
  

 

 ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

PEKANBARU TENTANG KEADILAN SEBAGAI ALASAN  

     DALAM MENETAPKAN BAGIAN WASIAT WAJIBAH  

TERHADAP ANAK ANGKAT 

 (Studi Kasus Putusan Perkara Harta Warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr) 

  

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) 

 

 

 

OLEH 

 

ROSLINA HARAHAP 

11621203939 

 

PROGRAM S1 

 JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH) 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

1441 H/2020 M 



2 
 

 2 

 

  

 

 



  

 

  



4 
 

 4 

  

 

 



  

 

MOTTO 

 

نَّ َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسًرا   ا ِِ  

“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” 

 

 َفِاَذا َفَرۡغَت َفاۡنَصۡب  

”Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain)” 

 

 

Learning without thinking is useless 

But 

Thinking whithout learning is very dangerous 

Belajar tanpa berpikir itu sia-sia 

Tapi 

Berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya 
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TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada halaman berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

  Ba B Be ب

  Ta  T  Te ت

 Sa  S  Es (dengan titik ث

diatas) 

  Jim  J  Je ج

 Ha  H  Ha (dengan titik ح

dibawah) 

  Kha Kh  Ka dan ha خ

  Dal  D  De د

 Zals  Z  Zet (dengan titik ذ

diatas) 

  Ra  R  Er ر

 Zai Z  Zet ز

  Sin  S  Es س

  Syin  Sy  Ye dan es ش

 Sad  S  Es (dengan titik ص

dibawah) 

 Dad  D  De (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta  T Te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za  Z  Zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 Ain  „__ Apostrof terbalik„ ع

  Gain  G  Ge غ

 

 



  

 

  Fa  F  Ef ف

  Qof  Q  Qi ق

  Kaf  K  Ka ك

  Lam  L  El ل

  Mim  M  Mim م

  Nun  N  En ن

  Wau  W  We و

  Ha  H  Ha ھ

 Hamzah  __‟ Apostrof ء

  Ya Y Ye ي

 
2. Vokal  

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

 

 Contoh: 

 

  

 

 



8 
 

 8 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Huruf dan harakat Nama Huruf dan tanda Nama 

 

Fattah dan alif 

atau ya  

a dan garis diatas 

 

Kasrah dan ya 

    

i dengan garis 

diatas 

   

Dammah dan ya 

  

u dengan garis 

diatas 

Contoh: 

    

 

4. Ta Marbūțah 

Transliterasi untuk Ta Marbūțah ada dua yaitu Ta Marbūțah yang hidup dan 

mendapat harakat  fathah, kasrah dan dammah tranlitersinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta Marbūțah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbūțah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta 

Marbūțah itu di transliterasikan dengan [h].  

Contoh: 

 

 
 

  

 

 



  

 

5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 

Jika huruf ي  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ḹ).  

Contoh : 

 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sandang kata ini 

transliterasi pedoman dalam  ال.(lam dan alif). Huruf ditransliterasi sesuai dengan 

bunyinya baik dikuti oleh huruf qamariyyah maupun syamsyiyyah. Contoh: 

 

               

  :   

  :  
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7.  Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

 

 

8.  Huruf Kapital  

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf 

kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau 

bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa mᾱ Muhammadun illᾱ rasūl 

Syahru ramadᾱn al-lazi unzila fihi al-Qur‟ᾱn 

Naṣir al-Din al-Țusi 

Al-gazᾱli 

Al-Munqiz min al-Ḍalᾱl 

 

9. Penulisan Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur‟an, Sunah, khusus dan 

umum.  Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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ABSTRAK 

 
Roslina Harahap, (2020):  Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru tentang Keadilan Sebagai 

Alasan dalam Menetapkan Bagian Wasiat 

Wajibah terhadap Anak Angkat (Studi Kasus 

Putusan Perkara Harta Warisan No. 1266/Pdt. 

G/2018/PA. Pbr ). 

 

Peneletian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan perkara harta warisan 

Pengadilan Agama pekanbaru No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang menetapkan 

bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat sebesar 1/8 bagian dari harta orang 

tua angkatnya yang mengakibatkan bagian tersebut sama dengan bagian yang 

diperoleh istri pewaris dalam furudhul muqhaddarah. Adapun pokok 

permasalahan dalam penilitian ini adalah bagaimana putusan hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru pada perkara harta warisan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr, 

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama pekanbaru 

dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat pada putusan 

perkara harta warisan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Bagaimana tinjauan Hukum 

Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang 

keadilan sebagai alasan dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak 

angkat pada perkara No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

data perpustakaan (library reseach). Adapun sumber data yang digunakan adalah 

bahan hukum primer yaitu dokumen putusan harta warisan Pengadilan Agama 

Pekanbaru No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasil  dari penelitian  dalam putusan ini menunjukkan bahwa kedudukan 

anak angkat dalam hukum kewarisan islam tidak berhak memperoleh hak waris 

dari orang tua angkatnya dikarenakan tidak mempunyai hubungan nasab. Maka 

hukum islam memberikan hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya 

seperti yang tercantum dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat 

sebesar 1/8 adalah berdasarkan keadilan dikarenakan istri pewaris dalam furudhul 

muqhaddarah hanya mendapatkan bagian 1/8 dari harta peninggalan. Sementara 

wasiat wajibah terhadap anak angkat adalah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. 

Dengan melihat bagian terkecil dalam furudhul Muqhaddarah dalam menetapkan 

bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat akan mewujudkan keadilan terhadap 

anak angkat yang harus diberikan haknya tanpa mengganggu hak ahli waris yang 

ditinggalkan. Keputusan ini sudah adil dan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku bahwa wasiat wajibah tidak boleh lebih besar dari bagian yang diterima 
ahli waris dalam furudhul muqhaddarah.  

 

Kata kunci : Warisan, Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Keadilan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Pertimbangan 

Hakim Tentang Keadilan Sebagai Alasan Dalam Menetapkan Bagian Wasiat 

Wajibah Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Perkara Harta 

Warisan No. 1266/Pdt. G/2018/PA. Pbr)”. Shalawat dan salam tidak lupa 

penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wa Sallam, yang telah 

membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat 

sekarang ini. 

Didalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi peristiwa 

pengangkatan anak terutama bagi mereka yang didalam perkawinannya tidak 

dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak tersebut sering menimbulkan kesulitan, 

ketidak puasan bahkan tidak jarang ketidak adilan ketika salah satu pihak 

meninggal dunia. Didalam hubungan pengangkatan anak sering terjadi anak 

angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya belum 

sempat berwasiat. Kemudian wasiat wajibah hadir dengan tujuan untuk 

mendistribusikan keadilan yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang tidak 

mempunyai hubungan darah namun nash tidak memberikan bagian yang 

semestinya, atau anak angkat yang mungkin sangat berjasa dan memiliki 

hubungan emosional dengan orang tua angkatnya. Maka dalam hal ini penulis 

akan melakukan analisa terhadap keadilan dengan adanya wasiat wajibah yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama 

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada pasal 49 

dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang 

beragama islam di bidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.   

Secara umum wasiat adalah seseorang memberikan hartanya kepada 

orang lain atau kepada beberapa orang setelah ia meninggal dunia atau ia 

memerdekakan budaknya, baik ia ucapkan lafaz wasiat maupun ia tidak 

ucapkan.
1
 Di indonesia, pengaturan wasiat terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan wasiat yang termuat di dalam Pasal 194 

sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum 

material dan diberlakukan di pengadilan termasuk salah satunya di Pengadilan 

Agama Pekanbaru. Pengaturan wasiat dalam KHI mencakup juga wasiat 

wajibah yang merupakan hal baru dalam khasanah Hukum Islam di indonesia.  

                                                             
1
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 

2016), Cet ke-1, Jilid II, h. 635.  

 

1 



 
 

 

2 

Konsep wasiat wajibah diinspirasikan dari pendapat Ibnu Hazm, yang 

dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan 

sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat 

darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu 

pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak 

rakyatnya yang belum terlaksanakan.
2
 Kiranya tidak keliru bila ada yang 

menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep 

wasiat wajibah. 

Secara teoritis, wasiat wajibah didefenisikan sebagai tindakan 

pembebanan 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. Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fathur Rahman 

dapat dibenarkan. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak memperhatikan 

anjuran syariat. 

Menurut para ulama wasiat wajibah adalah wasiat yang berhubungan 

dengan titipan-titipan dan hutang-hutang yang teridentifikasi yang jika tidak 

dilaksanakan akan mensia-siakan hak-hak Allah dan hamba, maka wasiat itu 

wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan tidak sakit sehingga menjadi 

tidak terabaikannya hak-hak manusia dengan kematiannya sewaktu-waktu.
3
 

                                                             
2
 Andi syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta : Kencana, 2008),  h. 79. 

   
3
 Ahmad  Junaidi, Wasiat Wajibah (Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam 

Indonesia), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 6. 



  

 

 

3 

Dalil pokok tentang kewajiban berwasiat adalah surah Al-Baqarah ayat 180 

yang berbunyi :  

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ رَِبنَي  ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
ا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ   بِاْلَمْعُروِف َحقِّ

 

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.(QS. Al-

Baqarah [2]; 180)
4
 

 

Terkait dengan wasiat wajibah Kompilasi Hukum Islam mempunyai 

ketentuan tersendiri dan berbeda pengaturannya dibandingkan negara muslim 

yang lain. Diantaranya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Waris 

Mesir No. 1 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang Ahwal Asy-

Syakhsiyah di suriah pasal 257. Adapun wasiat wajibah yang diberlakukan di 

mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari dzawil Arham 

seperti cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan. 

Sementara konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas hanya 

kepada anak angkat dan orang tua angkat yang jelas bukan memiliki 

kekerabatan apapun. 

 Pelaksanaan wasiat wajibah yang dilakukan oleh negara-negara islam 

pada masa sekarang ini pada akhirnya mempunyai implikasi yang besar 

terhadap pelaksanaan hukum islam di indonesia.
5
 Ini dapat dilihat dalam 

                                                             
4
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta : Sygma Creative 

Media Group, 2009), h. 27. 

  
5
 Ahmad Junaidi, Op.cit, h. 9.   
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bentuk reformasi hukum kewarisan mengenai wasiat wajibah yang dituangkan 

dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :      

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 

dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat   

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 

1/3 dari wasiat anak angkat nya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.
6
  

Pasal tersebut memberi penjelasan yang terang tentang status orang tua 

angkat dan anak angkat dalam hal pembagian kewarisan ini. Orang tua angkat 

secara otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat wajibah untuk anak 

angkatnya dengan batas maksimal 1/3, juga sebaliknya anak angkat untuk 

orang tua angkatnya. 

 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan defenisi ketentuan umum 

tentang wasiat wajibah tersebut. Wasiat wajibah secara tersirat mengandung 

unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu :  

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau 

sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkat.  

2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan 

tetapi dilakukan oleh negara.  

3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh 

melebihi 1/3 harta warisan. 

                                                             
6
 Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : 

Departemen Agama R.I. 1999), h. 94.   
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Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, 

dimana jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap 

orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang 

pembagian harta warisan yang ditinggalkan.
7
        

Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat seseorang 

yang memiliki anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. 

Dengan kata lain pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang 

biasanya mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat. Kebanyakan di 

indonesia, anak angkat diangkat sebagai anak dari sejak kecil dipelihara 

bahkan dikasih sayangi layaknya sebagai anak sendiri. Berangkat dari sini 

pula, dimana secara sosiologis anak angkat adalah anak yang secara sengaja 

diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu 

sendiri, yang mana kepentingan itu adalah sebagai pengganti bagi anak 

kandung dalam tujuan kasih sayang.  

Maka, wajar jika anak angkat tersebut memperoleh suatu hak 

kenikmatan harta dari orang tua angkatnya.
8
 Ini memberikan gambaran bahwa 

seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua 

angkat itu diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anaknya. Meskipun 

pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 sampai pasal 209 tidak menyebut 

tentang kewajiban orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat 

dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat 

                                                             
7
 Risdianto, Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 

Jurnal Wasiat Wajibah,  Vol 3, Oktober 2017, h. 98.  

 
8
 Fahmi Al Amruzai, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, 

(Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h. 157.   
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wajibah merupakan alternatif jalan terakhir jika orang tua sewaktu hidupnya 

tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya.   

Apabila lebih jauh diperhatikan, pasal 209 KHI diakui masih sangat 

tidak lengkap, dengan demikian ketidak lengkapan Pasal 209 ayat (2) yang 

mengatur tentang wasiat wajibah pada anak angkat adalah sebagai berikut :  

1. Tidak ada butir dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI yang 

menyebut kewajiban bagi orang tua angkat untuk berwasiat kepada anak 

angkatnya ketika orang tua angkat masih hidup.  

2. Hanya menyebut besaran maksimal yaitu 1/3 harta wasiat wajibah yang 

justru akan membawa konflik dengan ahli waris yang sesungguhnya. 

Sebab dengan besaran maksimal 1/3 harta justru sangat mempengaruhi 

dalam perhitungan waris.  

3. Tidak ada teknis hitungan batas wajar perolehan hak wasiat wajibah pada 

saat ketika ada ahli waris orang tua angkat dan pada saat tidak ada ahli 

waris orang tua angkat. 

4. Tidak ada pengakuan secara yuridis bagaimana prosedur kemungkinan 

anak angkat memperoleh hak wasiat wajibahnya sehingga hanya 

memungkinkan dengan jalan litigasi saja. Dengan kata lain, hak wasiat 

wajibah hanya diperoleh melalui jalan litigasi.
9
   

Kontruksi hukum wasiat wajibah khususnya yang diberikan kepada 

anak angkat atau orang tua angkat sangat erat terkait dengan rasa keadilan. 

Namun makna keadilan dalam wasiat wajibah bukanlah keadilan dalam arti 

                                                             
9 Ibid., h. 159. 
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persamaan antara anak kandung dengan anak angkat atau ayah angkat dengan 

ayah kandung karena kedua nya memang tidak sama dan tidak bisa 

dipersamakan. Terdapat kewajiban dan hak tertentu yang hanya bisa dilakukan 

oleh ayah dan anak kandung dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. 

Karena itulah dalam wasiat wajibah jika berpangkal pada keadilan dalam 

makna persamaan maka hal demikian tidak dapat tercapai sebab anak dan 

orang tua kandung di satu sisi dengan anak dan orang tua angkat adalah 

berbeda.
10

  

Penetapan wasiat wajibah yang termasuk ke dalam kategori perkara 

harta warisan di Pengadilan Agama Pekanbaru 4 tahun terakhir ini masih 

dikategorikan sangat sedikit sekali, pada tahun 2016 terdapat 1 perkara dan 

pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dengan jumlah 3 perkara. 

Sehingga apabila dijumlah total dari keseluruhan perkara harta warisan yang 

termasuk didalamnya penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat di 

Pengadilan Agama Perkanbaru berjumlah 4 perkara.
11

 

Pada putusan perkara harta warisan No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 

yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah 

majelis hakim pada hari Rabu, tanggal  05 April   Maret 2017 yang ditetapkan 

oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, 

Drs.H.Syarifuddin,S.H, M.H. dan Drs.  Mardanis,S.H, M.H, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota Majelis. Majelis hakim mempertimbangkan tentang 

                                                             
10

 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2011), h. 115. 

   

 11
 Laporan Buku Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru. 
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kedudukan turut tergugat yang diakui oleh para pihak sebagai anak angkat 

almarhum pewaris dan tergugat (istri pewaris). Meskipun anak angkat tidak 

termasuk ahli  waris, namun turut tergugat berhak mendapatkan bagian dari 

harta warisan almarhum melalui wasiat wajibah yang besarnya  maksimal 

sepertiga bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam. Selain itu majelis hakim menimbang bahwa turut tergugat sebagai anak 

angkat sejak kecil telah tinggal bersama almarhum hingga sekarang sudah 

dewasa dan tetap tinggal bersama ibu angkat (tergugat), hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan batin antara anak dan orang tua angkat sudah sedemikian 

dekat. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa besaran wasiat 

wajibah yang patut diberikan kepada turut tergugat adalah sebesar 1/3 bagian 

dari harta warisan almarhum.
12

 

Sedangkan pada putusan perkara harta warisan No. 

1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru 

dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari kamis tanggal 27 juni 2019 

yang ditetapkan oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. 

Affandi, M.H dan Drs. Asy‟ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota 

Majelis. Majelis hakim menimbang terhadap harta warisan yang ditinggalkan 

oleh pewaris dan istri pewaris juga sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam anak angkat sebagai anak angkat pewaris dan istri 

pewaris memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta orang tua 

angkatnya.
13

  

                                                             
 12

 Putusan  No. 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr. h. 10. 

 

 
13

 Putusan  No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr. h. 45.   
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Senada dengan putusan diatas, putusan perkara warisan No. 

1788/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru 

dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari selasa tanggal 20 Agustus 

2019 oleh majelis hakim Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua 

Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H dan Drs. Ali Amran S.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota Majelis. Bahwa terhadap bagian wasiat wajibah 

terhadap anak angkat majelis hakim menimbang sesuai dengan ketentuan 

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan menimbang bahwa oleh 

karena almarhum pewaris dan isterinya telah bersama-sama mengambil anak 

dan menjadikan anak itu bagian dari kehidupannya selain itu sebagai anak 

angkat, ia tidak tergolong sebagai hali waris, akan tetapi menurut hukum 

keluarga menjadi tanggung jawab pewaris maka diberi wasiat wajibah atas 

dasar adanya hubungan hukum hak dan kewajiban antara pewaris dengan anak 

angkat, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak angkat tersebut (tergugat 

II) berhak memperoleh 1/3 (sepertiga ) bagian dari harta waris almarhum.
14

  

Namun, persoalan yang menarik untuk di cermati di dalam perkara 

harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari selasa 

tanggal 03 september 2019 oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai hakim 

ketua majelis, Drs, Ali Amran S.H dan Drs. H. Abdul Aziz, M. HI. Masing-

masing sebagai hakim anggota majelis. Pada perkara ini majelis hakim 

menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat hanya sebesar 1/8 

dari harta orang tua angkat nya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat 

                                                             
 14 Putusan  No. 1788/Pdt.G/2018/PA.Pbr. h. 87.  
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gugatannya yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama 

Pekanbaru Register Nomor 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang tercatat pada 

tanggal 24 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan perkara harta warisan.
15

  

Didalam putusan perkara harta warisan tersebut majelis hakim 

menetapkan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan 

furudhul muqaddarah dan mendudukan anak angkat serta menetapkan 

bagiannya sebagai berikut : 

1.  Penggugat sebagai anak kandung mendapat ashabah atau 14/24 bagian 

dari harta warisan.  

2.  Tergugat I sebagai istri pewaris mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) atau 

3/24 bagian dari harta warisan. 

3.  Tergugat II sebagai ibu pewaris mendapat bagian 1/6  (seperenam) atau   

4/24 bagian dari harta warisan.  

4. Anak angkat mendapat 1/8 (seperdelapan) atau 3/24 bagian dari harta 

pewaris sebagai wasiat wajibah.
16

   

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis merasa hal 

ini perlu untuk di bahas lebih lanjut, meskipun ukuran wasiat wajibah yang 

termuat dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memungkinkan 

adanya perbedaan dari masing-masing hakim dalam menetapkan jumlah 

bagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh oleh anak angkat. Namun 

yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah  pertimbangan hakim yang 

                                                             
15

 Putusan  No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. h. 3.  

 
16

 Ibid., h. 47.   
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memberikan bagian terkecil dalam  furudhul muqhaddarah yaitu 1/8 

(seperdelapan) bagian untuk wasiat wajibah terhadap anak angkat.  

Selain itu, dalam penerapan hukum dan bagian dalam wasiat wajibah 

ini harus dipandang dan  dilakukan secara hati-hati. Hal demikian sangat perlu 

karena dimana bukan hanya pembagian sistem wasiat wajibah yang akan 

mengurangi jatah bagian ahli waris yang berhak tetapi juga akan 

memungkinkan konflik baru antara ahli waris dengan anak angkat. 

Pertentangan wasiat wajibah dengan perolehan kewarisan seseorang sangat 

berkaitan dengan berkurangnya distribusi kekayaan (bagian) kepada ahli waris 

akibat adanya wasiat wajibah. 

Jika tidak ada wasiat wajibah maka ahli waris dari orang tua angkat 

memperoleh hak yang utuh dari kekayaan. Sebaliknya bila dikurangi bagian 

hak waris semisal 1/3 harta kekayaan maka bisa dipastikan bahwa ahli waris 

hanya memperoleh 2/3 dari harta kekayaan pewaris yang kemudian mereka 

bagi-bagi dengan ahli warisnya lainnya. Maka dari itu, penulis merasa sangat 

perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang keadilan sebagai 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menetapkan dan 

menyamakan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat sebesar 1/8 

(seperdelapan) dengan bagian yang di peroleh ahli waris selaku istri dalam 

furudhul muqhaddarah.       

Berdasarkan dari hal yang telah dijelaskan diatas penulis merasa 

tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan menginformasikan dalam bentuk 

skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM 
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PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG KEADILAN 

SEBAGAI ALASAN DALAM MENETAPKAN BAGIAN WASIAT 

WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan Perkara 

Warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr )”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak 

menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis 

membatasi pembahasan penelitian ini pada putusan  perkara harta warisan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada perkara 

harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat 

pada perkara harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr? 

3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru tentang keadilan sebagai alasan dalam 

menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat pada perkara 

harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr? 
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D. Tujuan dan Manfaat Peneletian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :   

a. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada 

perkara harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr.  

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak 

angkat pada perkara harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr.  

c. Untuk memahami tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru tentang keadilan sebagai alasan dalam 

menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat pada perkara 

No. 1266/Pdt.G/2018/Pbr.    

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.  

b. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk menambah khazanah 

pengetahuan mengenai pertimbangan hakim tentang keadilan sebagai 

alasan dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat.   

c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang 

membacanya. 
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E. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian tugas akhir (skripsi) ini adalah :  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan 

dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi 

lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka 

jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian 

hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka dan data sekunder saja.
17

 

2. Objek penelitian  

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah putusan hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru perkara harta warisan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah terhadap anak 

angkat. 

3. Sumber Data 

 Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data 

primer tidak di pakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data 

sekunder diperoleh dari : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait 

                                                             
17

 Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 184. 
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dengan objek penelitian, salah satunya seperti putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18

 Bahan hukum primer pada 

penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru 

tentang perkara harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/Pa.Pbr. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan dengan objek penelitian ini. Adapun bahan 

hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan undang-

undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum Islam. Diantaranya 

adalah : Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya 

Wahbah Zuhaili, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqih Sunnah 

karya Sayyid Sabiq, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi 

Hukum Islam karya Fahmi Al Amruzai, Fiqh Mawaris karya 

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan buku buku lainnya yang 

berkenaan dengan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus, jurnal-jurnal yang terkait 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode 

dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan 
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 Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 106.   
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mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian.  

5. Metode Analisis Data 

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis 

mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara 

menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan dan selanjutnya diambil 

kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah 

yang akan diteliti. 

6. Metode Penulisan Data 

Untuk mengola data dan menganalisa data yang telah terkumpul, 

maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :  

a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 

menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya 

sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.    

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

dalam  penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis 

uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling 

berhubungan, begitu pula dengan sub-sub bab nya.  
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA 

DAN HAKIM 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum 

tentang Pengadilan Agama dan hakim yang meliputi pengertian 

Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan 

hakim Pengadilan Agama, syarat-syarat menjadi hakim  

Pengadilan Agama, dan pertimbangan  hakim dalam memutuskan 

perkara.  

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN, WASIAT 

WAJIBAH, ANAK ANGKAT DAN KEADILAN 

  Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang 

warisan yang meliputi pengertian warisan, dasar hukum warisan, 

rukun dan syarat warisan, sebab-sebab menerima dan penghalang 

warisan, dan macam-macam furudhul muqaddarah, tinjauan 

umum tentang wasiat wajibah yang meliputi pengertian wasiat 

wajibah, dasar hukum wasiat wajibah, syarat-syarat wasiat 

wajibah dan ukuran wasiat wajibah, tinjauan umum tentang anak 

angkat yang meliputi pengertian anak angkat, dasar hukum 

pengangkatan anak, hak anak angkat dan tanggung jawab orang 
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tua anak angkat dan tujuan pengangkatan anak serta tinjauan 

umum tentang keadilan, yang meliputi pengertian keadilan, 

sumber hukum keadilan dan konsep keadilan menurut hukum 

islam.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN   

  Dalam bab ini berisi hasil penelitian penulis terhadap putusan 

hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari beberapa 

sub bab, sub bab pertama membahas tentang duduk perkara 

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara harta 

warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr, sub bab kedua membahas 

tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru dalam menetapkan bagian wasiat wajibah terhadap 

anak angkat  pada perkara harta warisan No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan sub bab ketiga membahas tentang 

tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru tentang keadilan sebagai alasan dalam 

menetapkan  bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat pada 

perkara harta warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr.  

BAB V : PENUTUP  

    Dalam bab ini berisi kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan dalam upaya kesempurnaan.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM 

 

A. Pengertian Pengadilan Agama 

Dalam kajian Peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim, 

yaitu Peradilan dan Pengadilan. Keduanya berasal dari kata dasar adil, 

namun secara konsepsual berbeda makna.
19

 Peradilan merupakan salah satu 

pranata (institution) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam 

penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. 

Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan 

penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah itu 

kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.
20

  

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian Pengadilan Agama dapat 

dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum keadilan.
21

 

  

                                                             
19

 Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 27.  

 
20

 Cik Hasan Basri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,  (Bandung : 

Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 36. 
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 Ibid. h.37.   
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B. Kewenangan Pengadilan Agama  

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kewenangan relative (relative compatitie) dan kewenangan absolute (absolute 

compatitie).
22

  

1. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relative) 

 Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan 

wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan 

kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota 

kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. 

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

adanya pengecualian.  

 Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum 

tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal 

ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai 

arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan 

mengajukan perkaranya. 

2. Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) 

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah 

wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang 

secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam 

                                                             
22

 Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 9.   
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lingkungan pengadilan lain.
23

 Dengan kata lain yang dimaksud dengan 

kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan atau tingkatan 

pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan 

atau tingkatan pengadilan, dalam perbendaannya dengan jenis perkara atau 

jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan 

Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama 

islam sedangkan bagi yang selain agama islam menjadi kekuasaan 

Peradilan Umum. Batas-batas kewenangan mengadili antar lingkungan 

Peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan “kompetensi absolut”. 

Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan 

peradilan, secara “mutlak” menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan 

memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak 

berwenang untu mengadilinya. 

Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Pengadilan 

Agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas asas 

Personalitas Keislaman, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama 

merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara-perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 yaitu: 

a. Perkawinan. 

b. Waris.  

                                                             
23

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 

Tahun 1989),  (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet Ke-4, h. 102.    
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c. Wasiat. 

d. Hibah. 

e. Wakaf. 

f. Zakat. 

g. Infaq. 

h. Shadaqah. 

i. Ekonomi syariah.
24

 

 

C. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama 

Secara umum, wewenang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta 

menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut.
25

 Sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim harus memahami ruang 

lingkup, tugas, dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim 

harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya. 

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Tugas pokok dibidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya: 

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. 

b. Mengadili  menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

                                                             
24

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta : Kencana, 2008), h. 13.  

  
25

 Ibid., h. 66.  
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c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. 

2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-

nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila 

diminta. 

3. Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

 

D. Syarat-syarat Menjadi Hakim Pengadilan Agama 

Para ahli memberikan syarat-syarat dalam mengangkat seorang hakim. 

Walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat yang yang 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Baligh dan berakal (mempunyai kecerdasan) 

Syarat ini disepakati tidak cukup hanya sekedar dipandang 

mukallaf (terkena beban agama), karena berakal disini harus benar-benar 

sehat pikiran, cerdas dan dapat memecahkan masalah dengan 

kecerdasannya itu.
26

 

                                                             
26

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, 

h. 6. 
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2. Beragama Islam 

Adapun alasan mengapa keislaman seseorang menjadi syarat 

seorang hakim, karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas 

seorang muslim, demikian pendapat jumhur ulama. Karenanya, hakim non 

muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim. Dalam hal ini mazhab 

Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim 

nonmuslim untuk memutus perkara orang nonmuslim karena orang yang 

dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. 

Tetapi tidak boleh seorang kafir dzimmi menjadi saksi orang muslim.
27

 

3. Adil 

Penentuan adil untuk diangkat menjadi hakim merupakan 

persyaratan yang sangat menentukan benar atau tidaknya, sah atau 

batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam alqur‟an banyak ayat 

memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun 

pada diri sendiri. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, perlakuan 

adil wajib ditegakkan terhadap orang tidak seagama, apapun alasannya 

tidak dapat diterima untuk tidak dapat berlaku adil, termasuk ketidak 

senangan terhadap orang tertentu. Sehubungan dengan hal ini, jumhur 

ulama berpendapat bahwa orang yang diangkat menjadi hakim hendaknya 

orang yang mempunyai sifat adil.  

  

                                                             
27

 Ibid., h. 64.   
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4. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya 

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum 

agar memperoleh jalan untuk perkara yang di ajukan kepadanya. Dalam 

hal ini Hanafi membolehkan Mukallid menjadi hakim sesuai pendapat Al-

ghazali kerena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad itu sangat sulit 

dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa. 

5. Mendengar, melihat dan tidak bisu  

 Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu 

tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli 

karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta 

tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi‟i membolehkan 

orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.
28

 

 Setelah kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi 

seseorang yang ingin menjadi hakim dalam islam, dalam skripsi ini juga 

akan dipaparkan syarat-syarat menjadi hakim di Pengadilan Agama. 

Berkenaan dengan persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi 

hakim Pengadilan Agama dapat dilihat pada pasal 13 UU No.50 Tahun 

2009 sebagai berikut :  

 Untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Agama seseorang 

harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Beragama islam. 

                                                             
28

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Asep Sobri, Muhil Dhofir, Sofwan 

Abbas, dan Amir Hamzah, (Jakarta Timur: Al-I‟tishom, 2000), h.437. 
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c. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.  

d. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang dasar Negara 1945.  

e. Sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam. 

f. Lulus pendidikan hakim. 

g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban. 

h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 

(empat puluh) tahun.  

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.
29

 

Apabila seorang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi 

hakim, kemudian berdasarkan seleksi yang dilakukan yang bersangkutan 

dinyatakan lulus baik lisan maupun tulisan, maka dapatlah dia diangkat 

untuk menjadi hakim. Dengan ini yang bersangkutan secara formil dapat 

dipersiapkan untuk menjadi hakim, baik dengan cara mengikuti pelatihan 

hakim, maupun pembuatan SK (Surat Keputusan).
30

 

  

E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak 

lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan peraturan yang 
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 Pagar, Peradilan Agama di Indonesia, (Medan : Perdana Publishing, 2015), h. 84.    

 
30

 Ibid., h. 92.  



  

 

 

27 

berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan 

Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah 

menegakkan hukum dan keadilan.
31

 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan 

menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu 

keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechtsecherheit), dan kemanfaatan 

(zwachmatiheit), ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang 

secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk 

mewujudkannya.  

1. Asas Keadilan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan didefinisikan 

sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada 

yang benar, berpegang pada kebenaran.
32

 Dengan demikian, keadilan 

dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan 

yang tidak memihak. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tujuan 

hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan kemauan 

yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap 

orang yang semestinya untuknya.
33

 Aristoteles melihat masalah keadilan 

dari segi kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya dunia ini 

diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau 

                                                             
31

 Jaenal Arifin, Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 149. 

 
32

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 8.   
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 E. Fernando Manullang, Menggapai Hukum dan Keadilan, (Jakarta : Buku Kompas, 

2007), h. 98. 
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Negara. Dalam hubungan ini Aristoles membedakan antara keadilan 

distributif dan keadilan korektif.
34

 Keadilan distributif adalah keadilan 

dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada 

masing-masing anggota masyarakat. Disini yang dipersoalkan adalah apa 

yang didapat dan apa yang patut didapatkan. sedangkan keadilan korektif  

adalah keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil.
35

  

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan 

hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain 

sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia 

tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan 

membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan 

dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato yang menyatakan bahwa 

keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai 

dengan haknya masing-masing. Adapun Sudikno Mertokusumo, 

mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang 

terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai 

ukurannya.
36

   

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan 
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 Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), h. 163.   

 
35

 Ibid., h. 164. 
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hukum di indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang 

berkeadilan.  

2. Asas Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, 

terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman 

perilaku bagi setiap orang. Kepastian memiliki arti ketentuan atau 

ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan hukum 

menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu 

negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. 

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya  hukum secara 

tegas ditengah-tengah masyarakat.
37

  

Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum 

adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan 

mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.
38

 

Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam paktik kebiasaan-

kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan 

peraturan perundang-undangan.  

3. Asas Kemanfaatan 

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim 

tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar 

                                                             
37 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 

(Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), h. 105.   
 
38

 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), h. 115.  
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keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi 

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat 

pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum hendaklah 

mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut 

membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. 

 Selain itu, pertimbangan hukum apabila kita lihat dalam kaidah-

kaidah hukum Islam lapangan ijtihad bagi para mujtahid temasuk hakim 

adalah jika dalam Al-qur‟an dan sunnah tidak diatur mengenai suatu 

perkara, atau sudah ada namun masih dzonny (kurang jelas) atau tidak 

sesuai nya suatu hukum dengan perkara tertentu karena terjadinya 

perubahan sosio-historis dimasyarakat, maka hal itu celah sekaligus 

merupakan tugas bagi mujtahid untuk berijtihad mencari sehingga 

menemukan aturan hukumnya.
39

 

Sebagaimana dituturkan pada sejarah Islam, bahwa telah terjadi 

pada zaman Rasulullah Saw, Muadz Bin Jabal diutus Rasulullah Saw 

sebagai hakim untuk bertugas ke yaman. Hal ini termaktub dalam hadist 

Rasulullah Saw sebagai berikut: 

ِب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍٍلَنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن أَْىِل ِِحَْص ِمْن َأْصَحا
َعَث ُمَعاًذا ِإََل اْلَيَمِن قَاَل َكْيَف تَ ْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء قَاَل  ا أَرَاَد َأْن يَ ب ْ َلمَّ

ْد ِف ِكَتاِب اللَِّو  قَاَل فَِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو أَْقِضي ِبِكَتاِب اللَِّو قَاَل فَِإْن َلَْ َتَِ
ْد ِف ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوََل ِف ِكَتاِب  َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل فَِإْن ََلْ َتَِ

                                                             
39 Margono, Op.Cit., h. 125.   
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َعَلْيِو َوَسلََّم َصْدرَُه  اللَِّو قَاَل َأْجَتِهُد رَأِْيي َوََل آُلو َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَّوُ 
 َوقَاَل اْلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اللَِّو ِلَما يُ ْرِضي َرُسوَل اللَّوِ 

Artinya:  Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu‟adz bahwa Rasulullah 

saw. mengutusnya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, 

“Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada 

permasalahan hukum?” Mu‟adz menjawab, “Aku akan 

memutuskan berdasar kitabullah.”Rasulullah bertanya, “Jika 

engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Mu‟adz 

berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah 

Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan 

dalam sunnah Rasul?” Mu‟adz menjawab, “Aku akan 

memutuskan berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. 

menepuk-nepuk dada Mu‟adz sambil berkata, “Segala puji bagi 

Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang 

diridai Rasulullah” (HR. Abu Dawud No. 3592).40 

 

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa hakim menggali dengan 

pikirannya untuk menemukan hukum dalam menangani kasus yang 

ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil. Hakim 

tidak hanya melihat undang-undang, namun hakim juga dikenal dengan 

judge made law dimana hakim dituntut untuk memiliki keberanian 

mengambil putusan yang berbeda dengan normatif undang-undang dalam 

artian ia tidak harus tunduk tetapi hal ini tujuannya tak lain adalah 

memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. 
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 Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Sajistani, Sunan Abu Dawud, (Riyad : Maktabah al-

Maarif, Tt), hal. 91.  
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           BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN, 

WASIAT WAJIBAH, ANAK ANGKAT, DAN KEADILAN 

   

A. Tinjauan Umum tentang Warisan 

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat 

wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Oleh sebab itu dalam bab ini 

sebelum membahas tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat  penulis 

terlebih dahulu akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

hukum waris dalam islam sebagaimana yang akan di paparkan di bawah ini :  

1. Pengertian Waris 

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata Al-mirats. 

Bentuk masdhar dari kata waritsa-yaritsu-miratsan. Makna menurut 

bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau 

dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini 

tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi 

mencakup harta benda dan non harta. Sedangkan Al-mirats menurut istilah 

yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang 

yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang 

ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak 

milik legal secara syar‟i.
41

   

                                                             
41

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Harta Waris Menurut Islam, (Jakarta : Gema 

Insani, 2001), h. 33.   
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Secara terminologi Idris Djakfar memberikan pengertian waris 

adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak 

pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang 

berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan 

sempurna sesuai ketentutan syariat.
42

  

Demikian pula Habiburrahman memberikan pengertian waris (Al-

mirats) atau yang disebut juga faraidh yakni bagian tertentu dari harta 

warisan seperti yang diatur dalam nash Al-qur‟an dan hadits, yaitu 

perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-

bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-qur‟an dan 

hadits.
43

 

Dari pengertian menurut beberapa pakar diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari 

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. 

2. Dasar Hukum Waris 

Sumber hukum dalam mempelajari dan menetapkan warisan adalah 

ketetapan yang terdapat pada Al-qur‟an, sunnah rasulullah dan ijma‟ atau 

ijtihad.
44
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 Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan  Islam, (Jakarta : Pustaka 

Jaya, 1995), h. 4. 

 
43

 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 

2011), h. 18. 
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 Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 

2009), h. 43.   
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a. Al-qur‟an 

Didalam Al-qur‟an penjelasan yang berkaitan dengan 

pembagian harta warisan sebagian besarnya diatur dalam surat An-

nisa, antara lain dalam ayat  11, 12, 13, 176, dan beberapa ayat dalam 

surah lain, seperti surat Al-anfal ayat 75.
45

 

1) Al-qur‟an surat ke 4 (An-Nisa‟) ayat 11 : 

ْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق يُوِصيُكُم اللَُّو ِف َأْوََلدِكُ 
اثْ َنتَ نْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها النِّْصُف َوِْلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ 

ُدُس ِمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن لَُو َوَلٌد فَِإْن َلَْ يَ  ُهَما السُّ ُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَوُ َواِحٍد ِمن ْ
ُدُس ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي  ِو السُّ ِو الث ُُّلُث فَِإْن َكاَن لَُو ِإْخَوٌة َفٍِلُمِّ أَبَ َواُه َفٍِلُمِّ
ِِبَا َأْو َدْيٍن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم ََل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن 

 نَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما اللَِّو إِ 
  Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) 

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan 

untuk kedua ibu - bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-

bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika 

dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-

pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat 

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(tentang) orang tuamuu dan anak-anakmu kamu tidak 

mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
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Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahabijaksana”. 

(QS. An-Nisa‟ [4]; 11)
46

 

 

2) Al-qur‟an surat ke 4 (An-Nisa‟) ayat 12 :  

َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن َلَْ َيُكْن ََلُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن ََلُنَّ َوَلٌد 
َوِصيٍَّة يُوِصنَي ِِبَا َأْو َدْيٍن َوََلُنَّ الرُّبُُع ِمَّا فَ َلُكُم الرُّبُُع ِمَّا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد 

تَ رَْكُتْم ِإْن َلَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا تَ رَْكُتْم ِمْن 
أَِو اْمرَأٌَة َولَوُ  بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِِبَا أَْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكََللَةً 

ُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُهْم  ُهَما السُّ َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن  ُشرََكاُء ِف الث ُُّلِث ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِِبَا َأْو َدْيٍن َغي ْ

 اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِليمٌ 
Artinya : “dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari 

harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka 

tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) 

wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) 

utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang 

kamu ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat 

atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika 

seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) 

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya 

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 

Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, 

maha penyantun”.(QS. An-Nisa‟ [4]; 12)
47
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3) Al-qur‟an surat ke 4 (An-Nisa‟) ayat 13 :  

َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسولَُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو 
 اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

Artinya : “itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat 

kepada Allah dan rasulnya, dia akan memasukkannya 

kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan itulah 

kemenangan yang agung”. (QS. An-Nisa‟ [4]; 13)
48

 

 

4) Al-qur‟an surat ke-4 (An-Nisa‟) ayat 176 :  

َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اللَُّو يُ ْفتِيُكْم ِف اْلَكََللَِة ِإِن اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس لَُو َوَلٌد َولَوُ 
ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َرَك َوُىَو يَرِثُ َها ِإْن َلَْ َيُكْن ََلَا َوَلٌد فَِإْن َكانَ َتا اثْ َنتَ نْيِ 

َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًَل َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ فَ َلُهَما الث ُّلُثَاِن ِمَّا تَ َرَك َوِإْن  
ُ اللَُّو َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم   اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ يُ بَ نيِّ

 Artinya : “mereka meminta fatwa kepada mu (tentang kalalah). 

Katakanlah “Allah memberi fatwa kepada mu tentang 

kalalah (yaitu) jika seorang mati dan tidak mempunyai 

anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka 

bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya,, dan saudaranya yang laki-

laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan)m jika 

dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka 

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 

sama dengan dua saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepada mu, agar kamu tidak 

sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. An-

Nisa‟ [4]; 176)
49
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37 

Pembahasan yang berhubungan dengan hukum waris juga 

menjadikan hadits sebagai landasan dan dasar untuk memperkuat serta 

memperjelas apa yang sudah ditetapkan didalam Al-qur‟an.  

b. Hadits  

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan mawaris 

diantaranya adalah hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Tirmidzi, 

yang berbunyi sebagai berikut :  

ُهَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  ْلُِْقوا  َ : قَالَ  َوَسلَّمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 الَفرَاِئَض بَِأْىِلَها، َفَما بَِقَي فَ ُهَو ِْلَْوََل َرُجٍل ذََكر

 

Artinya:  Dari Ibnu Abbas ra. Dari nabi saw, berkata ia: “berikanlah 

faraidh (bagian yang ditentukan dalam Al-Qur‟an) kepada 

yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-

laki yang terdekat” (HR. Tirmizi).
50

 

 

Pada prinsipnya Al-Qur‟an telah menjelaskan sumber hukum waris 

secara rinci. Setelah itu, nabi mempraktekkan pembagian terhadap kasus-

kasus tertentu yang muncul dimasa itu. Dalam pelaksanaan pembagian 

selanjutnya terutama sepeninggal nabi Muhammad Saw terdapat pula 

kasus-kasus yang secara tegas tidak ada ketentuannya menurut Al-qur‟an 

dan Sunnah nabi. Hal itu berarti bahwa Allah memberikan kesempatan 

bagi manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada 

garis-garis hukum yang telah dijelaskan dalam Al-qur‟an dan hadits.
51
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3. Rukun dan Syarat Waris 

a. Rukun Waris 

Pewarisan membutuhkan adanya tiga hal berikut ini :  

1) Ahli waris (warits), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si 

mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.  

2) Pewaris (muwarits), yaitu orang yang mati secara hakiki atau 

secara hukum. Orang yang mati secara hukum misalnya, orang 

yang ditetapkan kematiannya.  

3) Warisan (Mauruts) yang disebut juga tirkah dan mirats, yaitu harta 

atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.
52

 

b. Syarat-syarat Warisan 

Syarat-syarat menerima warisan adalah :  

1) Meninggalnya Pewaris 

Adanya orang yang meninggal menjadi salah satu 

persyaratan terjadinya warisan karna tanpa adanya, tidak akan 

terpenuhi ketentuan warisan.  

2) Hidupnya Ahli Waris. 

Seseorang disebut ahli waris apabila masih hidup ketika 

pewaris meninggal dunia. Apabila keluarga tersebut lebih dahulu 

atau bersamaan meninggal dunia dengan pewaris, maka tidak dapat 

digolongkan kepada kelompok ahli waris.  

 

 

                                                             
52

 Ibid., h. 72.   



  

 

 

39 

3) Tidak ada penghalang atau gugurnya warisan.  

Ahli waris terhalang atau gugur untuk mendapatkan warisan 

dari pewaris karena sebab-sebab tertentu.  

4. Sebab-sebab Menerima dan Penghalang Warisan 

a. Sebab-sebab menerima warisan 

Sebab-sebab menerima warisan ada 3 (tiga) yaitu :  

1) Hubungan Perkawinan (Al-Mushaharah) 

Yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi 

hubungan intim dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman 

firman Allah :  

 مَوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجكُ 
Artinya: “kalian berhak mendapat harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istri kalian”. (QS. An-Nisa‟ [4]; 12).
53

 

 َوََلُنَّ الرُّبُُع ِمَّا تَ رَْكُتمْ 
Artinya : “dan mereka (para wanita) juga berhak mendapat harta 

yang ditinggalkan suami-suami mereka”. (QS. An-Nisa‟ 

[4]; 12).
54

 

Yang berhak mewarisi karena pernikahan adalah suami-

istri. Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini.
55
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2) Hubungan Nasab 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli 

waris) sebab adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau 

kekeluargaan dengan si mayyit, yang termasuk dalam klasifikasi 

ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, 

anak saudara dan lain-lain.
56

 Berdasarkan hal ini, maka anak 

angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, 

sebab tidak mempunyai pertalian darah dengan ayah atau ibu 

angkatnya berdasarkan sebab-sebab seseorang menerima warisan.
57

  

3) Al-Wala‟ 

Al-Wala‟ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 

memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong 

menolong.  

b. Sebab-sebab penghalang warisan 

Memperoleh hak mewarisi tidak cukup hanya karena adanya 

penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada 

penyebab yang dapat mengahalanginya untuk menerima warisan.
58
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Sebab-sebab Penghalang kewarisan itu ialah :  

1) Pembunuhan. 

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang 

diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barang siapa 

membunuh pemberi warisnya secara zhalim maka dia tidak 

mewarisinya.
59

  

2) Perbedaan Agama 

Larangan pemberian warisan diantara orang berbeda agama 

ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi‟in dan seluruh 

fuqaha. Dengan demikian, jika ada seorang suami muslim 

meninggal dunia, maka istrinya yang beragama nasrani atau yahudi 

tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannya.
60

  

3) Perbedaan Tempat Tinggal (kewarganegaraan) 

Para penganut mahzab Hanafi dan sebagian As-syafi‟i 

berpendapat, bahwa perbedaan tempat tinggal (kewarganegaraan) 

menyebabkan terhalangnya pembagian warisan atau penerimaan 

warisan diantara mereka. Sedangkan para ulama menganut mahzab 

Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa perbedaan tempat tinggal 

tidak menyebabkan terlarangnya pembagian atau penerimaan harta 

warisan dari kalangan non muslim.
61
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4) Perbudakan 

Budak tidak mewarisi kerabatnya, karena apabila dia 

mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya, tanpa dia 

ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak 

punya kepemilikan apapun.
62

  

5. Golongan Ahli Waris 

Ahli waris (warits) adalah orang-orang yang berhak atas harta 

warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ahli waris 

dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni Ashabul Furudh, 

Ashabah, dan Dzawil arham.  

a. Ashabul Furudh 

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta 

peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-qur‟an, As-sunnah dan 

Ijma‟. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 

2/3 dan 1/6.  

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang 

sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang 

laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.  

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut :  

1) Anak laki-laki. 

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 

3) Ayah. 

                                                             
62

 Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, Loc. Cit.    



  

 

 

43 

4) Kakek (ayah dari ayah).63 
 

5) Saudara laki-laki sekandung.  

6) Saudara laki-laki seayah. 

7) Saudara laki-laki seibu.  

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 

9) Anak laki-laki dari saudara seayah. 

10) Saudara laki-laki ayah (paman) yang seibu seayah. 

11) Saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah. 

12) Anak paman yang seibu seayah. 

13) Anak paman yang seayah 

14) Suami 

15) Laki-laki yang memerdekakannya (budak).
64

 

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) 

orang, yaitu sebagai berikut : 

1) Anak perempuan. 

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki. 

3) Ibu. 

4) Nenek perempuan (ibunya ibu). 

5) Nenek perempuan (ibunya ayah). 

6) Saudara perempuan yang seibu seayah. 

7) Saudara perempuan yang seayah. 
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8) Saudara perempuan yang seibu.
65

 

9) Istri. 

10) Orang perempuan yang memerdekakannya.       

b. Ashabah 

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan 

bagian tertentu yang dijelaskan di dalam Al-qur‟an dan hadits atau bisa 

juga disebut sebagai ahli waris yang mendapatkan sisa.
66

 Sebagai ahli 

waris ashabah, terkadang ia memperoleh bagian banyak, terkadang 

sedikit atau bahkan mungkin tidak memperoleh sama sekali karena 

telah habis dibagikan kepada ahli waris ashab al-furudh.  

c. Dzawil Arham 

Dzawil Arham adalah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh 

dan bukan pula ashabah. Menurut para ahli ilmu waris dzawil Arham 

adalah setiap kerabat yang tidak memiliki fardh (bagian yang 

ditentukan kadarnya) dalam kitabullah, sunnah, dan kesepakatan 

ulama atau ahli waris tidak memperoleh ashabah yang memperoleh 

harta ketika menyendiri.
67

 

6. Macam-macam Furudhul Muqaddarah 

Furudhul Muqaddarah terdri dari 6 macam, yaitu :  

a. Dua pertiga (2/3) adalah bagian untuk :  

1) 2 anak perempuan atau lebih.  
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2) 2 cucu perempuan atau lebih.  

3) 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. 

4) 2 saudara perempuan seayah atau lebih. 

b. Sepertiga (1/3) adalah bagian untuk :  

1) Ibu jika tidak ada anak/cucu atau tidak ada dua sudara perempuan 

atau lebih. 

2) 2 saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih.
68

  

c. Seperenam (1/6) adalah bagian untuk :  

1) Ibu jika ada anak/cucu. 

2) Ayah jika ada anak/cucu laki-laki. 

3) Nenek jika tidak ada ibu. 

4) Cucu perempuan jika ada satu anak perempuan (pelengkap 2/3).  

5) Saudara perempuan seayah jika ada satu saudara perempuan 

sekandung.  

6) Seorang saudara perempuan/laki-laki seibu jika sendirian. 

d. Separoh (1/2) adalah bagian :  

1) Suami jika ada anak. 

2) Seorang anak perempuan jika sendirian. 

3) Seorang cucu perempuan jika sendirian.  

4) Seorang saudara perempuan sekandung jika sendirian. 

5) Seorang saudara perempuan seayah jika sendirian.
69

  

                                                             
68

 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2013), Cet ke-2, 2013. 

 
69

 Ibid., h. 19.   



 
 

 

46 

e. Seperempat (1/4) adalah bagian untuk :  

1) Istri jika tidak ada anak/cucu. 

2) Suami jika tidak ada anak/cucu. 

f. Seperdelapan (1/8) adalah bagian untuk : 

1) Istri jika ada anak atau cucu.  

  

B. Tinjauan Umum tentang Wasiat Wajibah 

Yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali 

diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama  yang memberikan 

hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Oleh sebab 

itu, dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan wasiat wajibah.  

1. Pengertian Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, 

yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat 

berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk 

sesuatu yang diwasiatkan.
70

 Kata wajibah berasal dari kata wajib yang 

telah mendapatkan imbuhan kata ta‟nis. Menurut Abdul Wahab Khallaf, 

wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari‟at untuk secara kemestian 

dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk 

tentang kemestian memperbuatnya.
71
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Pengertian wasiat wajibah mengandung makna bahwa wasiat yang 

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan 

atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia. Dimana pelaksanaan 

wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan 

atau ditulis atau dikehendaki, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada 

alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus 

dilaksanakan.
72

  

Menurut Fatchur Rahman, yang dimaksud dengan wasiat wajibah 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai 

aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi 

orang-orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang-orang 

tertentu, dalam keadaan tertentu.
73

 

Dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah secara etimologis berarti  

wasiat  yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, wasiat 

wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga 

yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia 

tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta 

benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam 

keadaan tertentu pula. 
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2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah 

Secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam 

mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan Al-qur‟an dan 

hadits, sebagaimana dibawah ini : 

a. Al-qur‟an 

1) Al-qur‟an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 180 :  

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر  َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
ا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ   َواْْلَقْ رَِبنَي بِاْلَمْعُروِف َحقِّ

 

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput 

seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, 

berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat 

dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]; 180)
74

 

 

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat 

kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang 

lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib 

sebelum turunnya ayat mengenai mawaris (pembagian harta 

warisan).
75

  

2) Al-qur‟an surat ke 4 (An-Nisa‟) ayat 11 :  

 َدْينٍ ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِِبَا َأْو 
 

Artinya : Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutangnya. (QS. An-Nisa [4]; 11)
76
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Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa wasiat berlaku setelah 

seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh ahli waris. Dalam ayat kedua secara eksplisit 

dijelaskan bahwa wasiat harus lebih dahulu ditunaikan hutang barulah 

wasiat dapat dilaksanakan.     

b. Hadist   

Adapun dasar hukum wasiat dalam sunnah Rasulullah Saw 

adalah Hadits dari Ibnu umar menurut riwayat imam muslim :   

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  َعْن اْبِن ُعَمرَ  قَاَل: َما  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َصلَّىَرِضَي اللَُّو َعن ْ
َلتَ نْيِ إَلَّ َوَوِصيَُّتُو َمْكُتوبَةٌ َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم لَُو َشْيٌء يُ  رِيُد أَْن يُوِصَي ِفيِو يَِبيُت لَي ْ

 )    رواه مسلم (ِعْنَدهُ 
Artinya:  Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim 

yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia 

menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di 

sisinya (HR. Muslim).
77

  

 

Dari dua legalitas ini, yaitu al-qur‟an dan hadits maka dapat di 

pahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang 

terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya karena kesemua dalil yang 

dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan 

dalam pelaksanaan wasiat tersebut. 

Secara umum, wasiat ini juga terlegitimasi oleh ijma‟.
78

 

Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyari‟atan wasiat bukan  
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wasiat  wajibah,  namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya yang 

memberikan adanya pemberlakuannya kepadanya. 

3. Syarat-syarat  Wasiat Wajibah 

Tidak jauh berbeda dari wasiat yang biasa kita ketahui, bahwa 

wasiat wajibah pun memiliki syarat-syarat dari tiga aspek  yang sama.  

Yaitu  syarat dari aspek pihak yang berwasiat atau al-mushi-nya, syarat 

dari aspek yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan atau al-

musha bih dan syarat  dari aspek pihak yang menerima wasiat tersebut 

atau al-musha-lah.
79

 

a. Syarat bagi pihak yang berwasiat 

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah 

setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak 

ada paksaan.
80

 

b. Syarat bagi pihak yang menerima wasiat 

Adapun  bagi  pihak  yang  menerima  wasiat  yang  pertama 

adalah mereka bukan termasuk ahli waris. Hal ini telah secara tegas 

di legitimasi dengan hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi : 

ْعت َرُسوَل  َوَعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباِىِليِّ  اللَِّو َصلَّى َرِضَي اللَُّو تَ َعاََل َعْنُو قَاَل: َسَِ
ُو، َفََل َوِصيََّة  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل: إنَّ اللََّو َقْد أَْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

 رواه ابن ماجو( (ِلَواِرثٍ 
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Artinya :  “Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak 

kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli 

waris". (HR. Ibnu Majah)
81

  

 

Berdasarkan hadits ini, maka madzhab Imam Malik dan Ibnu 

Hazm memberikan kesimpulan (konklusi) hukum bahwa wasiat 

kepada ahli waris adalah batal tanpa syarat apapun.  

Syarat berikutnya adalah bahwa pihak yang menerima wasiat 

bukanlah orang yang membunuh yang diharamkan yang secara 

langsung menerima harta si pewasiat karena jikalau mereka telah 

membunuh bertipikal seperti itu si pewasiat maka menjadi batal atau 

tidak sah wasiat kepadanya.
82

  

Satu hal yang perlu diketahui juga dari syarat pihak yang 

menerima wasiat ini adalah bahwa ketentuan utama yang berdasarkan 

dari ayat 180 surat al-baqarah menyatakan wasiat wajibah itu hanya 

ditentukan kepada walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan atau 

menerima warisan.
83

 Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan 

yang didukung oleh ulama seperti Ibnu Katsir, Sayid Qutb, 

Muhammad Abduh, dan lainnya. Mereka berkomentar bahwa barang 

siapa yang menjadi ahli waris yang ditunjuk oleh  ayat  mawaris,  
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baginya tidak ada wasiat, dan bagi yang tidak menerima warisan, 

tetaplah hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut (yaitu ayat 180 

surat al- baqarah).  

Menurut hemat penulis pendapat yang sangat berkenaan dengan 

tema adalah pendapat suparman usman yang menyimpulkan dari 

semua pendapat yang ada yaitu bahwa walidain dan aqrabin yang 

berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang tidak 

mendapatkan  harta  peninggalan,  baik karena dzawil arham dan 

mahjub yang orang tuanya atau mudhabihnya telah meninggal  lebih  

dahulu  dari  pewaris,  maupun  karena  mahrum (kecuali pembunuh) 

dan termasuk juga salah satunya adalah anak angkat dan orang tua 

angkat. Pendapat inilah yang lebih memiliki tujuan dengan tema 

wasiat wajibah yang terformat dalam Kompilasi Hukum Islam kita. 

c. Syarat bagi benda yang akan diwasiatkan 

1) Bagi benda yang akan diwasiatkan disyaratkan harus ada 

keberadaannya   setelah   meninggalnya   si   pewasiat  dan   harta 

bendanya memang milik utuh dan sempurna si pewasiat. 

Adapun benda tersebut dapat berupa harta yang dapat 

digunakan seperti mata uang atau rumah dan barang-barang 

yang dapat dimanfaatkan.
84

 

2) Kepemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat 

dilaksankan sesudah pewasiat meninggal dunia.  
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3) Wasiat berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan 

suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. 

4) Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena 

sesuatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan 

yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat 

hanya akan menerima harta yang tersisa.
85

 

4. Ukuran Wasiat Wajibah 

Sebagaimana dalam ketentuan wasiat yang umumnya telah 

diketahui, maka di dalam ketentuan wasiat wajibah juga terhadap ukuran  

atau  jumlah harta yang boleh di berikan kepada al-Musha lah adalah 

sepertiga dari harta peninggalannya al-Mushi saja. Ketentuan sepertiga 

dari harta peninggalan ini adalah mutlak dari ijma' ulama. 

Hal ini  berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi 

Waqqash yang berbunyi :  

أَنَا ُذو  قَاَل: قُ ْلت يَا َرُسوَل اللَِّو، َرِضَي اللَُّو تَ َعاََل َعْنوُ  َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاصٍ  َوَعنْ 
ُق بِثُ لَُثْي َماِل؟ قَاَل: ََل قُ ْلت:  َماٍل، َوََل يَرُِثِِن إَلَّ ابْ َنٌة ِل َواِحَدٌة، أََفأََتَصدَّ
ُق بِثُ لُِثِو؟ قَاَل: الث ُُّلُث، َوالث ُُّلُث َكِثرٌي،  ُق ِبَشْطرِِه؟ قَاَل: ََل قُ ْلت: أََفأََتَصدَّ أََفأََتَصدَّ

ٌر ِمْن َأْن َتَذرَُىْم َعالًَة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاسَ إنَّك إْن َتَذْر َورَثَ َتك   أَْغِنَياَء َخي ْ
Artinya : “Sa‟d bin Abu Waqqash r.a berkata, “Aku berkata, wahai 

Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang 

mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah 

aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?‟ Beliau 

menjaawab, „tidak boleh.‟ Aku bertanya, „apakah aku boleh 

menyedekahkan setengahnya?‟ Beliau menjawab, „tidak 

boleh.‟ Aku bertanya lagi,‟Apakah aku boleh menyedekahkan 

sepertiganya?' Beliau menjawab, „Ya, sepertiga dan sepertiga 

itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalakn ahli warismu 
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kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam 

keadaan fakir meminta-minta kepada orang lain”. (H.R 

Bukhari).
86

 

 

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan jika 

terdapat semua ahli waris yang berhak mewarisi. Jika melebihi sepertiga 

harta warisan, para ahli hukum islam disemua mahzab sepakat bahwa hal 

itu harus ada izin dari para ahli waris.
87

 Sekiranya semuanya mengizinkan 

maka wasiat sipewaris itu sah tetapi jika mereka menolak maka wasiat itu 

batal. Jika sebagian mereka setuju dan sebagian lagi tidak setuju atas 

kelebihan sepertiga wasiat itu, maka kelebihan dari sepertiga itu 

dikeluarkan dari harta yang mengizinkan. 

Didalam Kompilasi Hukum islam di Indonesia ukuran wasiat 

wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :  

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176  sampai 

dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap 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.
88
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Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 diatas dapat dipahami 

bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 

diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang 

tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, 

dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.
89

  

 

C. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat 

Istilah anak angkat sudah lama dikenal dalam ketentuan hukum di 

Indonesia. Ketentuan hukum yang sudah dikenal itu begitu terang 

pembahasannya sebagaimana dibawah ini.  

1. Pengertian Anak Angkat 

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah Swt dan tidak 

bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak  

oleh orang tua yang mengasuhnya.
90

 

Istilah anak mengandung banyak arti apalagi jika anak diikuti 

dengan kata lain misalnya anak kecil, anak negeri dan lain sebagainya. 

Tetapi yang menjadi perhatian disini adalah pengertian anak dalam hukum 

keperdataan terutama dalam hubungannya dengan keluarga. Seperti anak 

angkat.
91
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Untuk memberikan pengertian tentang anak angkat penulis 

membedakannya dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara 

etimologi dan secara terminologi.  

a. Secara Etimologi 

Anak angkat dalam pengertian adopsi. Adopsi berasal dari kata 

“adoptie” bahasa belanda, atau “adopt” (adoption) bahasa inggris, 

yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Dalam bahasa 

arab disebut “Tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan 

dengan mengambil anak angkat.
92

 Sedang dalam kamus Munjid 

diartikan “ittikhadzahu ibnan” ( اتخذ ابنا ), yaitu menjadikannya sebagai 

anak.
93

 

b. Secara Terminologi 

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak 

angkat yaitu “anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan 

secara hukum sebagai anak sendiri”.
94

  

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi 

Kusuma yang menyebutkan pengertian anak angkat adalah anak orang 

lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi 

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan 

keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
95
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Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) 

dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal 

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
96

 Dengan 

demikian menurut hukum islam yang diperbolehkan adalah 

pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan 

anak.
97

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak 

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang 

sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan 

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
98

  

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pengertian anak 

angkat secara umum adalah anak yang sebenarnya bukan anak sendiri, 

tetapi karena suatu maksud maka anak tersebut diangkat menjadi 

bagian keluarga sendiri untuk selanjutnya diberikan hak-hak 

pemeliharaan yang layak kepadanya sebagai seorang anak. Disini 
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dapat dipahami bahwa telah terjadi peralihan tanggung jawab dari 

orang tua asal kepada orang tua yang menyatakan telah 

mengangkatnya.     

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat 

dalam al-Qur‟an yaitu : 

a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 

yang berbunyi sebagai berikut :  

ِئي ُتظَ  اِىُروَن َما َجَعَل اللَُّو لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلبَ نْيِ ِِف َجْوِفِو َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الَلَّ
َهاِتُكْم َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم بِأَفْ َواِىُكْم َواللَُّو  ُهنَّ أُمَّ ِمن ْ

ِبيلَ   يَ ُقوُل اْلَْقَّ َوُىَو يَ ْهِدي السَّ
Artinya:   Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 

hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-

istrimu yang kamu zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak 

menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya 

dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab 

[33]; 4)
99

 

 

اْدُعوُىْم ِِلبَاِئِهْم ُىَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّو فَِإْن َلَْ تَ ْعَلُموا آبَاَءُىْم فَِإْخَواُنُكْم ِِف 
يِن  َدْت الدِّ َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ بِِو َوَلِكْن َما تَ َعمَّ

 قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما
Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi 

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi 
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(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 

Al-Ahzab [33]; 5) 

 

Allah berfirman bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak 

angkat yang kalian klaim atau yang dipanggil dengan menyertakan 

nama kalian sebagai anak kalian. Sebab sesungguhnya anak-anak 

kalian yang hakiki adalah yang dilahirkan oleh istri kalian dan mereka 

berasal dari kalian. Sedangkan para anak angkat tersebut bukan dari 

kalian. Maka Allah tidak menjadikan yang demikian itu sebagai anak 

kalian.
100

 

b. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran 

adanya anak angkat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 :  

 َوأُوُلو اْْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوََل بِبَ ْعٍض ِف ِكَتاِب اللَِّو ِإنَّ اللََّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
 

Artinya : Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada 

yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab 

[33]; 6)
101

 

 

Dalam ayat ini Allah Swt mengabarkan bahwa orang-orang 

yang mempunyai hubungan rahim (darah) sebagian mereka lebih 

berhak terhadap sesamanya daripada yang tidak mempunyai hubungan 

rahim dalam hal pewarisan.
102
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Aspek hukum pengangkatan anak juga diatur dalam sunnah 

nabi Muhammad Saw diantara nya adalah yang melarang  memanggil 

anak angkat dengan nama ayah kandungnya dan pebuatan tersebut 

lebih adil. Seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang berbunyi:  

ُهَما َأنَّ زَْيدَ  َصلَّى  اللَّوِ ْبَن َحارِثََة َمْوََل َرُسوِل  َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ٍد َحَّتَّ نَ َزَل اْلُقْرآُن )اْدُعوُىْم  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َما ُكنَّا َنْدُعوُه ِإَلَّ زَْيَد ْبَن ُُمَمَّ

  )ِِلبَاِئِهْم ُىَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَّوِ 
Artinya :  Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah Saw. 

Dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga 

turun ayat : panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), 

maka itulah yang lebih adil disisi Allah, Lalu nabi bersabda : 

“Engkau adalah Zaid bin Haritsah”. (HR. Bukhari dan 

Muslim).
103

  

 

Berdasarkan hadits ini, Al-imam Al-Lausi menyatakan bahwa 

haram hukumnya bagi orang yang sengaja menisbahkan anak kepada 

yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh 

masyarakat jahiliyah.
104

 

3. Hak Anak Angkat dan Tanggung Jawab Orang Tua angkat 

Status dan hak anak angkat dalam suatu masyarakat sangat terkait 

erat dengan kultur dan struktur sosial suatu masyarakat tersebut. Masing-

masing masyarakat dengan kultur dan struktur sosial yang berbeda tentu 

memberikan status dan peran yang berbeda pula pada anak angkat. 

Seorang anak memberikan nilai-nilai psikologis, sosial dan ekonomis, 
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bahkan religius kepada saudara, orang tua, keluarga dan masyarakat 

lainnya.
105

  

Hak anak angkat adalah menyangkut semua hak sebagaimana hak 

anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Makin 

canggih budayanya, makin rumit permintaan haknya. Atas dasar itu 

hukumpun terus mengalami perubahan. Perubahan ini adalah untuk 

memenuhi tuntutan pemenuhan hak anak angkat.
106

  

Tuntutan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum anak angkat 

adalah pemenuhan hak dalam bidang harta kekayaan. Hasil kajian dan 

analisis hukum ternyata anak angkat yang secara adat telah dipraktekkan 

dikalangan masyarakat perlu dilindungi. Perlindungan itu melalui 

pemenuhan hak-haknya. Pemenuhan hak yang telah dirancang dan telah 

diberlakukan adalah melalui wasiat wajibah.
107

  

Anak angkat dianggap berhak menerima wasiat wajibah dari orang 

tua angkatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ketika orang tua 

angkat tidak sempat memberikan hibah atau pemberian lain pada saat 

orang tua angkat masih hidup. Hal ini akan dikonkritkan oleh pengadilan. 

Pengkongkritan ini tidak tergantung pada ada atau tidaknya sengketa. 

Dengan adanya ketentuan seperti ini dapat dipastikan bahwa anak angkat 

                                                             
105

 Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), h. 184.      

 
106

 Ibid., h. 185.  

 
107

 Abdul Manan, Op.Cit, h. 168.   



 
 

 

62 

mempunyai hak yang pasti. Orang tua angkat harus bertanggung jawab 

dan harus mempersiapkan dengan baik.
108

 

4. Tujuan Pengangkatan Anak 

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, 

mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang 

dimiliki, menolong anak yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu 

mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi 

serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan 

memberikan kasih sayang.
109

 

Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari 

pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan 

anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak 

tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk 

kepentingan anak yang diangkat, yakni untuk kesejahteraan si anak.
110

  

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :  

a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3); 
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b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)); 

c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan 

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1); 

d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang 

dilakukan diluar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

perundang-Undangan (Pasal 12 ayat (3);
111

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak 

sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang 

tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak 

yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu 

melindungi kepentingan si anak.  

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi 

pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
112

 

Sedangkan menurut hukum islam pengangkatan anak bertujuan 

untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan kepentingan terbaik bagi 

anak menurut hukum islam dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad Saw 
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ketika memberikan kebebasan opsi kepada zaid untuk memiliki sesuatu 

dengan kepentingan terbaik bagi zaid, tetap Bersama nabi Muhammad 

Saw atau kembali kepada orang tuanya tanpa tebusan dan zaid memilih 

Bersama nabi Muhammad Saw karena ia mersakan kasih sayang dan 

pemeliharaan yang teramat baik.
113

  

 

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan  

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman 

dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat 

esensial dalam kehidupan manusia termasuk dalam hal warisan dan hak wasiat 

wajibah terhadap anak angkat.   

1. Pengertian Keadilan (adil) 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara 

etimologi kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau 

menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-musawah).  

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan 

yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu 

itu menjadi atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih 

dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya”.
114

 

Pengertian “adil” dalam budaya Indonesia berasal dari Bahasa 

Arab “adl”. Dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan kata “justice” 
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yang mempunyai arti kira-kira sama dengan kata adil dalam bahasa 

Indonesia. Dalam al-qur‟an, pengertian kata adil atau  jusctice itu tidak 

hanya diwakili oleh kata „adl saja, terdapat kata lain yang sama artinya 

dengan „adl yakni qist.
115

 

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata „adl adalah benda 

abstrak berasal dari kata kerja yang berarti : Pertama meluruskan atau 

duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri, 

berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang 

benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan, Keempat, 

menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu 

keadaan yang seimbang, yang pada akhirnya kata „adl atau idl boleh jadi 

juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara 

tidak langsung berhubungan dengan keadilan.116 

Sedangkan menurut hemat penulis, keadilan adalah suatu norma 

atau sikap yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan 

sesuatu sesuai daya pikul seseorang, dan memberikan sesuatu yang 

memang menjadi haknya sesuai dengan kewajibannya.  

2. Sumber Hukum Keadilan (Adil) 

Dalam beberapa bidang Hukum Islam, persyaratan adil sangat 

menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanan 

hukum. Dalam Al-qur‟an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk 
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berlaku adil dalam segala hal walaupun akan merugikan diri sendiri. 

Diantaranya :  

a. Perintah manusia agar berlaku adil dan berbuat kebaikan serta 

menjauhkan diri dari perbuatan keji. Seperti didalam surah An-Nahl 

ayat 90 :      

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء  ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ
ُرونَ  َواْلُمْنَكرِ   َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 

Artinya:  sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]; 

90).
117

  

  

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan pada hamba-

hambanya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para 

hamba, tidak mengutamakan seseorang diatas orang lain dalam hukum 

kecuali karena suatu hak yang demikian. Dan Allah memerintahkan 

untuk berbuat baik terhadap para kerabat, melarang perbuatan dan 

perkataan yang buruk serta kezaliman dan permusuhan. Hal ini agar 

kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan 

Allah.
118
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b. Alasan apapun tidak dapat diterima untuk tidak berlaku adil. Seperti 

didalam surah Al-maidah ayat 8 :  

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم 
ْقَوى َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ َعَلى َأَلَّ تَ ْعِدُلوا   اْعِدُلوا ُىَو أَقْ َرُب لِلت َّ

 

 Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]; 8). 
119

 

 

Ayat ini memerintahkan orang mukmin menegakkan keadilan 

dibidang hukum, baik sebagai hakim maupun saksi. Allah memerintahkan 

manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. keharusan berlaku adil itu 

terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang 

mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin 

yang berpengaruh terhadap masyarakat.
120

  

3. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam 

Keadilan dalam hukum islam digantungkan pada keadilan yang 

ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui 

keadilan itu secara tepat dan benar. Berbicara tentang Keadilan dalam 

Hukum Islam, keimanan mendahului pengertian adil karena telah 

ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan 
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keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran 

manusia. Oleh karena itu masuk dalam ranah filsafat hukum dan karena itu 

pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat satu ke 

masyarakat yang lain tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut 

oleh masyarakat tersebut.
121

 

Keadilan dalam islam dapat diartikan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan 

dan kegunaannya. Penekanan dalam hal keadilan begitu jelas di dalam Al-

Qur„an, bahwa ulama Islam mempertahankan adil sebagai nilai yang 

paling mendasar dari masyarakat Islam. Prinsip keadilan secara otomatis 

akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni al-haq min rabbika fala takunna 

min al-mumtarin (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan). 

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan 

penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. 

Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan. Keadilan 

hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan 

imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.
122

 

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara 

hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan 

kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan 

harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan 
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karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Karena itu, berlaku adil 

berarti hidup menurut prinsip-prinsip islam.
123

 

Kemudian M. Quraisy Shihab umumnya merumuskan keadilan 

menjadi empat bentuk, diantara nya :  

Pertama : Adil dalam arti sama. Adil artinya memperlakukan sama 

antara orang yang satu dengan yang lain. Maksud persamaan disini adalah 

persamaan hak. Dalam surah An-nisa‟ ayat 58 dinyatakan:  

 ..َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِاْلَعْدلِ ..
Artinya : “dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa‟ 

[4]; 58).124   

Al-adl pada ayat ini berarti persamaan. Dalam arti bahwa seorang 

hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, 

karena perlakuan sama antara pihak yang berpekara itu merupakan hak 

mereka.
125

  

Kedua : Adil dalam arti seimbang. Keseimbangan tidak 

mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar 

seimbang. Petunjuk Al-qur‟an yang membedakan antara yang satu dengan 

yang lain, seperti membedakan laki-laki dan perempuan pada beberapa 

hak kewarisan dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang 

keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.  
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Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa 

Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, menciptakan dan 

mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna 

mencapai tujuan kepada keyakinan ilahi. Firman Allah Swt dalam surat 

Al-Rahman ayat 7 menyatakan :  

َماَء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ   َوالسَّ
Artinya:  “dan Allah telah meninggikan langit dan menciptakan 

keseimbangan”. (QS. al-Rahman [55];7).126  

 

Ketiga : Adil terhadap hak-hak individu. Adil dalam arti perhatian 

terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada 

pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Agar 

individu-individu dalam mayarakat dapat meraih kebahagiaan dalam 

bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu 

itu mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan dalam hal ini bukan berarti 

mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan 

mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.
127

  

Keempat : Adil yang dinisbahkan kepada ilahi. Keadilan Allah Swt 

pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya 

mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt tidak tertahan untuk 

diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Keadilan Allah itu juga 

akan dirasakan oleh setiap mahkhluk. Allah tidak akan pernah berbuat 

zalim kepada hamba-hambanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Adapun isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 

1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. mengenai gugatan harta warisan yang  tertulis 

pada tanggal 24 agustus 2018 yang diketuai oleh Drs. H. Andi M. Akil, 

M.H  memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat 

seluruhnya dan menetapkan  ahli waris dan bagian nya masing-masing 

berdasarkan furudhul muqhaddarah sebagai berikut : Ibu kandung 

mendapatkan 1/6 bagian atau 4/24 bagian dari harta waris, Istri pewaris 

mendapat 1/8 bagian atau 3/24 bagian dari harta waris. Anak kandung 

mendapat ashabah atau 14/24 bagian dari harta waris. Dan menetapkan 

bagian anak angkat 1/8 atau 3/24 bagian dari harta warisan sebagai wasiat 

wajibah.  

2. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah 

berdasarkan keadilan yang mana hakim melihat bahwa bagian terkecil 

dalam furudhul muqaddarah yaitu istri pewaris adalah 1/8 bagian maka 

anak angkat memperoleh bagian yang sama yaitu 1/8 bagian. Dengan 

memberikan bagian yang sama dengan bagian  terkecil dalam furudhul 

muqaddarah akan mewujudkan keadilan terhadap anak angkat yang harus 
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diberikan haknya demi kelangsungan hidupnya tanpa  mengganggu hak 

ahli waris yang ditinggalkan. 

3. Penulis sangat setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru pada perkara harta warisan nomor 

1266/Pdt.G/PA.Pbr ini yang mana meskipun ketentuan wasiat wajibah 

yang diberikan terhadap anak angkat secara yuridis (Kompilasi Hukum 

Islam) adalah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan, 

namun dalam hal ini majelis hakim melihat bahwa dalam furudhul 

muqaddarah bagian terkecil yang diterima oleh ahli waris adalah 1/8 maka 

hal yang adil adalah dengan memberikan anak angkat bagian yang sama 

yaitu 1/8 bagian dari harta warisan. Dan pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama pekanbaru tentang keadilan sebagai alasan dalam menetapkan 

bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam putusan ini telah 

memenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikehendaki 

oleh hukum islam.   

 

B. Saran  

1. Kepada para hakim agama di lingkup Peradilan Agama diharapkan agar 

berani untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 

maksud dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
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2. Diperlukan pula keberanian kepada para hakim Pengadilan Agama untuk 

menerapkan bagian wasiat wajibah yang diterima anak angkat dalam Pasal 

209 Kompilasi Hukum Islam dengan cara pemahaman bahwa jumlah 1/3 

harta adalah jumlah maksimal dan itupun hanya diberlakukan saat tidak 

ada anak kandung atau istri pewaris. Pada saat mereka masih ada maka 

para hakim dapat menetapkan bagiannya sama dengan istri pewaris atau 

tidak lebih besar bagiannya dari ahli waris yang utama untuk 

menghindarkan rasa ketidak  adilan bagi para ahli waris dan menjauhkan 

konflik atau ketidak harmonisan yang mungkin saja terjadi antara ahli  

waris dengan anak angkat.  

3. Dan untuk pembaca, mohon kritikan dan ide perbaikan untuk skripsi yang 

penulis suguhkan ini. penulis menyadari bahwa kesuluruhan penulisan 

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena sejatinya tiadalah 

sesuatu yang sempurna yang dapat manusia ciptakan. 
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