
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENCABUTAN WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 

Oleh: 

RAHMI YUNIARTI 

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan. Pengaturan 

mengenai wasiat terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur mengenai 

syarat pelaksanaan wasiat, terdapat juga pengaturan mengenai pencabutan wasiat 

yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan dengan akta otentik. Pencabutan 

wasiat secara lisan memiliki perbedaan cara dengan pencabutan wasiat tertulis dan 

wasiat dengan akta otentik dimana pelaksanaannya bisa dilakukan secara lisan, 

tertulis dan dengan akta otentik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan pewasiat dan penerima wasiat menurut 

Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan pencabutan berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ketentuan pemberi dan penerima wasiat 

terdapat pada Pasal 194 dan 197 Kompilasi Hukum Islam di mana dijelaskan pemberi 

wasiat harus berusia sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan 

dalam membuat wasiat. Penerima wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak 

terdapat perincian persyaratan seperti ketentuan pada pemberi wasiat. Namun, 

terdapat ketentuan bahwa wasiat dapat batal bila calon penerima wasiat melakukan 

beberapa perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. 
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Selanjutnya, Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan tentang cara 

pencabutan terhadap wasiat yang dibuat secara lisan, tertulis, dan dengan akta otentik. 

Terdapat perbedaan dalam pencabutan wasiat secara lisan yang dapat dilaksanakan 

secara lisan, tulisan dan dengan akta otentik. Apabila pencabutan wasiat secara lisan 

dilakukan tanpa perlu adanya bukti tertulis dari si pemberi wasiat, sedangkan untuk 

pencabutan wasiat secara tertulis dan akta otentik memerlukan adanya bukti tertulis. 

Akta dibawah tangan sebagai bukti tertulis untuk pencabutan wasiat yang dibuat 

secara tertulis, selanjutnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu 

Notaris yang berfungsi sebagai bukti dalam pelaksanaan pencabutan wasiat yang 

dibuat dengan akta otentik.  

Kata Kunci: Pencabutan, Wasiat, Kompilasi Hukum Islam. 

 

 


