
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran, diantaranya terdapat

dalam Surat Al-Nisa (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat Al-

Quran lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling

tegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta

kapan harta peninggalan (tirkah) boleh dibagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Sedangkan

pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin dapat diartikan dengan

“seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal

peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui

dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.1

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a),

yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

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

waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar

Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang

1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 6



ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh,

baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.2

Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan

agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.3 Oleh karena itu

peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati

sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun-

temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris,

tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

B. Sebab- Sebab Mewaris

Didalam Hukum Kewarisan Islam ada tiga sebab orang memperoleh bagian harta warisan, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Yang dimaksud hubungan kekerabatan disini adalah hubungan darah atau hubungan famili.

Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia.

Misalnya, antara anak dan orang tuanya. Apabila orang tuanya  meninggal dunia, maka anak

2 Pitlo, Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, hal 1
3 Suma M. Amin, Hukum Keluarga Islam diDunia Islam, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004, hal 108



tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian sebaliknya jika anak yang meninggal

dunia.

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seseorang suami menginggal

dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga seorang istri

meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

3. Karena Wala’

Wala’, yaitu hubungan hukmiah, hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena orang

tuanya telah memberikan kenikmatan hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi

kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka

terjadilah hubungan kekeluargaan yang disebut wala’ul ‘itqi. Dengan adanya hubungan

tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budaknya yang dimerdekankanya itu,

dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik

karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan.

Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena wala’ tersebut telah kehilangan

makna yang pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara

umum, perbudakan sudah tiada lagi. 4

C. Rukun Mewaris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu (a) pewaris; (b) ahli waris;

dan (c) warisan.

4 Wati Rahmi Ria, Aspek Yurudis Tentang Hukum Waris Islam, Universitas Lampung, Lampung, 2008, hal 39



a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya, diwarisi

oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut muwarris.

b. Ahli waris

Yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik

karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam

kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan iris, miratis, turats, dan

tirkah.5

D. Syarat- syarat Kewarisan

Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (a) meninggal dunianya pewaris, (b) hidupnya ahli waris, dan

(c) mengetahui status kewarisan.

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud menninggal dunia disini adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati),

meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut

5 Ibid, hal 39



dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh

dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan

pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta

tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal

dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan

antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan

saudara, baik sekandung sebapak maupun seibu.6

E. Pangahalang Mewaris

Ada sebab mewaris, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi,

belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu

diperhatikan, yaitu ada atau tidaknya penghalang mewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu (a) pembunuhan, (b)

perbudakan, (c) berlainan negara, dan (d) berlainan agama.

a. Pembunuhan

6 Ibid, hal 40



Para ulama hanafiyah membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan

pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan yang lagsung tersebut dibagi menjadi

tiga, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan

yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung, misalnya

seseorang membuat lubang dikebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam lubang tadi

dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan karenan perbuatan tidak langsung oleh

orang yang membuatt lubang tersebut.

Menurut para ulama Hannafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk

mewaris, sedangkan pembunuhan tak langsung bukan merupakan penghalang untuk

mewaris.

b. Perbudakan

Seorang budak tidak dapat diwarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat

diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama

sekali.

c. Berlainan Negara

Yang dimakksud dengan berlainan Negara adalah berlainan pemerintahan yang dikuti oleh

pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar sesama muslim

tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab negara-negara Islam, walalupun berbeda

pemerintahannya, dan jarak jauh yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu negara.



Hubungan kekuasaan (ishmah) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum

Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk

kenegaraan, system pemerintah maupn mengenai pilitik yang dianutnya.

d. Berlainan Agama

Berlaianan agama berarti agama pewaris berlainan dengan agama ahli waris. Misalnya,

pewaris beragama Islam, sedangakan ahli warisnya beraga Kristen. Demikian juga

sebaliknya, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang artinya:

“Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat
mewarisi harta orang-orang Islam”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)7

F. Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal

dunia.8 Istilah wasiat sendiri berakar dari dari Bahasa Arab, Washa yang berarti menyampaikan,

dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain ketika si

pemberi meninggal dunia.

Di dalam bukunya Fiqh Islam H. Sulaiman Rasyid menyebutkan ada empat rukun wasiat, yaitu9 :

1. Orang yang berwasiat disyaratkan keadaannya bersifat mukallaf dan berhak berbuat

kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri

7 Ibid, hal 42
8 Rasyid Sulaiman, Figh Islam, Attahrujah, 1945. Hal 351
9 Ibid. Hal 352



2. Orang menerima wasiat (maushillah) hendaknya keadaannya dengan jalan bukan wasiat,

baik kepada kemaslahatan umum seperti membuat masjid, sekolah atau lain-lainnya.

3. Sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan dengan keadaannya dapat berpindah milik dari

sesorang kepada  oranglain.

4. Lafaz atau kalimat wasiat disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan Iktiyariyah, yaitu suatu tindakan yang

dilakuan atas dorongan kemudian sendiri dalam keadaan bagaimanapun.10 Dengan demikian

orang bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Dan bentuk surat wasiat dapat dilakukan

dengan cara lisan dan tertulis, untuk yang lisan harus disakasikan dua orang saksi sedangakan

wasiat yang ditulis bias dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta otentik.

2. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (f) yang dimaksud dengan wasiat adalah

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah

pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu supaya ada wasiat harus memenuhi rukun wasiat yaitu

: (1) Pewasiat, (2) penerima wasiat, (3) benda yang diwasiatkan. Supaya seseorang dapat menjadi

pewasiat yang mewasiatkan sebagian harta bendanya maka ada dua syarat kumulatif, dua syarat

tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan (2) berakal sehat.

Disamping itu ada syarat tambahan bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksaan. Hal ini

dinyatakan dalam Pasal 194 ayat 1.

Kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun

demikian Pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga.

10 Rachmat Budiono A, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, Bandung, Pt Aditya Bakti hal 25



Disamping itu, Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik

secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa atau lembaga apa

yang ditujuk akan menerima harta yang diwasiatkan.

Pasal 197 ayat (1), wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada

pewasiat;

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah

melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman lebih berat;

3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau

mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

G. Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya

adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilakukan. Adapun pengertian

tentang wasiat dan wajib adalah sebagai berikut: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wasiat

adalah “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan

harta kekayaan), dalam Kamus Istilah Fikih, Wasiat adalah “Pesan terhadap sesuatu yang baik,

yang harus dilakukan sesudah seseorang meninggal”, sedangkan dalam Kamus Istilah Islam,

Wasiat adalah “Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi

wasiat”. Berdasakan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara terminologis

wasiat adalah tindakan sesorang yang secara sukarela memberikan hak kepada orang lain untuk



memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda tanpa mengharapkan suatu

imbalan, yang melaksanakannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi

wasiat meninggal.

Wajib adalah tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), Menurut M. Abdul Mujieb, wajib

adalah khittab Allah yang menuntut pekerjaan dengan tuntutan pasti, sedangkan menurut Moh.

E. Hasim, wajib adalah amal yang mau tidak mau mesti dikerjakan. Berdasarkan pengertian

diatas dapat disimpulkan bahwa wajib dapat diartikan sesuatu yang harus, tidak boleh tidak

untuk dikerjakan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan.

Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari

suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan

setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Wasiat wajibah secara etimologis berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara

terminologis, wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang

mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat

secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang

tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hokum yang

diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai



referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu

himpunan.11 Adanya KHI dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpang

siuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, dasar acuannya

adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang

sama antara satu dengan yang lainya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara PA

dengan PA lainya dalam masalah yang sama. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan

hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan

tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat

berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan KHI semua hakim di

lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.

3. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang ditetapkan oleh

perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak

menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia

(pewaris).

Penulis mengambil kesimpulan ini karena KHI mengatur tentang orag-orang yang memperoleh

hak wasiat wajibah dalam Pasal 209, dalam pasal tersebut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut

di atas, sedangakan orang tua angkat ya yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-bannyakya 1/3 dari harta warisan anak angkattnya.

11
Rodliyah, Nunung. Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Gunung Pesagi, Bandar Lampung

2009 hal 215



2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasit diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

4. Penerima Wasiat Wajibah dan Besar Bagianya.

4.1 Penerima Wasiat Wajibah.

a. Anak Angat dan Orang Tua Angkat

Dalam KHI, penerima wasiat wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat

dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal

dunia. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak

angkatnya ketika anak angkatnya meninggal dunia (Pasal 209 KHI).

b. Ahli Waris yang Terhijab.

Dalam UU Wasiat Mesir, penerima wasiat wajibah adalah cucu yang ditinggal mati oleh

ayah dan atau ibunya, sementara kakek dan atau neneknya (yang kelak meninggal dunia

akan menjadi pewaris untuk ayah/ibu cucu tersebut) masih hidup, atau meninggal

bersamaan dengan ayah/ibu cucu tersebut. Baik hal ini karena kematian hakikih maupun

kematian yang ditetapkan menurut hakim.

Cucu yang ditetapkan oleh UU Wasiat Mesir berhak menerima wasiat wajibah antara

cucu dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah. Adapun cucu perempuan hanya

terbatas pada tingkatan pertama saja (Pasal 176). Dari kelompok peneriam wasiat

wajibah dalam UU Wasiat Mesir dapat disimpulkan bahwa penerima wasiat wajibah

adalah ahli waris yang terhijab. Berbeda dengan ketentuan dalam KHI yang menentukan

bahwa penerima wasiat wajibah adalah anak dan orang tua angkat.



Ketentuan tentang penerima wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir, yaitu cucu-cucu

yang ditinggal mati oleh orang tua mereka ini seperti ketentuan tentang ahli waris

pengganti dalam KHI. Dalam KHI, cucu-cucu ini akan mendapatkan bana dalam hal ini

mereka menempati posisi sebagai ahli waris pengganti. Jadi, mengenai ahli waris yang

mahjub ini, antara KHI dengan UU Wasiat Mesir memiliki kesamaan pandangan yakni

bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari bagian orang tua mereka. Hanya saja

dalam KHI disebut sebagai ahli waris pengganti, sementara dalam UU Wasiat Mesir

disebut wasiat wajibah.

c. Kerabat yang Tidak Menjadi Ahli Waris

Dalam KHI maupun Wasiat Mesir, ahli waris yang terhalang, misalnya karena

perbedaan agama tidak akan mendapatkan bagian warisan karena ia tidak termasuk

sebagai ahli waris. Dalam KHI Pasal 171 disebutkan bahwa seseorang akan termasuk

ahli waris manakala saat pewaris meninggal dunia ia dalam keadaan beragama Islam,

memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak

terhalang secara hukum untuk mendapatkan bagian warisan. Mengacu pada ketentuan

Pasal 171 tersebut, maka ahli waris yang terhalang tidak termasuk sebagai ahli waris

dan oleh karena itu tidak akan mendapat bagian warisan.

Mengenai kerabat yang tidak termasuk sebagai ahli waris, Ibnu Hazm berpendapat yang

ditegaskan dalam Al-Muhalla, bahwa para kerabat yang tidak menerima warisan berhak

menerima bagian dari harta peninggalan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Oleh karena

itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris untuk memberikan wasiat

tersebut kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik karena menjadi



budak, karena  berbeda agama, ataupun karena adanya kerabat lain yang menghijab,

maupun karena ia bukan sebagai ahli waris12.

4.2 Besar Bagian Wasiat Wajibah

Besarnya persentase harta peninggalan yang boleh dialokasikan untuk wasiat wajibah dalam

KHI adalah maksimal sebesar 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Pada Pasal 209 disebutkan

tentang orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orang tua

angkat saja, tanpa menyebutkan bagaimana metode pemberian wasiat wajibah.

Dalam UU Wasiat Mesir, batas peneriamaan wasiat wajibah adalah dalam batas 1/3 dari

harta peninggalan (Pasal 176). Hal ini dengan syarat bahwa keturunan yang akan diberikan

wasiat wajibah tersebut tidak turut mewarisi harta peninggalan pewaris, serta belum pernah

diberikan harta oleh pewaris dengan cara lain. Mengenai metode pemberian wasiat tersebut,

dalam UU Wasiat Mesir tidak diatur lebih lanjut. Tetapi, dari ketentuan dalam Pasal 176,

terlihat jelas tentang kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah yang didasarkan atas

ketentuan perundang-undangan.

Menurut Ibnu Hazm, karena kewajiban berwasiat itu berlaku bagi setiap orang yang

meninggalkan harta, apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat,

maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.

Adapun mengenai jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan, menurut Ibnu Hazm

tidak ada ketentuan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan, kepatutan, dan ketulusan

masing-masing, asalkan masih dalam batas 1/3 waris (harta). Namun beliau member batas

minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Jika kerabat yang mewarisi banyak,

12 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq, hlm. 314



maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya kepada tiga orang. Sekiranya ia berwasiat

kepada orang yang bukan kerabat, maka dua dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada

kerabat dan hanya 1/3 saja yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli, dan yang

berkewajiban untuk melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau

pemegang waris13.

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan bahwa:

13 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq, hlm. 193

Suami (Muslim) Istri (Muslim)

Meninggal Meninggal

Anak Kandung
(Muslim)

Warisan Wasiat Wajibah

Anak Kandung
(Non Muslim)



Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan

merupakan suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka

mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu perkawinan akan mempersatukan

satu keluarga dengan keluarga yang lain. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang sah

salah satunya adalah timbulnya hak saling mewarisi.

Menurut Hukum Islam, yang berhak menerima harta warisan dari pewaris muslim adalah anak

yang beragam Muslim, karena jika ahli waris beragama lain maka dia tidak berhak menerima

harta warisan pewaris Muslim. Sedangkan ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan

orang tuanya bedasarkan wasiat wajibah.


