱡ ْﻘ َﻤﺔُ اﻟﱠﺘِﻰ ﺗَﺮْ ﻓَ ُﻌﮭَﺎ إِﻟَﻰ ﻓِﻰ اﻣْﺮَ أَﺗِﻚ، ٌﺻَ َﺪﻗَﺔ
39
. ٌ وَ ﻟَ ْﻢ ﯾَﻜُﻦْ ﻟَﮫُ ﯾَﻮْ َﻣﺌِ ٍﺬ إِﻻﱠ ا ْﺑﻨَﺔ. َﺑِﻚَ ﻧَﺎسٌ وَ ﯾُﻀَ ﱠﺮ ﺑِﻚَ آﺧَ ﺮُون
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Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Baradizbah, Shahih al-Bukhari,
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah
menceritakan kepada kami Sufyan ari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir
bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. datang
menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak
suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah
darinya, beliau bersabda: “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra”. Aku
katakan, “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan
seluruh hartaku”. Beliau bersabda, “Tidak boleh”.Aku berkata,
“Kalau setengahnya?”Beliau bersabda, “Tidak boleh”.Aku berkata,
“Kalau sepertiganya?” Beliau bersabda: “Ia sepertiganya dan
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada
manusia
dengan
menengadahkan
tangan-tangan
mereka.
Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah
sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang
kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah
mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia
melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya.
Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak
perempuan.”
Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris.
Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan
dari semua ahli waris.
Rasulullah Saw bersabda:

ٍش ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ﺷُﺮَ ﺣْ ﺒِﯿ ُﻞ ﺑْﻦُ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ
ٍ ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ ِھﺸَﺎ ُم ﺑْﻦُ َﻋﻤﱠﺎ ٍر ﺣَ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ إِ ْﺳﻤَﺎﻋِﯿ ُﻞ ﺑْﻦُ َﻋﯿ ﱠﺎ
 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ- ِﷲ
ﻰ ﯾَﻘُﻮ ُل َﺳ ِﻤﻌْﺖُ رَ ﺳُﻮلَ ﱠ
اﻟْﺨَ ﻮْ ﻻَﻧِﻰﱡ َﺳ ِﻤﻌْﺖُ أَﺑَﺎ أُﻣَﺎ َﻣﺔَ ا ْﻟﺒَﺎ ِھﻠِ ﱠ
ُﻖ ﺣَ ﻘﱠﮫ
ﷲَ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَﻰ ُﻛ ﱠﻞ ذِى ﺣَ ﱟ
ع إِنﱠ ﱠ
ِ ﻄﺒَﺘِ ِﮫ ﻋَﺎ َم ﺣِ ﱠﺠ ِﺔ اﻟْﻮَ دَا
ْ  ﯾَﻘُﻮ ُل ﻓِﻰ ُﺧ-وﺳﻠﻢ
40
.ٍﻓَﻼَ وَ ﺻِ ﯿﱠﺔَ ﻟِﻮَ ا ِرث
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar,
telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah
menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku
mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji
wada’: “sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang
yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”
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2. Syarat-syarat wasiat
Syarat-syarat wasiat ada 4,41 yaitu :
a. Pemberi wasiat
Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya
kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya
akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa krateria bagi pemberi
wasiat. Antaranya ialah :
1) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau
terencat akal, orang yang pengsan dan orang yang mabuk.
Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal
yang meerupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini
tidaka layak memberi wasiat
2) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak
sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah
mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
3) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada
qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik.
Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
4) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang
dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka
ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.
b. Penerima wasiat

41

Wahbah az-Zuhaili, opcit, h 169
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Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta
warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai
krateria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah :42
1) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini
telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidak
ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad,
Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.43
2) Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat
dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau
kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan
dibangunkan).
3) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
4) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’
madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’
madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli
harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie)
c. Barang yang diwasiatkan
Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan
adalah: 44
1)

42

Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.

Wan Abdul Halim, Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, Kuala Lumpur
:Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006 h. 26
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2)

Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai
nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari
susut syarak.

3)

Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada
waktu berwasiat.

4)

Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika
zatnya ditentukan.

5)

Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan
rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.

6)

Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3
harta pewasiat

d. Lafaz wasiat (ijab dan qabul)
Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat
adalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan
penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat
terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha’ yang lain termasuk
fuqaha’ madzhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang
keempat.
Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah : 45
1) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.
Lafaz yang jelas seperti : “Saya mewasiatkan untuknya seribu
ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian
saya” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “harta itu
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menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini
diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz
tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat,
katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu
disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti
wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “buku saya ini
untuk Zaid”.
2) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini
ditujukan kepada orang yang tertentu.
Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti
fakir miskin atau ulama’, persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini
menyukarkan.
3) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat.
Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau
menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

C. Bentuk dan Hukum Wasiat
1. Bentuk wasiat
Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan
secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat
mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas.46
a. Wasiat mutlak
Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak
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terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang
diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena menurut mazhab Syafie dan
Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selamalamanya.
b. Wasiat bersyarat
Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu
yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha’ berpendapat bahwa sah
adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik
yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan
hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau
selainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah
akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat berserta syaratsyaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang
terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi
oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.47
c. Wasiat am
Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti
kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua
penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam
maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafie, jumlah penduduk
sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang.
Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada

47
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satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurangkurangnya diberikan dua orang dari mereka.
Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas
yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin
maka menurut pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu
hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu
berada.harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau
negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan
penduduk di kawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi
untuk keperluan hidup mereka.
Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan
dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan.pewasiat
yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk
umum yang mengelirukan, sebagai contoh:
“berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku
setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah
kematianku” maka menurut pendapat fuqaha’ termasuk Imam Syafie,
Imam Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang
berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian
itu.48
d. Wasiat khas
Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu.
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Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang
tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan
kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat.
Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya
kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar
anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak
laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, alSha’bi, al-Nakha’i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan
bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak
maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah ½ bagian harta
tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya 1/3 bagian saja.
Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan
pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak
mendapat 1/3 bahagian harta saja.
Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak
laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya
diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang
anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian
harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang
terendah yang boleh diberikan kepadanya.49
Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian
anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang
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Ibid
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terhalang secara langsung daripada menerima harta warisan maka wasiat
yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian
mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.
2. Hukum Wasiat
Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas
bahawa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan
dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia
mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, iaitu:50
a. Wajib
Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab
syar’i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia
yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak
diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat
dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak
diwasiatkan.
b. Mustahab
Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan
takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan
mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untk diberikan
kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan
menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang
memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti
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pembangunan

lembaga

pndidikan,

kesehatatan

sosial

dan

sebagainya.
c. Haram
Hukum wasiat menjadi haram menurut syara’ jika dia mewasiatkan
perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak,
atau

mewasiatkan

masyarakat.

Selain

sesuatu
haram

yang
wasiat

boleh

mencemar

sebegini

tidak

akhlak
boleh

dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang
bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka
daripada menerima bagian yang di tetapkan oleh syarak. Allah
melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan)
orang lain, firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut
hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris).
(setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingatlah
Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.
d. Harus (Mubah)
Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan
untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari
golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan
bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia
anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.
e. Makruh
Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada
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dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta.
Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik
dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini
akan digunakan kearah kejahatan.
D. Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah
1. Wasiat Ikhtiyariyyah
Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan
kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum
wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti
halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan tasharruf
lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka tidak sah wasiat
yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang
melakukan

kesalahan

dengan

wasiat

tersebut.

Karena,

hal-hal

ini

menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang
wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha
dan imam-imam madzhab.

51

Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat

hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat
wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat
wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.
2. Wasiat Wajibah
Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang
dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Oleh itu tidak terdapat dalam
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syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumhur
fuqaha’. Tetapi menurut sebagian fuqaha’ tabi’in, imam-imam fiqh dan hadis
seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal,
Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat
terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka
bersandarkan kepada firman Allah iaitu:

َُﻛﺘِﺐَ َﻋﻠَﯿۡ ﻜُﻢۡ إِذَا ﺣَ ﻀَ ﺮَ أَﺣَ َﺪ ُﻛ ُﻢ ٱﻟۡ ﻤ َۡﻮتُ إِن ﺗَﺮَكَ ﺧَ ﯿۡ ﺮًا ٱﻟۡ ﻮَ ﺻِ ﯿﱠﺔُ ﻟِﻠۡ ﻮَٰ ﻟِﺪَﯾۡ ﻦِ وَ ۡٱﻷَﻗۡ ﺮَ ﺑِﯿﻦ
١٨٠ َﺑِﭑﻟۡ ﻤَﻌۡ ﺮُوفِۖ َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ ٱﻟۡ ُﻤﺘﱠﻘِﯿﻦ
Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”52
Jumhur fuqaha’ mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan
oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa’ ayat 11,12, dan 176 oleh itu
kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan
hukumnya.
Manakala menurut sebahagian fuqaha’ yang lain bahawa ayat dia atas
tidak pernah di nasakhkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai
membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak
berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka
menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka
sehingga konsep ‘wasiat wajibah’ dapat secara berkesan dilaksanakan kepada
keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka .
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Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat
memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalan keadaan
tertentu.53 Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntutkan
kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan
dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara’. 54 Suparman
dalam bukunya Fiqh Mawaris mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat
yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada
kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut.55
Adapun didalam fatwa MKI tentang hukum perlaksanaan wasiat
wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti
syarat-syarat tersebut:56
1. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan
(cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.
2. Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu
daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia
serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau
berlainan.
3. Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta
pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka
53
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Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve,
2000, Jilid 6, h. 1930.
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secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat
wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat
wajibah.
4. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan
ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka
dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka
datuk.
5. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu
melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang
sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya
mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat
wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada
hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki
atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian
tersebut.
6. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal
dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut
hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka.
Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka
pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut.
Sekiranya

bahagian

tersebut

melebihi

1/3

maka

hendaklah

dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan
ahliahli waris yang lain.
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7. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan
urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang.
8. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah
berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima
bahagian 2 orang perempuan.
Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas, dapat diambil
beberapa contoh seperti berikut.
Contohnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang
anak lelaki iaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya yaitu C
(anak lelaki kepada A) telah meninggal dunia sebelum A meninggal dunia.
Setelah A meninggal dunia, seluruh hartanya diterima oleh B, sedangkan
C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. Oleh itu,
untuk berlaku adil kepada C maka wasiat wajibah diberikan kepadanya.
Dari contoh di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang
berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau
perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka
warisan daripada orang tua masing-masing iaitu sebelum datuk atau nenek
mereka meninggal dunia.
Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh
yang telah dibincangkan, maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib
dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi
terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka, wasiat wajibah ini harus
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digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya
berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli
waris terdekat yang terhalang

