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ABSTRAK

SISTEM KEWARISAN KHUNTSA (KELAMIN GANDA) MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM

Oleh:

MARISA ARSIWI DININGTRIA

Khuntsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang
menyatu dalam individu yang satu. Para ulama membagi atau menggolongkan
khuntsa kepada dua bagian, masing-masing khuntsa musykil dan khuntsa ghairu
musykil. Khunsta musykil ialah orang yang mempunyai dua organ kelamin luar
atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan khuntsa ghairu
musykil diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya salah
satu kelaminnya saja yang berfungsi. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan
waris tidak disebutkan bahwa khuntsa dikecualikan dalam pembagian warisan.
Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa khuntsa, bayi dalam
kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan
dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam
pembahasan ilmu faraidh. Berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama
dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu
saja. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara
menentukan status khuntsa menurut Hukum Waris Islam dan bagaimana cara
pembagian waris khuntsa menurut Hukum Waris Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
dengan tipe penelitian deskriptif, tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah status seorang khuntsa (kelamin ganda)
dapat ditentukan melalui beberapa macam cara yaitu cara yang dilakukan menurut
para ulama dan cara yang ditentukan oleh ilmu kedokteran (medis). Cara yang
dilakukan oleh para ulama dalam menentukan status seorang khuntsa yang
pertama adalah dengan melihat dari mana air seni pertama kali keluar jika air seni
keluar pertama kali melalui kelamin laki-laki maka khuntsa mandapat bagian
waris laki-laki dan begitu sebaliknya, kedua dengan melihat tanda-tanda
kedewasaannya, jika khuntsa setelah dewasa mengeluaran tanda-tanda perempuan
seperti membesarnya payudara, menstruasi dan memiliki kecenderungan
menyukai laki-laki maka khuntsa (kelamin ganda) berstatus perempuan dan
mendapat bagian waris perempuan begitu pula sebaliknya. Cara yang dilakukan



melalui ilmu kedokteran (medis) adalah dengan melihat jumlah kromosom yang
diberikan tanda berbeda yaitu 46 XY untuk laki-laki dan 46 XX untuk perempuan.
Jika dengan berbagai cara tersebut sudah dapat ditentukan statusnya maka tidak
sulit menentukan bagian warisannya, ini disebut sebagai khuntsa ghairu musykil.
Jika dengan menggunakan cara tersebut belum diketahui statusnya maka ini
disebut khuntsa musykil yang pembagian warisannya telah ditentukan melalui
beberapa mazhab yaitu yang pertama mazhab Hanafi, khuntsa diberikan bagian
paling kecil dari perkiraan antara laki-laki dan perempuan, kedua mazhab Syafi’i
yaitu khuntsa diberikan bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan
yang sisa hartanya ditangguhkan sampai status khuntsa jelas, ketiga mazhab
Maliki yaitu khuntsa diberikan jumlah dari bagian perkiraan laki-laki dan
perempuan yang kemudian dibagi setengahnya.

Kata Kunci: Khuntsa (Kelamin Ganda), Hukum Waris Islam
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahir, hidup dan meninggal dunia adalah hal yang pasti terjadi dan di alami oleh 

setiap manusia. Kehidupan yang dijalani manusia, sebagian ada yang mampu 

mengumpulkan harta yang banyak dan sebagian lagi ada yang sebaliknya. Setelah 

tiba kematiannya, maka apa yang didapatkannya dan dimiliki selama hidupnya 

tersebut akan ditinggalkan dan menjadi hak para ahli waris yang memang berhak 

menerimanya. Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab 

merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 

manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum 

yang lazim disebut dengan kematian.
1
 

Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting, karena 

menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal 

dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Mengingat 

pentingnya masalah kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan aturannya 

secara terang dan tegas dalam Al-Qur’an. Penetapan ini bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang 

seadil-adilnya. 
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 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, Jakarta: Tinta Mas, 

1993. hlm. 9 
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Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa 

hukum kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan 

antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. 

Aturan tentang kewarisan telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya, dasar 

Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad. Pengadilan 

Agama dalam memutus perkara waris menggunakan dasar hukum Buku II 

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). KHI merupakan sekumpulan 

materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri 

dari tiga materi hukum, yaitu hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan 

termasuk wasiat dan hibah 44 pasal, dan hukum perwakafan 14 pasal ditambah 

satu pasal ketentuan penutup. Hanya saja materi hukum kewarisan yang terdapat 

dalam KHI tersebut masih perlu dilengkapi, diperbaiki, dan dikembangkan seiring 

dengan temuan dan perkembangan baru dalam praktek di pengadilan pada 

khususnya dan di masyarakat pada umumnya.
2
 

Penetapan hak kewarisan itu antara lain dua bagian untuk laki-laki berbanding 

satu untuk perempuan. Yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Surah An-

Nisa ayat 11 yang artinya:  

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; 

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 

ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

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

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

                                                           
      

2
 Hazairin. Op.Cit, hlm. 373 
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kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.”   

 

Al-Qur’an menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang 

dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan. Akan tetapi tidak dijelaskan secara 

rinci apa yang dimaksud dengan laki-laki atau perempuan itu. Ukuran yang 

dipakai Islam adalah ukuran alamiah yang bersifat fitrah. Segala persoalan dalam 

aspek kehidupan manusia telah ditetapkan ketentuan dasarnya dalam Al-Qur’an. 

Jawaban secara detail dari permasalahan yang dihadapi manusia tidaklah perlu 

diterangkan satu persatu. Karena itu untuk menafsirkan dan memahaminya 

terbuka secara luas akal pikiran manusia.  

Penelusuran perbedaan jenis kelamin pada manusia sudah dilakukan pada awal 

pertumbuhan Islam, terutama pada masa perkembangan Hukum Islam. Ulama 

Fiqih klasik telah melakukan kajian ke arah itu. Mereka telah mengidentifikasi 

jenis kelamin manusia dengan ciri-ciri tertentu, pijakan mereka adalah hal-hal 

yang lahiriyah semata. Laki-laki ditandai dengan ciri spesifik adanya zakar, keluar 

mani, bila baliqh maka tumbuh jambang dan jenggot serta adanya kecenderungan 

melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, sedangkan perempuan 

ditandai dengan ciri spesifik pula seperti mengembangnya buah dada, keluar air 

susu dari payudaranya, datang haid, mempunyai vagina dan hamil.
3
 

Pada zaman sekarang, pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar di 

segala bidang khususnya dalam bidang-bidang ilmu kealaman, dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah 

                                                           
      

3
 http://gastia.com/ tanggal akses 21 Desember 2016 Pukul 20:15 WIB 
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penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas di 

hadapan manusia berbagai macam alternatif dan pilihan-pilihan yang sesuai 

dengan kehendaknya. Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang kedokteran yang berdampak pada hak waris bagi manusia adalah 

operasi pergantian kelamin.
4
 Operasi pergantian kelamin yang dimaksudkan disini 

merupakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Perbaikan dan 

penyempurnaan kelamin dilakukan jika ahli waris mempunyai kelamin ganda 

yang disebut dengan istilah khuntsa.  

Merajalelanya waria di masyarakat belakangan ini sangat banyak sehingga harus 

dibedakan antara khuntsa dan waria agar tidak mengaburkan pengertian istilah 

khuntsa sebagaimana yang dimaksud oleh fikih Islam. Tidak semua waria-waria 

yang ada di masyarakat adalah khuntsa, sebagian mereka adalah orang-orang yang 

berkelakuan dan berpenampilan yang tidak sesuai dengan identitas kelamin 

mereka. Misalnya secara biologis mereka adalah murni laki-laki akan tetapi 

sengaja bertingkah seperti perempuan, maupun disebabkan karena faktor 

psikologis dimana perasaannya didominasi oleh naluri perempuan. Namun pada 

dasarnya mereka adalah laki-laki dan akan mendapatkan warisan sesuai dengan 

bagian ahli waris laki-laki. 

Pengertian khuntsa berbeda dengan pengertian transgender. Transgender adalah 

seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan 

kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti 

perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin 

perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi 

                                                           
      

4
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kelamin laki-laki karena cenderung berpenampilan laki-laki. Hal tersebut tidak 

berpengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya karena mereka akan tetap 

mendapatkkan bagian menurut jenis kelaminnya pada saat mereka dilahirkan. 

Pengertian trnasgender tersebut berbeda dengan pengertian khuntsa, menurut para 

ahli fiqih khuntsa dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat 

kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu.  

Fuqaha
5
 juga membagi atau menggolongkan khuntsa kepada dua bagian, masing-

masing khuntsa musykil dan khuntsa ghairu musykil. Khunsta musykil ialah orang 

yang mempunyai dua organ kelamin luar (penis dan vagina), atau mempunyai 

penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan khuntsa ghairu musykil diartikan 

sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang 

berfungsi.
6
 Mengenai kewarisan khuntsa, para ulama telah membahas ini dalam 

kitab–kitab fikih. Mazhab–mazhab fikih seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, 

masing-masing memiliki perhitungan sendiri dalam hal kewarisan khuntsa. Dalam 

hal menentukan identitas kelamin khuntsa, para imam mazhab memiliki cara dan 

pandangan yang sama dalam menentukan kecenderungan ciri-ciri fisik seorang 

khuntsa. Akan tetapi jika orang tersebut termasuk dalam khuntsa musykil (sulit 

ditentukan kecenderungannya pada laki-laki atau perempuan), ulama berbeda 

pendapat mengenai bagian harta waris yang akan diterima oleh khuntsa tersebut.  

Pembahasan tentang jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam ilmu kedokteran (medis) memang sudah sedemikian jauhnya dari apa yang 

telah diperoleh ulama fiqih klasik. Oleh karena itu dalam menentukan status 

                                                           
      

5
 Fuqaha adalah seorang yang ahli dibidang Hukum Islam 

      
6
 http://fikranpunk.blogspot.com/, tanggal akses 30 Desember 2016 Pukul 10:34 WIB 
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kelamin manusia perlu kiranya memperhitungkan keahlian ilmu kedokteran yang 

dapat membantu memberikan kepastian apakah seseorang itu laki-laki atau 

perempuan. Penilaian atas organ kelamin luar saja tidaklah tepat. Asumsi ini 

tujuan utama perkawinan adalah melahirkan keturunan. Individu baru akan lahir 

bila pembuahan antara dua sel kelamin, spermatozoa dan ovum. Analisa 

embriologi ini tidak dapat dilakukan dengan hanya menilai faktor-faktor organ 

kelamin luar individu, tetapi juga menyangkut organ kelamin dalam.
7
 

Penjenisan manusia di atas, pada dasarnya dapat digolongkan kepada dua 

kelompok. Pertama, orang yang normal kelaminnya yaitu laki-laki ataupun 

perempuan dimana antara organ kelamin dalam dan luar tidak berlawanan. Kedua, 

orang yang tidak normal kelaminnya yaitu mereka yang mengalami kelamin 

ganda berupa pria atau wanita. Dapat juga disebabkan karena organ kelamin 

luarnya hanya satu tetapi bentuknya kurang sempurna dan adakalanya berlawanan 

dengan organ kelamin dalam. 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan waris tidak disebutkan bahwa 

khuntsa dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih 

berpendapat bahwa khuntsa, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, 

dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, 

mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraidh.
8
 Berarti bahwa orang-

orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal 

dan tidak dapat diabaikan begitu saja. 

                                                           
      

7
 http://majalahforum.com/, tanggal akses 25 Desember 2016 Pukul 20:00 WIB 

      
8
 Ilmu Faraidh adalah istilah ilmu kewarisan dalam bahasa Arab 
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Bantuan ilmu kedokteran mempermudah para dokter melakukan perbaikan 

kelamin, bagi orang-orang yang mempunyai kelamin tidak normal atau ganda 

(khuntsa) ini telah membawa masalah baru dalam bidang kewarisan. 

Permasalahan baru yang timbul dalam bidang kewarisan apakah ada pengaruhnya 

terhadap pembagian harta dan bagaimana pula kedudukan dan pandangan 

terhadap orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda tersebut serta 

bagaimana cara pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai alat 

kelamin ganda (khuntsa) tersebut dalam Hukum Kewarisan Islam. 

Aturan dalam Al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad telah banyak menjelaskan aturan 

hukum yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi masih dinilai 

kurang dalam menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan khuntsa tersebut. 

Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan adanya 2 (dua) alat kelamin yang 

berlawanan dan berkumpul pada satu tubuh manusia. Oleh karena itu harus 

dijelaskan dan ditentukan jenis kelamin dari khuntsa tersebut sehingga dapat 

dikategorikan sebagai seorang laki-laki atau perempuan sehingga akan 

memudahkan dalam penentuan kewarisan dari khuntsa tersebut. 

Terdapat beberapa orang yang mengalami kasus kelamin ganda atau khuntsa, 

salah satunya yang terjadi di Semarang Jawa Tengah. Pengadilan Negeri 

Semarang, pada hari Selasa 3 Januari 2012 menggelar sidang permohonan 

perubahan jenis kelamin seorang wanita bernama Siti Maemunah dari perempuan 

menjadi laki-laki, dan permohonan penggantian nama Siti Maemunah menjadi 

Mohammad Prawirodijoyo. Permohonan pergantian kelamin tersebut diajukan 

oleh Siti Maemunah sendiri yang merupakan warga kelurahan Sembung harjo, 

Kecamatan Genuk Semarang. Siti Maemunah yang lahir pada 12 Januari 1992 
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diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan 

karena kelaminnya tidak jelas atau samar-samar, namun dalam perkembangannya 

Siti Maemunah mengalami perubahan pada dirinya yang menyerupai seorang 

laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di RS. Karyadi Semarang. 

Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, 

hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan dari Siti 

Maemunah. Pengadilan Negeri memutuskan nama anak tersebut berubah menjadi 

Mohammad Prawirodijoyo.  

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk 

mengangkat judul penelitian dengan aspek Hukum Waris Islam yang berjudul 

“Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam” 

 

B. Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Cara Menentukan Status Ahli Waris Khuntsa? 

2. Bagaimana Pembagian Waris Khuntsa Menurut Hukum Waris Islam? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah kedudukan ahli waris khuntsa dalam 

Hukum Waris Islam dan pembagian waris khuntsa menurut Hukum Waris Islam. 

Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya Hukum Waris Islam.  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Cara Menentukan Status 

Ahli Waris Khuntsa. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembagian Waris Khuntsa Menurut 

Hukum Waris Islam. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan 

dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata lebih khususnya 

pada lingkup Hukum Waris Islam. 

2. Kegunaan Praktis  

a) Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran dan sumber 

informasi bagi pemerintah, lembaga yang terkait, maupun masyarakat. 

b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang 

berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam 

pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak mewaris khuntsa 

menurut Hukum Waris Islam. 
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c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. Tinjauan Pustaka 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam 

1. Pengertian Waris Islam 

Istilah dalam bahasa Arab hukum kewarisan disebut faraidh, yang kemudian 

dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keragaman istilah yang digunakan 

dan sementara terdapat beberapa istilah seperti Hukum Waris, Hukum Warisan, 

Hukum Kewarisan, Hukum Pewarisan, Hukum Faraidh, Hukum Mewaris, dan 

lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk 

penyebutan “Hukum Faraidh” tersebut adalah “Hukum Kewarisan” yang juga 

dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Kompilasi Hukum Islam.
1
 

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan 

masalah pengertian hukum kewarisan tersebut, yaitu:  Hukum kewarisan adalah 

hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya masing-masing. Menurut fiqih mawaris Hukum Kewarisan 

adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui 

perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-

                                                           
      

1
 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, Bandung: Mandar Maju, 2009. hlm. 1 
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bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak 

menerimanya. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy Hukum Kewarisan adalah hukum 

yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian 

penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.
2
 

Para Fuqaha mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang 

dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka serta sekedar yang 

diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan 

segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang 

diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para 

ahli waris.
3
 

2. Pengertian Ahli Waris 

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak 

atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam 

pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta 

warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan 

kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara 

hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
4
 

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris; 

2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima 

warisan; 

                                                           
      

2
 Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. hlm. 

355 

      3 Wati Rahmi Ria. Hukum Waris Islam. Bandar Lampung: lembaga Penelitian Universitas 

Lampung, 2011. hlm. 39 
      4 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. hlm. 23  
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3. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. 

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian 

darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga 

harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan 

pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris 

itu adalah mereka yabg pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian 

darah atau perkawinan dengan pewarisnya. Kompilasi hukum islam mensyaratkan 

hal yang demikian, bahwa ahli waris itu harus beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum menjadi ahli waris.
5
 

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Dasar dan sumber utama dari Hukum Kewarisan Islam sebagai hukum agama 

(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur‟an Hadist dan Ijtihad. 

A. Didalam Al-Qur‟an persoalan Hukum Kewarisan Islam diatur dalam 

beberapa surah berikut, yaitu:
6
 

1. QS. An-Nisa‟ (4): 7 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib 

kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.” 

2. QS. An-Nisa‟ (4): 8 

                                                           
      

5
 Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 63-64 

      
6
 Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi. Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya. 

Semarang: CV Putra Toha Semarang. hlm. 62 



14 
 

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 

miskin, maka beralih mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang baik.” 

3. QS. An-Nisa‟ (4): 11 

“Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian pusaka itu) anak-anakmu, 

yaitu:bagian seorang anak anak laki-laki sama dengan dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk kedua orang ibu-

bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada 

meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sudah dibayar utangnya. 

Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 

diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha 

Bijaksana.” 

 

4. QS. An-Nisa‟ (4): 12 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-

istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai 

anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

sesudah dipenuhi wassiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya. 

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 

tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 

wasiat yang kamu buat atau sudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang 

mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 

dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesduah dibayar utangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah;dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyayang.” 

 

 

 

 

5. QS. An-Nisa‟ (4): 176 
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah 

menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia, 

dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, 

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 

ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang 

ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki 

dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu 

tidak tersesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

 

6. QS. Al-Anfal (8): 75 

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

7. QS. Al-Baqarah (1): 180 

“diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara akamu kedatangan (tanda-

tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu 

bapak dan karib kerabatnya secara makruf ini adalah kewajiban atas orang-

orang bertakwa.” 

8. QS. Al-Baqarah (1): 240 

“dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan 

isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga 

satu tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi 

jika ia mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris 

dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap 

diri mereka sendiri. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” 

 

 

 

B. Dasar hukum kewarisan yang kedua, yaitu dasar hukum yang terdapat dalam 

hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:
7
 

                                                           
      

7
 Zainuddin Ali. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.40 

tel:2008
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1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, 

Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang 

pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak 

laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan 

seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu 

Mas‟ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan 

kepada Ibnu Mas‟ud dan ia menjawab : “Saya menetapkan atas dasar apa 

yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, 

untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk 

saudara perempuan”. 

2. Dari Ibnu Abbas R.A dari Nabi SAW berkata : “Berikanlah faraid ( bagian-

bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah 

untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang dekat.” 

3. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu‟aibHadits Rasulullah dari Qabisah 

bin Syu‟aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. 

“Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari 

cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata: “Dalam kitab Allah tidak 

disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. 

Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang 

mengetahui”. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat 

mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan 

berkata: “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak 

kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak 

seperenam”. Abu Bakar bertanya: “Apakah ada yang lain yang mengetahui 
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selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti 

yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam 

kepada nenek harta peninggalan cucunya”. 

4. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: Dari „Umran bin Husain bahwa 

seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “bahwa anak dari anak 

laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari menjawab: “Kamu 

mendapat seperenam”. 

5. Hadits Rasulullah dari Sa‟ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. 

Sa‟ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah 

mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: “Saya mempunyai harta 

yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan 

yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga 

harta saya?” Rasululah menjawab: “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa‟ad: 

“Bagaimana jika sepertiga?” Bersabda Rasulullah: “Sepertiga, cukup banyak. 

Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan 

berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan 

miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.” 

6. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan 

bahwa Rasulullah bersabda: 

“Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara 

sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan 

meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari 

harta peninggalannya) maka kewajibanlah untuk membayarnya, dan jika dia 

meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli 

warisnya.” 
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7. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska‟Hadits Rasulullah dari Wasilah 

bin Al-Aska‟ yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. 

Wasilah bin Aska‟ menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Perempuan 

menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, 

(2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li‟annya.” 

C. Dasar Hukum Kewarisan Islam yang ketiga adalah Ijtihad, sebagai berikut: 

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan 

permasalahannya dalam Al-Qur‟an atau sunnah dengan keterangan yang 

kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai 

ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih 

banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.
8
 

4. Asas Hukum Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan islam faraidh adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum 

Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia 

kepada keluarga yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam mengandung 

berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan 

Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan islam tersebut antara lain: 

a. Asas Ijbari 

Asas ijbari yang terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti 

bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya 

berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan 

kepada kehendak pewaris atau ahli waris. 

b. Asas Bilateral 
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Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa 

warusan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak. Hal ini berarti 

bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis 

kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis 

keturunan perempuan.
9
 Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jens 

kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas 

bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Nisa‟ (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. 

c. Asas Individual 

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam  arti harta 

warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 

secara perorangan. Pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima 

bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan 

harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut 

dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar 

bagian masing-masing. 

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan Al-Qur‟an yang 

menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 Surah An-Nisa‟ 

secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak 

menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah 

harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.  

d. Asas Keadilan Berimbang 
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Kata adil merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-‘adlu. 

Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang 

diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti 

harus senantiasa  terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara 

yang diperoleh seorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki 

dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban 

yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat.  

e. Asas Semata Akibat Kematian 

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kapada orang lain 

dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang 

mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang 

tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama 

yang mempunyai harta masih hidup.  

5. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Warisan 

Al-Maurust yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, 

yang mana akan dibagikan kepada ahli waris. Sebelum pelaksanaan pembagian, 

maka hendaklah terlebih dahulu dipergunakan untuk:
10

 

 

A. Biaya pengurusan jenazah atau mayat 

                                                           
10

 Ryan Triana Maulana. Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2013. hlm. 8 
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Apabila orang yang meninggal dunia tersebut mempunyai harta benda yang 

harus diselesaikan, maka prioritas utama yang harus segera diselesaikan 

adalah biaya-biaya untuk pengurusan jenazah atau mayat sejak dari 

meninggalnya sampai penguburannya. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya 

untuk memandikan, mengafani, dan peralatan lainnya, serta biaya 

penguburuan. 

Biaya pengurusan atau perawatan jenazah tersebut diambilkan dari harta 

peninggalannya dengan cara yang sesederhana mungkin, jangan sampai 

berlebih-lebihan begitu pun sebaliknya, jangan sampai kekurangan, karena 

yang diperintahkan adalah yang sewajarnya. Allah SWT berfirman: “dan 

orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), mereka tidak berlebih-

lebihan dan tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah 

antara yang demikian.” (QS. Al-Furqon: 67) 

Ada yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu jangan sekali-kali mengambil 

harta peninggalan tersebut untuk keperluan lain-lain yang tidak begitu perlu, 

lebih-lebih ahli waris yang ditinggalkan terdapat anak yatim seperti 

mengambil harta untuk perjamuan para ta’jiyah. Maka apabila hal ini dapat 

dihindarkan lebih baik yang ta’jiyah (para pelayat) itu memberi sumbangan 

atau sokongan untuk meringankan beban yang sedang diderita oleh keluarga 

yang ditinggalkan. 

B. Melunasi utang-utangnya 

Jika masih ada kelebihan harta, maka utang-utangnya harus segera dilunasi 

agar simayit segera terbebas dari tanggungan atau kewajiban yang harus 
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dilaksanakan di dunia. Utang-utang yang harus segera diselesaikan ada dua 

macam, yaitu: 

1) Utang-utang kepada Allah SWT 

Utang-utang ini dapat berupa kewajiban kepada Allah SWT yang belum 

sempat dilaksanakan, seperti zakat yang belum terbayarkan, nazar kepada 

Alah yang belum dilaksanakan, pembayarannya kafarat, dan sebagainya.  

2) Utang-utang kepada sesama manusia 

Utang terhadap manusia harus segera dibayarkan oleh keluarganya, 

sehingga ia akan segera terbebas pula darinya. Jika hartanya tidak 

mencukupi atau orang yang meninggal tidak mampu melunasi utangnya, 

sedangkan ia bermaksud untuk melunasinya ketika hidupnya maka dalam 

hal ini Allah-lah yang akan mengurusnya, sebagaimana Hadist Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: 

“utang itu ada dua macam, barang siapa yang mati meninggalkan utang, 

sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya akan mengurusnya. 

Dan barangsiapa yang mati, sedangkan ia tidak barniat akan membayarnya 

maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya karena di waktu itu 

tidak ada emas dan perak.” (HR. Ath-Thabrani) 

 

C. Memenuhi wasiatnya 

Orang yang meninggal dunia dan ia telah berwasiat, maka hendaklah wasiat 

tersebut disaksikan dengan dua orang saksi, dan jika wasiatnya bersangkutan 

dengan harta benda, maka tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya, dan 

keluarganya yang masih hidup wajib memenuhi wasiatnya tersebut. Allah SWT 

berfirman: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 

kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 

dua orang yang adil di antara kamu, atauu dua orang yang berlainan agama 

dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa 
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bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 

bersumpah), lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-

ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang 

sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat dan tidak 

(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kalaulah kami 

demikian tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Maidah 

(5): 106) 

 

D. Dibagi kepada ahli waris yang berhak 

Setelah tiga butir diatas terpenuhi, maka sisa harta yang masih ada dibagi kepada 

ahli waris yang berhak menerimanya yaitu ahli waris yang dekat kepada orang 

yang wafat, sedangkan ahli waris yang jauh tidak akan mendapatkannya selama 

ahli waris yang dekat masih ada. 

 

B. Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 

1. Harta Warisan 

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats. Maknanya menurut bahasa ialah 

berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum 

kepada kaum lain. Harta Warisan yang dalam istilah faraidh dinamakan tirkah 

(peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik 

berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk 

diwariskan kepada ahli warisnya. 

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh 

pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian 

ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta 

peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa 
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yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta 

peninggalan yang secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya.
11

 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk 

harta warisan Allah SWT. menggunakan kata “apa-apa yang ditinggalkan” oleh di 

meninggal. Kata-kata seperti ini didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan 

kewarisan, yaitu dalam dua kali Surah An-Nisa‟ ayat 7, dua kali dalam ayat 11, 

empat kali dalam ayat 12, satu kali dalam ayat 33 dan dua kali pada ayat 176. 

Setiap kata-kata “ditinggalkan” dalam ayat-ayat tersebut diatas didahului oleh kata 

“apa-apa”. 

2. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 

Menurut Sayid Sabiq, seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) 

hal yaitu:
12

 

1. Hubungan kekerabatan (Nasab) 

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada 

yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau kekerabatan 

antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. 

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan 

dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si meninggal dunia 
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b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si 

meninggal dunia 

c. Hawasyi, yairu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia 

melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya 

dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. 

2. Hubungan Perkawinan 

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga 

berlaku hak atas dasar hubunga perkawinan dengan artian suami menjadi ahli 

waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya 

yang meninggal. 

a. Perkawinan itu sah menurut syariat islam 

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya 

telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan 

dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua 

halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). 

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewaris dan 

tindakan Rasulullah Saw. Yang telah memberikan keputusan hukum tentang 

kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi 

belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya.  

b. Perkawinannya masih utuh 

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak 

meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak 

meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk 

talak raj’i dan perempuan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang 
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sedang menjalani iddah talak raj’i masih sebagai status istri dengan segala 

akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena 

halalnya hubungan kelamin telah berakhur dengan adanya perceraian. 

3. Wala’ (pemerdekaan budak) 

Hubungan sebab wala’ adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan 

menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara 

mereka tidak ada hubungan darah. Sekarang ini hubungan wala’ hanya 

terdapat dalam tataran wacana saja. Hubungan wala‟ terjadi disebabkan oleh 

usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan 

budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang 

yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurusi, 

memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri. 

Disamping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai imbalan atas 

kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya sebagai perangsang 

agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak. Dengan demikian 

orang yang mempunyai hak wala’ mempunyai hak mewarisi harta 

peninggalan budaknya apabila budak tersebut meninggal dunia. 

3. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan 

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak 

seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, 

karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.
13

  Hal-hal yang 
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menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah 

sebagai berikut:
14

 

1. Perbudakan 

Sejak semula islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun 

kenyataannya perbudakan sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus. 

Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum 

islam. Didalam Al-Qur‟an telah digambarkan bahwa seseorang budak tidak 

cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.  

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak 

cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan 

kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta 

milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia 

sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak 

memiliki harta. 

2. Pembunuhan 

Para ahli hukum islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan 

oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang 

baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dubunugnya. Mengingat 

banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat 

tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi mawani atau ul irsi 

(penghalang mewarisi). Fuqaha aliran Syafiyah dengan berpegang pada 

keumuman hadist yang berpendapat bahwa segala bentuk tindakan 
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pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah 

menjadi penghalang baginya untuk mewarisi. 

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi mawani’ul 

irsi (penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut: 

a. Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan  yang direncanakan 

sebelumnya; 

b. Pembunuhan mirip sengaja (syibhul ‘amdi) misalnya sengaja melakukan 

penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang 

dipukul meninggal dunia; 

c. Pembunuhan karena khilaf (qathlul khattha’i) misalnya sengaja pemburu 

yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata 

manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran 

pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berapa didekatnya; 

d. Pembunuhan dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa benda 

berat tanpa sengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati. 

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang 

mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut: 

a. Pembunuhan dengan sengaja; 

b. Pembunuhan mirip sengaja; 

c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang 

buas atau persaksian apalsu yang menyebabkan kematian seseorang. 

Adapun menurut fuqaha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi 

penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut: 

a. Pembunuhan sengaja; 



29 
 

b. Pembuunuhan mirip sengaja; 

c. Pembunuhan karena khilaf; 

d. Pembunuhan dianggap khilaf; 

e. Pembunuhan tidak langsung; 

f. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak 

kecil atau  orang gila). 

3. Berlainan Agama 

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan 

antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Apabila seorang 

ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris 

masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang 

ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab 

timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang 

mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. 

Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonmuslim. 

Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.
15

 

4. Berlainan Negara 

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala nega sendiri, memiliki angkatan 

bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan 

negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut. 

Berlainan negara ada tiga kategori yaitu berlainan menurut hukumnya, 

berlainan menurut hakikatnya, dan berlainan menurut hakikat sekaligus 

hukumnya. Berlainan negara antar sesama muslim, telah disepakati fuqaha 
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bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua 

negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan 

sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara 

orang-orang yang nonmuslim.  

C. Tinjauan Umum Khuntsa 

1. Arti Khuntsa Menurut Bahasa (Etimologi) 

Istilah khuntsa berasal dari bahasa Arab khanatsa yang berarti lunak atau 

melunak.
16

 Ibnu Manzhur dalam kamus Lisan al-Arab mengatakan “khuntsa 

adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki atau 

perempuan.” Juga Ibnu Manzhur mengatakan “khuntsa adalah orang yang tidak 

murni (sempurna) sebagai laki-laki atau perempuan.”
17

 

Sehubungan dengan ini pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebagai berikut:
18

 

1. Banci adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki 

dan tidak perempuan); 

2. Banci adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai 

perempuan dan sebaliknya, wadam, waria.  
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2. Arti Khuntsa Menurut Istilah (Terminologi) 

Menurut istilah (terminologi) Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah 

mengatakan: “Khuntsa adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak 

diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena dia memiliki alat kelamin 

laki-laki dan perempuan sekaligus, atau karena dia sama sekali tidak memiliki 

kelamin baik laki-laki maupun perempuan.”
19

 

Wahbah Zuhaili mendefinisikan khuntsa sebagai berikut: “orang yang berkumpul 

dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat kelamin laki-laki dan 

perempuan atau orang yang tidak mempunyai alat itu sama sekali.”
20

 Menurut 

Ensiklopedi Hukum Islam, khuntsa adalah seorang yang diragukan jenis 

kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara 

bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin 

laki-laki atau perempuan.”
21

 

Khuntsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia 

mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau faraj. Khuntsa ini 

banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih karena dalam kenyataannya memang 

sering terjadi sedangkan hukum dalam keadaan tertentu memisahkan antara laki-

laki, urusan menjadi saksi, kewarisan dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-

laki dan perempuan.
22
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3. Macam-macam Khuntsa 

Menurut Fuqaha, khuntsa terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Khuntsa Ghairu Musykil (Khuntsa Yang Tidak Sulit atau Jelas) 

Yaitu khuntsa yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan 

memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan 

memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, 

apakah mirip kepada perempuan atau laki-laki. Amir Syarifuddin mengatakan 

bahwa khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat kelamin yang 

ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dipastikan 

ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin 

tambahan, begitu pula sebaliknya.
23

 

2. Khuntsa Musykil (Khuntsa Yang Sulit Ditentukan) 

Khuntsa musykil adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, 

tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada 

tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau samar-samar tanda-tanda itu 

dan tidak dapat ditarjibkan.
24

 Menurut Wahbah Zuhaili, khuntsa musykil 

adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya 

atau keperempuanannya. Seperti dia kencing dari alat laki-laki dan 

perempuan atau tampak jenggot dan payudara dalam watu yang sama. 

Biasanya dengan kemajuan kedokteran modern kemusykilan itu diakhiri 

dengan operasi yang menyebebkan kejelasan keadaannya.
25
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Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini khuntsa 

musykil dapat diketahui kriterianya, yaitu dapat diperiksa dengan ilmu dan 

peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika 

mereka sudah jelas dan pasti termasuk golongan mana hak dan kewajiban 

mereka sama dengan muslim atau muslimah. 

4. Sejarah Khuntsa 

Riwayat bahwa Amir bin al-Dzarb adalah seorang ahli hikmah bangsa Arab pada 

masa jahiliyah. Lalu orang-orang dari kaumnya datang kepadanya. Mereka 

bertanya tentang kejadian seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki 

yang mempunyai dua alat kelamin. Ia bingung dan berkata “ia adalah seorang 

laki-laki dan perempuan.” Spontan orang-orang tidak menerima pendapatnya. 

Lalu ia masuk ke rumahnya untuk beristirahat, tetapi ia gelisah diatas tempat 

tidurnya, tidak bisa tidur. Ia mempunyai pelayan perempuan yang terkenal dengan 

kecerdasan dan pendapatnya yang bagus. Pelayan itu menghampirinya dan 

bertanya apa sebabnya ia tidak bisa tidur dan gelisan. Kemudian Amir 

menceritakan masalahnya kepada pelayannya. Lalu pelayan itu berkata 

“tinggalkanlah keadaan ini, dan tetapkanlah berdasarkan tempat keluarnya air 

seni.” Lantas Amir menganggap baik pendapat itu, segeralah ia keluar menuju 

kaumnya, lalu mengatakan “perhatikan, apabila anak ini kencing dengan melalui 

zakarnya maka ia adalah anak laki-laki. Apabila ia kencing melalui vaginanya 

maka ia perempuan.”
26

 

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan al-Kubro 

menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada khuntsa yang 
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dikenal namanya antara lain Hita, Matik, dan Hinaba. Khuntsa di zaman Nabi 

SAW ada yang memang asli dan ada yang buat-buatan. Khuntsa asli pada 

umumnya tingkah lakunya tidak kelihatan membahayakan kepada kaum wanita, 

dan oleh sebab itu istri-istri Nabi menganggap mereka sebagai ghairu ulil irbah 

(tidak punya syahwat). Namun meski begitu Nabi melarang mereka bebas masuk 

dan bergaul dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab atau tabir. 

Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh Nabi dilarang masuk dan tidak boleh 

kembali kecuali sekali dalam seminggu yang setiap sabtu untuk menerima jatah 

makan, selebihnya mereka hidup di Badiyah (perkampungan terpencil).
27

 

D. Tinjauan Umum Khuntsa Menurut Ilmu Kedokteran (Medis) 

1. Hermafrodit 

Menurut medis khuntsa dikenal dengan hermafrodit. Hermafrodit menurut biologi 

adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan 

betina.
28

 Hermafrodit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bio makhluk 

(manusia, hewan, tumbuhan) yang berkelamin dua jenai jantan dan betina 

sekaligus.
29

 Hermafrodit terjadi karena penderita memiliki dua jenis kromosom 

XX dan XY. Seorang laki-laki memiliki dua jenis kromosom
30

 pada sel sprema 

yaitu kromosom X dan Y (selanjutnya terkenal dengan kromosom XY), 

sedangkan seorang perempuan mempunyai kromosom XX (keduanya kromosom 

X).
31

 Jadi, hermafrodit adalah kelainan suatu jenis kelamin yang dialami oleh 
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manusia yang terjadi karena adanya jaringan kelamin pria dan wanita serta 

memiliki dua jenis kromosom sekaligus yaitu XX dan XY. Dalam keadaan seperti 

ini, akan menyebabkan ambiguitas genital atau keragu-raguan jenis kelamin pada 

suatu individu. 

2. Macam-Macam Hermafrodit 

Menurut kalangan medis khuntsa terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Khuntsa (Kelamin Ganda) Jasmaniyah 

Hermafrodit ditinjau dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
32

 

1) Hermhaprodite complexus yaitu seorang manusia yang mempunyai kedua alat 

kelamin dan kedua kelenjar laki-laki maupun perempuan. Khuntsa semacam ini 

menurut para fuqaha termasuk khuntsa musykil. 

2) Pseudo Hermaphrodite yaitu manusia yang mempunyai alat kelamin tidak 

berkembang dengan baik. Seperti penis kecil bagi laki-laki atau klitoris 

membesar bagi wanita. Khuntsa semacam ini dilihat dari sudut alat kelamin 

yang kelihatan. 

Pseudo Hermaphrodite terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a) Pseudo Hermaphrodite laki-laki, yaitu individu yang secara genetik adalah pria 

dan memiliki gonad pria (testis), tetapi memiliki ciri morfologis wanita yang 

khas secara signifikan. 

b) Pseudo Hermaphrodite perempuan, yaitu individu yang secara genetik adalah 

perempuan dan memiliki gonad perempuan (ovarium), tetapi memiliki ciri 

morfologis laki-laki khas secara signifikan. 
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2. Khuntsa (kelamin ganda) Kejiwaan 

Banci kejiwaan adalah kelompok banci karena awak tubuhnya, bentuk tubuhnya 

beserta kelenjar kelaminnya berlawanan dengan jiwanya. Khuntsa (kelamin 

ganda) kejiwaan terbagi atas tiga kelompok, yaitu: 

1) Homoseksual, adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminnya, 

baik sesama pria maupun wanita. Namun istilah homoseks ini digunakan untuk 

pria. Homoseks merupakan penyimpangan dari fitrah manusia karena secara 

fitrah manusia cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara 

heteroseks, yaitu hubungan seks antara pria dan wanita. Homoseksual 

merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak normal; 

2) Tranvestite, adalah laki-laki dengan alat kelamin sempurna, namun ia 

mempunyai kesenangan memakai pakaian perempuan. Dengan memakai 

pakaian perempuan itu dapat membangkitkan nafsu seksnya, demikian juga 

sebaliknya; 

3) Transeksual, adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis 

kelaminnya secara biologis. Mereka merasa terperangkap ditubuh yang salah. 

Misalnya, seorang yang terlahir secara laki-laki, tetapi merasa bahwa dirinya 

adalah perempuan dan ingin diidentifikasi sebagai perempuan, demikian juga 

sebaliknya. 

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penulis adalah sebagai berikut : 
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Ca 

 

Keterangan: 

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta 

peninggalan seseorang yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad.  Khuntsa 

(Kelamin Ganda) adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan 

kelamin perempuan (hermafrodit). Para ulama membagi khuntsa menjadi dua 

kelompok yaitu khuntsa ghairu musykil  dan khuntsa musykil. Adapun yang 

dimaksud dengan khuntsa ghairu musykil adalah seorang yang mempunyai dua 

alat kelamin baik kelamin laki-laki atau kelamin perempuan yang hanya salah satu 

kelaminnya saja yang dapat digunakan. Khuntsa jenis ini termasuk jenis khuntsa 

yang tidak sulit atau mudah diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan khuntsa 

musykil adalah seorang yang mempunyai dua alat kelamin laki-laki atau kelamin 

 Cara Menentukan Status 

Ahli Waris Khuntsa 

(Kelamin Ganda) 

Pembagian Waris Bagi Ahli 

Waris Khuntsa (Kelamin 

Ganda) 

Hukum Waris Islam 

Waris Khuntsa (Kelamin 

Ganda) 
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perempuan yang sulit diketahui karena kedua alat kelaminnya dapat digunakan 

atau dapat berfungsi. 

Cara menentukan status ahli waris dari seorang khuntsa dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu dengan melihat keluarnya air seni dan dilihat dari tanda-tanda 

kedewasaannya. Jika, alat kelamin laki-laki yang mengeluarkan air seni pertama 

kali maka khuntsa dianggap laki-laki dan mendapat bagian laki-laki sedangkan 

jika yang mengeluarkan air seni untuk pertama kali kelamin perempuan maka 

khuntsa dianggap perempuan dan mendapat bagian waris perempuan.  Jika tidak 

diketahui kelamin mana yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu maka dilihat 

dari tanda-tanda kedewasaannya. Cara menghitung bagian seorang khuntsa 

musykil yaitu mendapat bagian terkecil dari bagian laki-laki atau perempuan. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap Kewarisan 

seorang ahli waris khuntsa dan pembagian hartanya menurut hukum positif di 

Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka 

yang berupa literatur dan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
1
 Penelitian ini akan 

mengkaji permasalahan dengan berdasarkan kepada norma, peraturan perundang-

undangan dan literarur yang terkait dengan khuntsa (kelamin ganda). 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
2

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan kedudukan dan 

bagian ahli waris khuntsa (kelamin ganda) menurut Hukum Islam. 

 

 

 

C. Pendekatan Masalah 
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Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. 

Pendekatan yuridis teoriris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data dalam informasi dengan menelaah serta mengkaji isi 

dan norma yang terkandung dalam perundang-undangan, literatur dan dokumen 

tentang khuntsa yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Sistem 

Kewarisan Khuntsa (kelamin ganda) Menurut Hukum Waris Islam”. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan 

dalam skripsi ini, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan 

lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Al-Qur’an 

2. Hadist 

3. Ijtihad 

4. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam). 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang 

tertuang dalam penulisan ini yang berjudul “Sistem Kewarisan Khuntsa 

(Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam”. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer 

dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-

bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan 

peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum 

atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik 

penelitian.
3
 Jurnal bahan non hukum dalam skripsi ini adalah buku-buku teks 

dan tulisan-tulisan tentang hukum serta terapan disiplin ilmu lain yang 

berfungsi sebagai penunjang data primer dan data sekunder. Misalnya Ilmu 

Kedokteran yang dalam hal ini diperlukan dan dipergunakan untuk 

menentukan status gender (kelamin) dari kelainan yang dialami seorang 

khuntsa (kelamin ganda), yang tertuang dalam penulisan ini yang berjudul 

“Sistem Pewarisan Khuntsa (kelamin ganda) Menurut Hukum Waris Islam”. 

 

E. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data 
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a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data sekunder, yang terdiri dari : 

1) Studi Pustaka 

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah 

pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, 

dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yang berjudul “Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) 

Menurut Hukum Waris Islam”. 

2) Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan 

laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen 

dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai 

hukum yang tidak dipublikasikan secara umum yaitu “Sistem Kewarisan 

Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam”. 

3) Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data berdasarkan tanya jawab kepada seorang 

narasumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Wawancara ini 

dilakukan dengan seorang narasumber Bapak Drs. Joni Jidan yang merupakan  

Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang. Wawancara ini 

dilakukan sebagai data pendukung atau penunjang dalam penulisan karya 
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ilmiah dengan judul “Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut 

Hukum Waris Islam” 

b. Metode Pengolahan Data 

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan 

pengolahan data ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang 

diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, dan mengelompokkan 

data. Metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan 

permasalahan; 

2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang 

pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data; 

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan. 

 

F. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi putusan tersebut dianalisis secara 

kualitatif  kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab 
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permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan-kesimpulan yang tertuang dalam penulisan ini yang berjudul “Sistem 

Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam”.                                                                                                                                                                                                
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V. Kesimpulan 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu: 

1. Cara menentukan status seorang khuntsa menurut para ulama dapat ditentukan 

dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat pertama kali keluarnya air seni 

dan kedua dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Para fuqaha membagi 

khuntsa pada dua macam yaitu khuntsa ghairu musykil adalah orang yang 

mempunyai alat kelamin ganda, akan tetapi statusnya sudah diketahui bahwa ia 

statusnya laki-laki ketika membuang air kencingnya lewat zakar atau ia 

statusnya perempuan ketika membuang air kencingnya lewat farji dan khuntsa 

muskil adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, jika ia 

membuang air kencingnya melewati kedua alat kelaminnya secara bersama-

sama. Menurut ilmu kedokteran (medis) cara menentukan status seorang 

khuntsa dilihat dari bagian terkecil makhluk hidup yaitu sel, didalam sel 

terdapat inti sel yang mengandung kromosom, setiap laki-laki dan perempuan 

mempunyai jumlah kromosom sama yaitu 46. Laki-laki dan wanita normal 

mempunyai jumlaj kromosom yang sama namun penulisannya berbeda yaitu 

laki-laki 46 XY dan perempuan 46 XX. 

2. Pembagian warisan untuk seorang khuntsa ghairu muskil dilihat dari statusnya 

setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni 

dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang 
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khuntsa musykil para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi khuntsa 

diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut 

mazhab Syafi’i khuntsa diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan 

perempuan lalu sisa harta nya ditangguhkan sampai status khuntsa jelas, 

me4nurut mazhab Maliki khuntsa mendapat kedua bagian terkecil dari 

perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan 

tersebut dibagi setengah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

Saran untuk Pemerintah, sebaiknya masalah pewarisan khuntsa ini dimasukkan 

dalam Hukum Positif Indoneisa khususnya dalam Buku II Kompilasi Hukum 

Islam yang menjadi landasan bagi seorang muslim menyelesaikan kasus waris 

supaya status khuntsa seseorang jelas dan memiliki kejelasan. 
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