
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

  

 

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan salah  satu diantaranya adalah 

wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, 

maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang 

berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.
1
 Pengertian lain dari wasiat adalah 

tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah 

meninggal dunia seseorang.
2
 Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya tidak ada 

dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.
3
  

Sistem kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia masih beragam, sebab 

selain sistem Hukum Kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem 

hukum waris adat dan sistem hukum waris perdata, yang masing-masing dari sistem 

tersebut memiliki ketentuan. Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia 
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tersebut, akibatnya masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, 

sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga sistem 

hukum tersebut. Namun, saat ini kedudukan hukum kewarisan Islam, Pemerintah 

Republik Indonesia telah melembagakan berbagai kaidah hukum yang berlaku secara 

positif, dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dibentuk suatu 

lembaga yang khusus untuk penegakannya, dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut yaitu peradilan agama.
4
 Bagi setiap muslim memiliki kewajiban baginya 

untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam 

hal membagikan harta peninggalan miliknya.  

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat 

ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup maka diwajibkan kepadanya untuk 

membuat wasiat terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa 

harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan 

mereka. Wasiat sebagai salah satu bentuk pemberian kekayaan yang dilakukan oleh 

seseorang yang baru dapat dilakukan setelah kematiannya yang diberikan kepada 

pihak tertentu dan dengan bagian tertentu pula sesuai dengan keinginan disertai 

dengan pertimbangan yang dilakukan.  
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Ketentuan-ketentuan ini merupakan garis hukum Islam berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Al-Qur’an dan hadits diantaranya sebagai berikut
5
: 

1. Al-Qur’an antara lain : 



Surat Al-Baqarah ayat 180 , yang artinya sebagai berikut: 
 

Yang artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak 

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) 

kewajiban atas orang yang bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah : 180). 

 

Dalam surat Al-Maidah ayat 106 , Allah berfirman : 

Yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di 

antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 

atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam 

perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu 

tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama 

Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil 

keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak 

menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami 

termasuk orang-orang yang berdosa." (Q.S. Al-Maidah: 106). 

 

Dalam Surat An-Nisa’ ayat 11, yang artinya sebagai berikut : 

 

“... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”. (Q.S. An-Nisa’ :  11). 

2. Hadis 
 

Hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, 

dari Ibnu Umar R.A. dia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda,hak bagi orang 
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muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wariskan, sesudah bermalam 

selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikanya.” Ibnu 

Umar  berkata, “tidak berlalu bagi ku satu malam pun sejak aku mendengar 

Rasulullah SAW. mengucapkan hadis itu, kecuali wasiatku selalu berada di 

sisiku.” (HR Bukhori, Muslim). 

 

Sehubungan dengan pewaris, hal yang penting dipermasalahkan adalah perbuatan 

pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal 

dunia
6
. Perbuatan pewaris ini disebut wasiat. Berdasarkan Pasal 195 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan atau 

tertulis
7
. Apabila pewaris meninggalkan wasiat, wasiat  tersebut berisi pernyataan 

mengenai apa yang di kehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Mengingat wasiat 

merupakan pernyataan sepihak dari pewaris maka, sebuah wasiat dapat dicabut 

kembali. Kadangkala karena sesuatu hal seseorang dapat saja mencabut kembali 

wasiat yang telah ia buat. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon 

penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan 

persetujuaannya tetapi kemudian menarik kembali. Terdapat perbedaan cara 

melakukan pencabutan wasiat apabila wasiat tersebut dibuat secara lisan,  pencabutan 

dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan dengan akta otentik. Namun, sebaliknya 

pencabutan wasiat yang dilakukan secara tertulis atau berdasarkan akta Notaris tidak 

dapat dilakukan pencabutan secara lisan.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai masalah pencabutan wasiat tersebut. Maka dari itu dalam rangka 

penyusuan skripsi ini penulis memilih judul : “PENCABUTAN WASIAT 

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa rumusan 

masalah yang ingin penulis ajukan, yaitu : 

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan pewasiat dan penerima wasiat menurut 

Kompilasi Hukum Islam ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam ? 

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang ilmu dan ruang lingkup 

pembahasan : 

1. Ruang lingkup bidang ilmu 

 Bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang hukum 

keperdataan khususnya Hukum Waris Islam. 

2. Ruang lingkup pembahasan 

 Lingkup pembahasan dalam  penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis terhadap 

pencabutan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pewasiat dan penerima wasiat menurut 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pencabutan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

 Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai pemikiran dan pengembangan  di 

bidang hukum keperdataan khususnya hukum Islam, mengenai Pencabutan 

Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini adalah : 

a. Memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum  

waris Islam ; 

b. Sebagai informasi awal bagi penelitian lanjutan dan referensi alternatif bacaan 

terhadap pihak- pihak yang menerapkan hukum waris Islam ; 

c. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 


