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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BERKEBUTUHAN
KHUSUS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Oleh

ELSA DWI APRILIA

Dalam menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus (retardasi
mental) diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab apabila
tidak ada orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan harta tersebut akan
dikuasai atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dilain sisi bisa saja seorang wali
tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertidak mewakili
kepentingan ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan
pribadi, Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana
proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam,
kedua bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus
menurut hukum waris Islam, dan yang ketiga, bagaimana upaya hukum yang
dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
didukung dengan data Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:
60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang
digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Pengelolaan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, proses mewaris ahli
waris berkebutuhan khusus sama dengan proses mewaris pada umumnya hanya
terdapat tambahan tahapan yaitu tahapan penentuan wali, Kedua, perlindungan
hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara perwalian dan
ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah yaitu dengan
mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama
(mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya
kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah
dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan).

Kata kunci: Waris Islam, Ahli Waris, Berkebutuhan Khusus
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I. PENDAHULUAN 

 

 

  

A. Latar Belakang  

 

 

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat ia 

dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal. Ketiga peristiwa ini 

menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum.
1
 

Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Tidak 

ada seorang yang mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal, baik dalam 

keadaan baik ataupun buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa 

memajukan ataupun memundurkannya. Dibawah ini akan diuraikan salah satu 

ayat suci Al-Quran yang menegaskan perihal kematian yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

 

Artinya: 

 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami 

kamu dikembalikan. (QS. Al-Ankabut [29]:57)
2
 

 

 

                                                 
1
 Aprilianti dan Rosida Idrus. Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum 

Perdata. Edisi Revisi Cet. 1. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm 10. 
2
 Diakses dari http://www.quran30.net/2012/08/surat-Al-Ankabut-ayat-1-69.html. Pada 

tanggal 24/07/2017 pukul 11.52. 

http://1.bp.blogspot.com/-8fE6rrOvEWA/Vlrn5vOsCUI/AAAAAAAAHzE/Mo8yCLAAgq8/s1600/29_57.png
http://www.quran30.net/2012/08/surat-Al-Ankabut-ayat-1-69.html.%20Pada%20tanggal%2024/07/2017
http://www.quran30.net/2012/08/surat-Al-Ankabut-ayat-1-69.html.%20Pada%20tanggal%2024/07/2017
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Selama masih hidup seorang manusia selaku anggota masyarakat, mempunyai 

tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk 

hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap anggota  

masyarakat yang lain dan terhadap kekayaan-kekayaannya. Apabila manusia tadi 

pada suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan 

kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat 

hukum. Terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Dengan 

meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain 

yang ditinggalkan. 

 

Akibat dari beralihnya harta kekayaan kepada orang lain kemudian timbul 

pertanyaan siapa yang berhak atas harta itu dan apa saja hak dan kewajiban yang 

timbul dari peralihan harta kekayaan orang yang meninggal kepada orang yang 

ditinggalkan. Jika dirumuskan maka mewaris adalah proses beralihnya harta 

warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian 

seseorang, sedangkan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya 

harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena 

kematian seseorang disebut hukum waris.
3
 

 

Hukum waris adalah “hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta 

peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya”.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ibid. hlm 10. 

4
 Ibid. 
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Berdasarkan definisi diatas maka dalam hukum waris selalu dijumpai 3 unsur:
5
 

1) Adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan atau 

yang disebut dengan Pewaris; 

2) Adanya ahli waris yang berhak menerima harta warisan;  

3) Adanya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010 

tercatat, bahwa penduduk Indonesia terbesar ialah penganut agama Islam dengan 

jumlah 207.176.162 ribu jiwa.
6
 Dalam Islam, segala hukum dan ketentuan yang 

ditetapkan bersumber pada Al Qur‟an dan Hadits. Setiap muslim wajib 

menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya termasuk dalam 

pembagian harta warisannya. 

 

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan dibagi kedalam beberapa 

golongan. Golongan pertama yaitu Dzawil Furudh, orang yang mempunyai 

bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Alquran, As-Sunnah dan 

Ijma. Golongan kedua yaitu Ashabah, ahli waris yang dalam penerimaannya tidak 

ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa 

atau tidak mendapatkan sama sekali. Serta golongan ketiga yaitu Dzawil Arham, 

setiap kerabat yang bukan Dzawil Furudh dan bukan pula Ashabah.
7
 Allah SWT 

telah menetapkan bagiannya secara adil sesuai kadar bagian yang telah ditetapkan, 

termasuk bagian ahli waris yang mengalami sakit parah atau ahli waris 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Diakses dari http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321. Pada tanggal 

10/15/2017 Pukul 20.13. 
7
 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 

Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hlm 63. 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321
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berkebutuhan khusus dalam hal ini ahli waris mengalami retardasi mental (cacat 

mental/Tunagrahita). 

 

Retardasi mental merupakan keadaan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, 

dan terjadi bersamaan dengan kekurangan pada perilaku adaptif. Retardasi mental 

menunjuk pada individual yang mengalami hambatan perkembangan mental 

mencakup aspek inteligensi, sosial dan fungsi-fungsi mental.
8
 Orang dengan 

retardasi mental sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, 

tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, tidak bisa merawat 

dirinya sendiri, sehingga hak-haknya pun diabaikan.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

Pasal 5 dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 

kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas 

dalam hal ini penyandang disabilitas yang beragama Islam mempunyai kedudukan 

hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara 

Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan 

masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, 

untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat termasuk 

mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, kemudian dijelaskan dalam Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada 

                                                 
8
 Ishartiwi. Identifikasi Bentuk Intervensi Pembelajaran dan Perilaku Belajar Anak 

Retardasi Mental. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. Vol. 03. No. 1. Universitas Negeri 

Yogyakarta. 2010 
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pasal diatas salah satunya meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau 

tidak bergerak.
9
  

 

Penyandang disabilitas di Indonesia sebagian besar masih hidup dalam kondisi 

rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, 

hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang 

disabilitas dalam hal ini hak untuk mendapatkan harta warisan.
10

  

 

Faktanya, masih banyaknya penyandang disabilitas diperlakukan dengan kejam, 

tidak manusiawi, direndahkan, diperlakukan semena-mena, hak-haknya 

disalahgunakan bahkan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya dapat 

melindungi, mewakili, mempergunakan harta waris ahli waris secara bijak untuk 

kebutuhan si ahli waris. Belum lagi keadilan masih sulit didapatkan oleh 

penyandang disabilitas ketika menghadapi proses hukum. Banyak dari 

penyandang disabilitas yang enggan melakukan proses hukum karena 

ketidakpahamannya terhadap hukum, diskriminasi yang mereka terima, dan status 

mereka yang dianggap tidak cakap hukum.
11

  

 

Untuk menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus yang 

mengalami retardasi mental diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman 

dan selamat apabila tidak ada orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan harta  

                                                 
9
 Undang- Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

pasal 5 dan pasal 9. 
10

 Henry Arianto. Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) Dalam 

Memperoleh Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 2016-2017 
11

 Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-

63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/ pada tanggal 25/7/2017 pukul 

12.00 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150630211545-20-63439/perempuan-disabilitas-sulit-dapatkan-keadilan-dalam-hukum/
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waris tersebut akan dimiliki atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab.Dilain sisi bisa saja seorang wali tidak amanah dalam 

melaksanakan tugasnya, bukannya bertindak melindungi kepentingan diri maupun 

harta ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. 

Seperti pada Putusan Nomor: 60/PDT.P/2008/INV/ MSY.BNA, dimana Mahdi 

bin M Djamil, selanjutnya di sebut Pemohon/Termohon Intervensi mengajukan 

permohonan Pencabutan Wali terhadap Leliana binti Muslim Hutasahut, 

selanjutnya disebut Termohon/Pemohon Intervensi yang pada intinya memohon 

kepada Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh untuk mencabut hak perwalian 

keponakannya Ferina Maulidar Rahmi yang berada dibawah perwalian Leliana 

binti Muslim Hutasuhut karena Leliana tidak menjalankan kewajiban perwalian 

sebagaimana mestinya dalam hal ini Leliana sering melakukan tindak kekerasan 

terhadap Ferina Maulidar Rahmi dan kurang memberikan perhatian dan kasih 

sayang kepada Ferina Maulidar Rahmi. 

  

Agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris 

berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental, penulis ingin melakukan 

penelitian dibidang hukum pewarisan, khususnya berkenaan dengan proses 

mewaris ahli waris berkebutuhan khusus, perlindungan hukum Islam bagi ahli 

waris berkebutuhan khusus berdasarkan hukum waris Islam, serta upaya hukum 

yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, 

dan menuliskannya ke dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”. 
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B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran 

diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut 

hukum waris Islam? 

2. Bagaimana perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus 

menurut hukum waris Islam? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan  jika wali tidak amanah dalam 

melaksanakan tugasnya? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini meliputi proses mewaris ahli waris 

berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, perlindungan hukum Islam 

bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam serta upaya 

hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah dalam melaksanakan 

tugasnya. 

2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana proses mewaris ahli 

waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, bagaimana 

perlindungan hukum Islam bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut 

hukum waris Islam dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika 

wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan jelas mengenai proses mewaris bagi 

ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam. 

2. Mengetahui secara jelas bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris 

berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam. 

3. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak 

amanah dalam melaksanakan tugasnya. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Kegunaan dari penelitian skripsi ini secara teoritis adalah sebagai dasar 

pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu serta 

memberikan arahan mengenai proses mewaris bagi ahli waris berkebutuhan 

khusus di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan aturan-aturan yang  

berlaku, dalam hal ini hukum waris islam. Dengan fokus kajiannya yaitu 

berkenaan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus 

menurut hukum waris Islam dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali 

tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. 
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2. Secara Praktis 

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai 

bagaimana proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus menurut  

hukum waris Islam, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak 

mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam 

serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah dalam 

melaksanakan tugasnya. 

b. Sebagai lahan penelitian lanjutan bagi pihak yang membutuhkan referensi 

sekaligus dapat digunakan untuk penelitian terkait perlindungan hukum 

terhadap ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam. 

c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris 

 

1. Pengertian Waris 

 

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang 

berlaku bagi warga Negara Indonesia, yaitu:
12

 

a. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam 

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat 

KUHPdt, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo Staatblad 1917 Nomor 

129 Jo.Staatblad 1924 Nomor 557, jo.Staatblad 1917 Nomor 12 tentang 

penundukan diri terhadap hukum Eropa. Dengan demikian KUHPdt berlaku 

bagi: 

a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, 

b) Orang Timur Asing Tionghoa, 

c) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang 

menundukkan diri kepada hukum Eropa. 

b. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang 

dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat 

Indonesia. 

c. Sistem Kewarsian Islam. 

                                                 
12

 Aprilianti dan Rosida Indrus. Op.Cit. hlm 1 
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Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata adalah kumpulan peraturan yang 

mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai 

peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibatnya 

dari peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan 

antar mereka dengan pihak ketiga.
13

  

 

Khusus bagi seorang yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa bagi orang Indonesia yang beragama 

Islam, ketentuan hukum warisnya harus berdasarkan ketentuan Hukum Islam.
14

 

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia yang dimaksud dengan:
15

 

a. 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. 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta warisan. 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

d. beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 

                                                 
13

 Ibid. hlm 2. 
14

 Ibid.  
15

 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
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Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah 

meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut 

dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah 

untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti:
16

 

a. Al-Irts 

Al- Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata waritsa, yaritsu, 

irtsan. Bentuk masdar-nya bukan saja kata irtsan, melainkan termasuk juga 

kata wirtsa, turatsan, dan wiratsatan. Kata-kata itu berasal dari kata asli 

waritsa, yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ra, dan tsa yang bermakna 

dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. 

b. Al-Faraidh 

Al-Faraidh dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari kata tunggal faradha, 

yang berakar dari huruf-huruf fa, ra, dan dha yang mengandung beberapa 

makna dasar yakni penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, 

ketetapan yang pasti. 

c. Al-Tirkah 

Al-Tirkah dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal taraka, 

yang berakar kata dari huruf-huruf ta, ra, dan ka. Kata tersebut mengandung  

beberapa makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, 

meninggalkan agama, dan harta peninggalan. Pada dasarnya, arti-arti diatas 

sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta 

peninggalan. 

 

                                                 
16

 Ali Parman. Kewarisan Dalam Al-Quran. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

1995. hlm. 23 
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Konsep kewarisan diatas meskipun mengacu kepada tiga istilah dengan unsur-

unsur yang berbeda, namun apabila unsur-unsur itu dibawa pada makna kewarisan 

secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu pada tiga hal. 

Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris, dan 

bagaimana kedudukan tirkah pewaris. 

 

2.  Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam 

 

Dasar dan sumber dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash 

atau teks yang terdapat dalam al-Qur‟an, Sunnah Nabi, serta Ijma‟ para ahli dan 

Ijtihad para sahabat.
17

Ijma‟ dan ijtihad sahabat, imam madzab, dan para mujtahid 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh 

Al Qur‟an dan Sunnah Nabi.
18

 

 

B. Syarat, Rukun, dan Sebab-Sebab Waris Islam 

 

 

1. Syarat-syarat Waris Islam 

 

 

Syarat-syarat waris Islam ada tiga macam:
19

 

a. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat 

maupun menurut hukum. 

Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli 

warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal 

atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang.  

                                                 
17 Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. Cet.1. Jakarta: Prenada Media. 2014. hlm. 

7 
18

 Nunung Rodlyah. Hukum Waris Islam. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012. 

hlm. 5 
19

 Ibid. hlm 6 
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b. Ahli Waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan 

meninggal dunia. 

Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima 

warisan, sebab orang yang meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan 

hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya. 

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-

masing. 

Posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan pasti, sehingga 

bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan faraid. Hukum waris  

itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat kekerabatan. Para ahli 

waris mempunyai mempunyai hukum pewarisan tersendiri, diatara mereka ada 

yang mempunyai hak mewarisi dengan bagian tetap, mewarisi dengan sistem  

ashabah, bahkan ada yang terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-

masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti. 

 

2. Rukun Mewaris 

 

Rukun-rukun waris Islam ada tiga, masing-masing:
20

 

a.  Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati dan meninggalkan 

harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, 

sedangkan dalam kitab fiqh disebut muwarist. 

Bagi muwarits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya 

dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut 

kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarist menurut para ulama 

fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni: 

                                                 
20

 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. Op. cit. hlm 60 
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a) Mati haqiqy (sejati) 

b) Mati hukmy (berdasarkan keputusan Hakim) 

c) Mati taqdiry (menurut dugaan); 

b. Waarits, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwarrits 

lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi; 

c. Mauruts, ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan 

dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya 

perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. 

 

3. Sebab-sebab Mewaris 

 

Ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari 

seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Hubungan Perkawinan 

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika suami 

meninggal dunia, maka istrinya mewarisi harta suaminya. Demikian juga 

seorang istri meninggal dunia maka suaminya mewarisi harta istrinya. 

b. Hubungan Kekerabatan (nasab) 

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau 

hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi 

jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. 

Apabila orang tuanya yang meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan 

orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut 

mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang 

meninggal dunia maka orang tua mewarisi warisan anaknya. 

                                                 
21

 Nunung Rodlyah. Op. Cit. hlm 19 
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c. Wala‟ (pemerdekaan budak) 

Wala‟ yaitu hubungan hukmiah, hubungan ditetapkan oleh hukum Islam, 

karena tuannya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan 

mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. 

d. Jurusan Keislaman. 

Apabila seseorang telah meninggal, tetapi tidak mempunyai ahli waris sama 

sekali, atau mempunyai ahli waris, tetapi harta peninggalan masih bersisa 

setelah dibagikan, peninggalan tersebut harus diserahkan kepada Kas 

Pembedaharaan Negara untuk diwariskan oleh orang-orang Islam secara 

usubah. 

 

Sedangkan ada empat sebab yang menyebabkan seorang tidak berhak mewarisi 

harta peninggalan pewaris yaitu:
22

 

a. Berbeda Agama 

Seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir, begitu juga 

sebaliknya. 

b. Pembunuhan 

Apabila seseorang dengan sengaja membunuh seseorang yang ia akan menjadi 

ahli warisnya maka ia tidak memperoleh harta warisan dari pewaris yang 

terbunuh tadi. 

c. Perhambaan 

Seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun 

menjadi pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi. Karena seorang 

hamba menjadi milik tuannya bersama seluruh hak miliknya. 

                                                 
22

 Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. hlm 111 
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d. Tidak tentu kematiannya 

Apabila ada dua orang yang memiliki hubungan mewaris, pada hal mereka 

berdua tertimpa musibah sehingga menyebabkan keduanya meninggal 

bersama, jika dalam keadaan tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mati 

terlebih dahulu maka keadaan yang demikian tidak dapat salah seorang 

menjadi ahli waris dari yang lain. 

 

C. Harta Waris dan hal-hal yang berkaitan 

 

1. Harta Waris 

 

 

Harta waris yang dalam istilah fara‟id 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. 

 

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian 

luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:
23

 

a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. 

Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah 

meninggal yang menjadi tanggungan orang lain. 

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan 

menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, 

perkebunan dan lain-lain. 

                                                 
23

 Anggyka Nurhidayana. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada 

Perkawinan Sirri. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017 .hlm 19 
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c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak memanfaatkan barang 

yang diwasiatkan, dan sebagainya 

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti barang-barang 

yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi 

barangnya belum diterima. 

 

2. Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris 

 

 

Ada empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan 

tersebut) oleh ahli waris sebelum dibagikan, yaitu:
24

 

a. Biaya perawatan pewaris 

Biaya- biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari saat 

meninggal sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardu kifayah). 

b. Hibah pewaris 

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari 

tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi. Apabila penghibahan 

telah dilaksanakan semasa hidupnya (si pewaris) dan pada ketika itu belum 

sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada 

ahli waris, terlebih dahulu dikeluarkan hibah tersebut. 

c. Wasiat pewaris 

 Pemberian pewaris kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun 

manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang 

berwasiat (pewaris) mati. 

                                                 
24

 Wati Rahmi Ria. Hukum Waris Islam. Cet. Kedua. Lembaga Penelitian Universitas 

Lampung. Bandar Lampung. 2011. hlm. 83. 
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d. Hutang pewaris 

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu 

waktu tertentu. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang 

kepada seseorang lain, maka seharusnya ahli waris membayar/melunasi  

hutang tersebut terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum 

harta peninggalan tersebut dibagikan. 

 

D. Ahli Waris Berkebutuhan Khusus 

 

1. Pengertian ahli waris Menurut Hukum Islam 

 

 

Waris adalah bagian dari syari‟at Islam, oleh karenanya Islam mengatur secara 

sempurna masalah yang berkaitan dengan waris. Al Qur‟an menegaskan secara 

terperinci mengenai bagian ahli waris. 

Di dalam hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 3 

(tiga) hal, yaitu:
25

 

a. Perkawinan 

Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda atau duda, yaitu orang yang 

berstatus suami atau istri pewaris pada saat meninggal dunia. 

b. Kekerabatan 

Ahli waris berdasarkan kekerabatan yaitu meliputi leluhur, keturunan, dan 

saudara. 

c. Wa‟la  

Ahli waris karena telah memerdekakan budak.  

 

                                                 
25

 Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Cet. 

Kesatu. Refika Aditama; Bandung. 2005. hlm 17 
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Ahli waris dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Dzul Faraa‟id 

Yaitu ahli waris yang sudah di tentukan dalam Al Qur‟an, yakni ahli waris 

langsung yang pasti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-

ubah. 

b. Ashabah   

Ashabah, adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau 

bagian sisa. 

c. Dzul Arhaam 

Dzul Arhaam, adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan Dzul 

Faraa‟idh ataupun Ashabah, ahli waris golongan ini baru mewaris jika tidak 

ada ahli waris yang termasuk dalam kedua golongan tersebut 

 

2. Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas 

 

 

a. Pengertian Orang Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas 

 

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan 

karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. 

Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia 

mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang 

berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang 

yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, 

serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi 

kognitifnya mengalami gangguan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

Pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak.
26

 

 

b. Jenis-Jenis Orang Berkebutuhan Khusus 

 

 

Ragam Orang Berkebuhan Khusus meliputi:
27

 

1) Tunanetra/orang yang mengalami gangguan penglihatan.  

Tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan daya penglihatannya, 

berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi 

pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan 

khusus. 

2) Tunarungu/orang yang mengalami gangguan pendengaran 

Tunarungu adalah orang yang kehilangan seluruh atau sebagian daya 

pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara  

verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar 

masih tetap memerlukan pelayanan khusus. 
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3) Tunadaksa/Mengalami kelainan anggota tubuh/ gerakan 

Tunadaksa adalah orang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap 

pada alat gerak (tulang, otot, sendi) sedemikian rupa sehingga memerlukan 

pelayanan khusus. 

4) Berbakat/Memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 

Orang berbakat adalah orang yang memiliki potensi kecerdasan (inteligensi), 

kreativitas, dan tanggungjawab terhadap tugas diatas orang normal sehingga 

untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan 

khusus. 

5) Tunagrahita 

Tunagrahita (retardasi mental) adalah orang yang secara nyata mengalami 

hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh dibawah rata-rata   

sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, 

komunikasi, maupun sosial. 

6) Lambat belajar (slow learner) 

Lambat belajar (slow learner) adalah orang yang secara nyata memiliki 

potensi intelektual sedikit dibawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. 

Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, 

merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik 

dibandingkan dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding orang normal, 

mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik. 

7) Orang yang mengalami kesulitan belajar spesifik 

Orang yang berkesulitan belajar spesifik adalah orang yang secara nyata 

mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal 
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kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika. Permasalahan 

tersebut diduga disebabkan karena faktor (intelegensinya normal bahkan ada 

yang diatas normal). Orang berkesulitan belajar spesifik dapat berupa 

kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), 

atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain 

mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. 

8) Orang yang mengalami gangguan komunikasi 

Orang yang mengalami gangguan komunikasi adalah orang yang mengalami 

kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran berbicara, yang 

mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi 

bahasa, sehingga memerlukan pelayana pendidikan khusus. Orang yang 

mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor 

ketunarunguan. 

9) Tunalaras/orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku 

Tunalaras adalah orang yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan 

bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga 

merugikan dirinya maupun orang lain. 

10) ADHD/GPPH (Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas) 

ADHD/GPPH adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dapat 

berlanjut hingga dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan 

perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku dan 

hiperaktif (overaktif). Gejala tersebut harus tampak sebelum usia 7 tahun dan 

bertahan minimal 6 bulan. 
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11) Autisme 

Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan 

komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imaginatif, yang mulai tampak 

sebelum anak berusia 3 tahun , bahkan anak autisme infantil gejalanya sudah 

muncul sejak lahir. 

 

c. Penyandang disabilitas Tunagrahita (Retardasi Mental). 

 

 

Retardasi mental adalah kondisi dimana sebelum 18 tahun yang ditandai dengan 

rendahnya kecerdasan dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. 

Retardasi mental tertuju pada sekelompok kelainan pada fungsi intelektual dan 

defisit pada kemampuan adaptif yang terjadi sebelum usia dewasa. Selain 

intelegensinya rendah orang dengan retardasi mental sulit menyesuaikan diri dan 

berkembang. Keterampilan adaptif antara lain adalah keahlian memperhatikan dan 

merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial seperti berpakaian, 

buang air, makan, kontrol diri, dan berinteraksi dengan kawan sebaya.
28

 

 

Klasifikasi dibawah ini merupakan klasifikasi berdasarkan berat ringannya 

ketunaan:
29

 

1. Tunagrahita Ringan 

Anak tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya tidak 

berbeda dengan anak normal lainnya, mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 

s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa 

dididik (diajarkan) membaca, menulis, dan berhitung. 
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2. Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita sedang termasuk kelompok latih. Tampang atau kondisi 

fisiknya sudah dapat dilihat, tetapi ada sebagian anak tunagrahita yang 

memiliki fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. 

3. Tunagrahita Berat 

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu 

menerima pendidikan akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok 

mampu rawat, dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan 

orang lain. 

 

Ketunagrahitaan mengacu pada intelektual umum yang secara signifikan berada 

dibawah rata-rata. Para tunagrahita mengalami hambatan dalam tingkah laku dan 

penyesuaian diri. Semua gangguan tersebut berlangsung atau terjadi pada masa 

perkembangannya. Lebih lanjut, Dudi Gunawan mengemukakan bahwa seseorang 

dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, yaitu:
30

 

1. Keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau dibawah rata-rata; 

2. Ketidakmampuan dalam perilaku sosial/ adaptif; dan 

3. Hambatan perilaku sosial/ adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu 

sampai dengan usia 18 tahun. 

 

Klasifikasi tunagrahita secara sosial-psikologis terbagi dua criteria, yaitu: 

Psikometrik dan perilaku adaptif. Ada empat taraf tunagrahita berdasarkan 

psikometrik(Skor IQ-nya):
31
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Tabel 1 

Klasifikasi Tunagrahita 

 

 

 

        Klasifikasi 

 

                    IQ  

MA 

(Tahun) 
s Standford 

Binet 

(SB) 

s Sekala 

Weschler 

(WISC) 

r Ringan (mild mental retardation)         68-52         69-55       8,3-10,9 

Sedang (moderate mental retardation)         51-36         54-40         5,7-8,2 

be Berat (severe mental retardation)         35-20         39-25         3,2-5,6 

  Parah (profound mental retardation)            >19            >24              >3,1 

Sumber: Dadang Garnida. Modul Guru Pembelajar SLB Tunagrahita Cetakan 

Pertama. PPPPTK dan PLB. Bandung. 2016. 

 

Secara klinis, Tunagrahita dapat digolongkan atas dasar tipe atau ciri-ciri 

jasmaniah secara berikut:
32

 

1. Sindroma down/ mongoloid; dengan ciri-ciri wajah khas mongol, mata sipit 

dan miring, lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki 

dan tangan pendek, kulit kering, tebal, kasar dan keriput, dan susunan geligi 

kurang baik. 

2. Hydrocephalus (kepala besar berisi cairan); dengan ciri kepala besar, raut 

muka kecil, tengkorak sering menjadi besar. 

3. Mikrocephalus dan Makrochepalus; dengan ciri-ciri ukuran kepala tidak 

proposional (terlalu kecil atau terlalu besar). 

Karakteristik anak tunagrahita menurut Brown:
33

 

1. Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru, mempunyai kesulitan dalam 

mempelajari pengetahuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa 

apa yang dia pelajari tanpa latihan yang terus-menerus. 

2. Kesulitan dalam menggeneralisasikan dan mempelajari hal-hal yang abru. 

                                                 
32
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3. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat. 

4. Cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak dengan tunagrahita 

berat mempunyai keterbatasan dalam gerak, fisik, ada yang tidak dapat 

berjalan, tidak dapat berdiri atau bangun tanpa bantuan. Mereka lambat dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit menjangkau sesuatu, 

dan mendongakkan kepala. 

5. Kurang dalam menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tuna grahita berat 

sangat sulit mengurus diri sendiri, seperti: berpakaian, makan, dan mengurus 

kebersihan diri. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari 

kemampuan dasar. 

6. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tunagrahita ringan dapat 

bermain bersama dengan anak regular, tetapi anak tunagrahita berat tidak 

melakukan hal tersebut. Hal itu mungkin disebabkan kesulitan bagi anak 

tunagrahita dalam memberikan perhatian terhadap lawan main. 

7. Tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus. Banyak anak tunagrahita 

berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, 

misalnya: memutar-mutar jari di depan wajahnya dan melakukan hal-hal yang 

membahayakan diri sendri, misalnya: menggigit diri sendiri, membenturkan 

kepala dan lain-lain. 

 

E. Hak-hak Orang berkebutuhan Khusus/ Penyandang Disabilitas 

  

Penyandang Disabilitas memiliki hak:
34

  

1. hidup;  

                                                 
34
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2. bebas dari stigma; 

3. privasi;  

4. keadilan dan perlindungan hukum;  

5. pendidikan;  

6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  

7. kesehatan;  

8. politik;  

9. keagamaan;  

10. keolahragaan;  

11. kebudayaan dan pariwisata;  

12. kesejahteraan sosial;  

13. Aksesibilitas;  

14. Pelayanan Publik;  

15. Pelindungan dari bencana;  

16. habilitasi dan rehabilitasi;  

17. Konsesi; 

18. pendataan;  

19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;  

20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;  

21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan  

22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 

 

Khususnya dalam Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang 

Disabilitas meliputi hak:  

1. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;  
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2. diakui sebagai subjek hukum;  

3. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;  

4. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili 

kepentingannya dalam urusan keuangan;  

5. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; 

6. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;  

7. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, 

dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;  

8. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal 

keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan  

9. dilindungi hak kekayaan intelektual. 

 

 

F. Perlindungan Hukum 

 

 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 

 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat 

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
35

 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis.
36
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Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para 

ahli, yakni sebagai berikut:
37

 

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan  

c. terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan. 

d. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun. 

e. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut. 

 

f. Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini haya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang 

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam 

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebgai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesame manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 
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Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, 

yaitu sebagai berikut:
38

 

a. Sarana perlindungan hukum preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

b. Sarana perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. 
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G. Upaya Hukum 

 

1. Pengertian Upaya Hukum  

 

 

a. Menurut Retnowulan Sutantio, upaya hukum merupakan upaya yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal 

tertentu untuk melawan putusan
39

 

b. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat 

untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.
40

 

 

2. Macam-macam Upaya Hukum 

 

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya 

hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (verzet) atas putusan verstek, banding 

dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (dahulu 

disebut request civil) dan perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet):
41

 

a. Perlawanan (Verzet) 

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkannya diluar 

hadirnya tergugat/ verstek 

b. Banding  

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh para pihak 

yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang 

diperiksa. Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan terhadap putusan 

Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. 
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Putusan dalam tingakat banding berupa: 

a) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri. 

b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri. 

c) Membatalakan putusan Pengadilan Negeri. 

c. Kasasi 

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan 

dibawahnya tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan 

terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh 

pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. 

Putusan kasasi dapat berupa: 

a) Permohonan kasasi tidak dapat diterima, 

b) Permohonan kasasi ditolak, 

c) Permohonan kasasi diterma ( dikabulkan). 

d. Peninjauan Kembali 

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya perlawanan yang 

dialkukan atas putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Permohonan peninjauan kembali atas putusan perdata yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap ini hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-

alasan sebagai berikut: 

a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari 

pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan 

saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan 

palsu. 



34 

b) Apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang 

bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan. 

c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada 

yang dituntut. 

d) Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya. 

e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas 

dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah 

diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan.  

f) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan 

satu dengan yang lainnya. 

e. Perlawanan Pihak Ketiga 

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara 

dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya 

merasa dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan 

terhadap putusan tersebut. 

 

H. Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam 

 

1. Pengertian Perwalian 

 

1. Perwalian Berdasarkan Hukum Waris Islam 

Secara etimologi (bahasa), Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak  
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“awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti “teman”, “klien”, “sanak”, 

“pelindung”.
42

  

 

Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut dengan al-walayah (alwilayah), yaitu 

orang yang mengurus atau menguasai sesuatu. Perwalian dalam istilah fiqh 

disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari 

perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama 

kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, dimana 

orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Untuk memperjelas tentang 

pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:
43

 

a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku 

pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang 

belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum. 

b. Dalam kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut 

hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya 

sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu 

nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 

c. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia 

Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang 

untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus 

bergantung (terikat) atas izin orang lain. 

d. Sayyid sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat 

dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya  

                                                 
42

 Iis Susanti. Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 

Fakultas Hukum Islam. 2014. hlm. 20. 
43

 Ibid. 



36 

menurut beliau wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus adalah 

yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. 

e. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua katagori 

yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa 

atau rakyat), sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan 

harta seseorang. 

f. Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan 

terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak 

berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang  

tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal 

dunia, ia berada dibawah perwalian. 

 

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang 

perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan 

barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil). Demikian juga dengan 

penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut 

mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-

anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk 

bertidak sebagai wali.
44

 

 

Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk  

kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang 

tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 
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I. Kerangka Berfikir 

 

 

Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjadi proses mewaris  

(beralihnya harta warisan dari pewaris 

kepada Ahli Waris berdasarkan hk. waris 

Islam) 

 

Perlindungan Hukum terhadap hak waris 

Ahli Waris Berkebutuhan Khusus 

Upaya Hukum yang dapat dilakukan jika 

Wali tidak amanah dalam melaksanakan 

tugasnya 

Hukum Waris Islam 

Pewaris  

meninggal dunia 

(meninggalkan harta warisan) 

Ahli waris 

(Ahli waris mengalami cacat 

mental) 
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Keterangan: 

 

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Sumber utama 

dalam hukum waris Islam adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadis, di Indonesia 

pengaturan mengenai pewarisan bagi umat Islam berpedoman pada Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Harta 

peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya 

sebelum diketahui bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia atau dalam 

hal ini telah diputuskan oleh Hakim tentang kematian seseorang yang hilang. 

Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada 

orang lain yang ditinggalkan (ahli waris). Akibat dari beralihnya harta kekayaan 

kepada ahli waris, kemudian timbul hak dan kewajiban dari peralihan harta 

kekayaan tersebut dalam hal ini termasuk hak (besaran bagian yang diperoleh) 

masing-masing ahli waris, tidak terkecuali untuk ahli waris yang mengalami sakit 

parah atau ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental 

(cacat mental/tunagrahita). Ahli waris yang mengalami sakit parah atau ahli waris 

berkebutuhan khusus tidak dapat mengelola harta yang di miliki serta dianggap 

tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Untuk menjamin perlindungan 

hukum  hak ahli waris berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental 

diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas harta 

peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat apabila tidak ada 

orang yang bertanggung jawab dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki 

atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak dapat 
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dipungkiri juga bahwa dilain sisi penyalahgunaan dapat saja dilakukan oleh 

walinya sendiri sehingga diperlukan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan 

jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugas perwaliannya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode 

yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek 

keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. 

 

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara 

melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum 

artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur 

(sistematis).
45

 

 

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada 

didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun 

secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu 

diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. 

Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan: 

a. Rencana penelitian (research design) dan penulisan proposal 

b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian 

                                                 
 
45

 Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti. 2004. hlm 57 
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c. Menulis laporan penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian 

hukum dogmatik.
46

 Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan 

pustaka dan ketentuan hukum Islam terkait dengan perlindungan ahli waris 

berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, proses pewarisan, upaya 

hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan 

tugasnya serta di dukung dengan data Putusan Nomor: 60/PDT.P/2008/INV/ 

MSY.BNA. 

 

C. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat 

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.
47

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi secara jelas dan lengkap mengenai proses mewaris pewaris yang 

memiliki kebutuhan khusus, bagaimana perlindungan terhadap hak ahli waris 

berkebutuhan khusus serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak 

amanah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini ahli waris cacat mental 

menurut hukum waris islam. 
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 Ibid. hlm 102. 
47

 Ibid. hlm 50. 
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D. Pendekatan Masalah 

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

yuridis, didukung dengan pendekatan studi putusan, yang merupakan pendekatan 

yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan 

konsep-kosep serta pendekatan studi kasus hukum yang diselesaikan melalui 

putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

E. Data dan Sumber Data 

 

 

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan berupa bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap mengikat yaitu meliputi : 

a. Al Qur‟an, hadits serta Ijma dan Ijtihad; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan; 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

f. Kompilasi Hukum Islam; 

g. Putusan Nomor: 60/PDT.P/2008/INV/ MSY.BNA. 
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2. Bahan Hukum Sekunder  

 

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum pewarisan 

serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau 

disebut juga sebagai bahan hukum  penunjang dalam penelitian seperti kamus, 

dan juga ensiklopedia.  

 

F. Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data 

 

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi 

pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan 

tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep terkait perlindugan 

hukum dan hak mewaris bagi ahli waris berkebutuhan khusus dengan cara  

membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan 

permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang 

diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.  
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Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
48

 : 

a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan 

bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan 

sesuai dengan permasalahan. 

b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan . 

c. Sistematika data, yaitu kegiatan menempatkan data yang diperoleh menurut 

kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

 

G. Analisis Data 

 

 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih 

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis.
49

  

 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun 

secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari 

sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya  

secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban 

singkat dari permasalahan yang diteliti. 
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V. PENUTUP 
 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses mewaris akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila langkah-

langkah yang telah dipaparkan dilakukan secara sistematis, tidak ada yang 

membedakan proses mewaris ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, 

hanya saja yang menjadi sorotan utama ialah tahapan penentuan wali hanya 

diperuntukkan bagi ahli waris dalam keadaan khusus salah satunya yaitu ahli 

waris mengalami cacat mental. 

2. Perwalian merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk 

melindungi diri dan harta ahli waris berkebutuhan khusus. Ketentuan, dan tata 

cara perwalian bagi orang Islam diatur lebih lanjut dengan Intruksi Presiden 

R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Perwalian 

bagi ahli waris cacat mental yang sudah dewasa disebut dengan pengampuan 

(al hajru). 

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah yaitu dengan 

mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama 

(mecabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya 

kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan 

musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan). 
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