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ABSTRAK  

 

Abriyani, Eka 2022. Konsep Waris Transgender (Studi Komparasi Antara Fikih 

Mawaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Skripsi Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I 

Kata Kunci/Keywords : Waris Transgender, Fikih Mawaris, KUH Perdata 

Transgender merupakan fenomena sosial modern, Transgender orang yang 

cara berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada 

umumnya atau ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya 

bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai 

kepada operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Dalam Islam 

transgender disebut dengan mukhannath yang berarti bertingkah laku seperti 

perempuan atau memiliki banyak sifat kewanitaan dan lemah lembut. Adanya 

fenomena transgender tentu berdampak juga dalam berbagai aspek, salah satunya 

adalah mengenai konsep warisnya. Dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan 

Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah 

besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris. 

Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana 

status waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang hukum 

Perdata dan bagaimana bagian waris transgender menurut Fikih Mawaris dan 

Kitab undang-undang hukum Perdata. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan metode pendekatan komparatif pustaka yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan membandingkan ketentuan, kaidah, asas ataupun sistem hukum 

untuk melihat dan mendapatkan gambaran perbedaan dan persamaan antara Fikih 

Mawaris dan KUH Perdata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waris bagi ahli waris 

transgender menurut KUH Perdata adalah status waris dan bagian waris yang 

diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, konsep waris 

transgender menurut Fikih Mawaris, status waris transgender ditentukan 

berdasarkan alasan orang tersebut melakukan operasi kelamin, jika operasi 

kelamin dilakukan dengan tujuan perubahan tanpa ada alasan mendesak maka 

status warisnya berdasarkan jenis kelamin sebelum operasi. Namun, jika operasi 

dilakukan dengan tujuan penyempurnaan atau perbaikan seperti pada khuntha 

karena ada alasan dapat dibuktikan secara medis maka status waris orang tersebut 

sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi penyempurnaan. Status waris ini juga 

berdampak pada bagian waris yang didapatkan oleh transgender atau mukhannath  

dan untuk bagian waris khuntha menurut pendapat beberapa ulama mahzab 

memiliki bagian berbeda dengan orang yang tidak memiliki kelainan pada 

kelaminnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap mahkluk hidup yang diciptakan Allah Swt di dunia ini pasti akan 

mati dan binasa. Begitupun manusia yang hidup pada akhirnya akan meninggal 

dunia. Kematian pada satu sisi sebagai tanda bahwa ia telah selesai dengan urusan 

duniawi, namun disisi lain kematian juga memberikan dampak bagi orang-orang 

yang ditinggalkan. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta 

peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut 

dengan pembagian harta warisan. Seperti Firman Allah Swt : 

َتَرَك   ا  ِمَِّ َمَواِلَي  َنا 
ْ
َجَعل  ٍّ

 
تُْوُهْم  َوِلُكل

ٰ
َفا ْم 

ُ
ْيَمانُك

َ
ا َعَقَدْت  ِذيَْن 

َّ
َوال ْقَرُبْوَنۗ  

َ
ا
ْ
َوال َوالِٰدِن 

ْ
ال

ِ َشْيءٍّ َشِهْيًداࣖ 
 
ل
ُ
ى ك

ٰ
اَن َعل

َ
َ ك  َنِصْيَبُهْمۗ  ِانَّ اّٰلله

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli 

waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib 

kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 

berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

Menyaksikan segala sesuatu.1 

Dalam konteks ayat di atas, pembagian harta warisan merupakan salah satu 

kajian dalam Islam yang dibahas dalam keilmuan secara khusus dalam Fikih 

Mawaris. Hal tersebut untuk mengetahui cara menyampaikan atau meneruskan 

tarikah-tarikah orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak 

 
1 Al-Qur’an, 4:33 
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menerimanya.2 Walaupun sebenarnya, hukum waris di Indonesia bersifat 

pluralistik yang mana memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum 

adat, hukum Islam dan hukum positif yang bersumber dari kitab undang-undang 

hukum perdata. Namun  dari ketiga sistem hukum kewarisan tersebut, yang sering 

digunakan adalah hukum kewaris Islam dan hukum perdata. 

Dalam KUH Perdata Hukum, kewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata, 

namun dalam KUH Perdata tidak dijelaskan definisi waris. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan 

Di Indonesia, warisan adalah suatu cara penyelesaian hubungan hukum dalam 

masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari 

wafatnya seseorang. Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan 

dalam kewarisan adalah sistem parental atau ouderrechtelijk. Menurut KUH 

Perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan yang termuat 

dalam Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menjadi 4 golongan.3 

Dalam hukum kewarisan Islam, waris adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Ilmu 

waris disebut juga dengan fara’idh, diambil dari kata mufradha yang terdapat 

dalam QS. An-nisa’ (4) ayat 7:  

 
2 Hasbi Ash Ashiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21. 
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2000), 267. 
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َوالِٰدِن  
ْ
ال َتَرَك  ا  ِم َِّ َنِصْيٌب  َجاِل  َوالِٰدِن ِللر ِ

ْ
ال َتَرَك  ا  ِم َِّ َنِصْيٌب  َساِۤء  ِ

َوِللن  ْقَرُبْوَنَۖ 
َ
ا
ْ
َوال

ْفُرْوًضا  ُثَرۗ  َنِصْيًبا مَّ
َ
ْو ك

َ
 ِمْنُه ا

َّ
ا َقل ْقَرُبْوَن ِمَِّ

َ
ا
ْ
 َوال

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, 

menurut bagian yang telah ditetapkan.4 

 

Dalam Islam, hukum yang mengatur tentang waris disebut dengan fikih 

mawaris. Kata mawaris berasal dari mirats, yang berarti harta peninggalan orang 

yang telah meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya.5 Adapun fara’idh, 

berasal dari kata fardlu yang artinya berarti bagian yang telah ditetapkan oleh 

syara’. Apabila kedua istilah ini dibandingkan dalam pengertian bahasa, kata 

mawaris lebih luas dibandingkan kata fara’id yang memang lebih spesifik 

membahas tentang tata cara pembagian waris.  

Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman Allah di dalam 

Al-Quran. Pembagian waris juga telah ditetapkan untuk bagian laki-laki dan 

perempuan dari peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah 

meninggal dunia dan kerabat dari seseorang yang telah meninggalkan harta 

warisannya dan bagiannya telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku 

didalam nash.6 Dasar hukum waris Islam di Indonesia ialah al-Qur’an dan hadits, 

 
4 Al-Qur’an, 4:7 
5 Ash Ashiddieqy Hasbi, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 17. 
6 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 7. 
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kemudian ijma’ (kesamaan pendapat para ulama) dan ijtihad para sahabat, imam-

imam mahzab dan mujtahid. 

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, banyak masalah dan 

problematika yang kerap muncul di berbagai media cetak maupun digital, salah 

satunya adalah fenomena transgender. Secara etimologi, transgender berasal dari 

dua kata yaitu trans yang berarti pindah atau pemindahan. Adapun gender yang 

berarti suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.7 Secara terminologi, transgender 

adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau 

seseorang yang memang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa 

tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan.8 Dalam 

ranah psikologis transgender termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis 

atau gender identity disorder.9 

Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi 

transgender atau transeksual. Pertama, faktor internal, yaitu penyebab yang telah 

ada sejak lahir (hormon dan gen) dikarenakan adanya hormon dan kromosom 

yang tidak seimbang yang menyebabkan alat kelaminnya tidak jelas, sehingga 

mengharuskan adanya operasi perbaikan kelamin. Kedua, yaitu faktor eksternal 

yang dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan ataupun pergaulan yang buruk. 

Banyak orang berubah menjadi transgender berangkat dari pengalaman 

 
7 Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, 15th ed. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 8. 
8 Gibtiah, Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transseksual Dan Transgender 

(Palembang: Rafah Press, 2012), h. 11. 
9 Koeswinarto, Hidup Sebagai Waria (Yogyakarta: Ptlkis Pelangi Aksara, 2004), h. 12. 
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menyakitkan dari dalam keluarga. Hal itu bisa berupa kekerasan fisik, mental 

maupun seksual. 

Berkaitan dengan faktor internal, bahwa ada manusia yang terlahir dengan 

dua alat kelamin sekaligus atau dalam istilah kedokteran disebut dengan ambigous 

genitilia. Adapun manusia yang hanya satu lubang yang tidak 

mengidentifikasikan alat kelamin laki-laki maupun perempuan sehingga status 

kelaminnya tidak jelas. Orang-orang yang menderita kelainan alat kelamin seperti 

ini disebut dengan khuntha. Menurut istilah khuntha adalah orang yang 

mempunyai alat kelamin ganda atau tidak memiliki keduanya. 

Dalam keadaan demikian kejelasan alat kelaminnya masih samar-samar 

sehingga membutuhkan operasi perbaikan alat kelamin. Namun, dalam 

masyarakat awam, khuntha termasuk dalam kategori transeksual atau transgender. 

Di kalangan masyarakat Indonesia, fenomena transgender masih menjadi pro 

kontra karena perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya yang dianggap 

melanggar syariat Islam dan dianggap tidak bersyukur atas gender yang telah 

Tuhan berikan kepada seseorang tersebut.  

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya fenomena 

transgender di masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, 

dalam hal ini permasalahan tentang hukum waris. Perubahan status seseorang dari 

laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya sangat berpengaruh pada status 

kewarisannya dan jumlah bagian yang akan ia dapatkan.10 Fikih Mawaris merujuk 

kepada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki 

 
10 Oemar Moechthar, Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum Waris (Jakarta: 

Prenadamedia group, 2019), h. 15. 
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seorang muslim ketika meninggal dunia. Adapun hukum waris Kitab undang-

undang hukum Perdata perspektif sistem keturunan ialah menganut sistem 

keturunan bilateral, yaitu setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan 

ayah maupun ibunya. Setiap yang menjadi ahli waris berhak menuntut bagian 

warisan yang menjadi haknya. Para transgender juga merupakan objek hukum dan 

harus dilindungi hak-hak warisnya, sehingga memerlukan adanya kejelasan 

tentang status waris dan bagian yang akan didapatkan menurut fikih mawaris dan 

hukum positif berlaku di Indonesia.  

Maka, peneliti mencari tahu dan membandingkan tentang status waris dan 

bagian waris trangender dilihat dari Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang 

hukum Perdata. Karena ada aturan yang berbeda, maka hal ini memungkinkan 

hasil yang berbeda pula. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk 

mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul 

“KONSEP WARIS TRANSGENDER (STUDI KOMPARATIF ANTARA 

FIKIH MAWARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA)”. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan 

(Library Research) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang 

bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber hukum islam dan Kitab undang-

undang hukum perdata, serta sumber-sumber teori transgender menggunakan 

pendekatan deskriptif normatif. 
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B. Rumusan masalah  

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan 

sebuah permasalahan. Berdasarkan paparan latar belakang diatas. Maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

undang-undang hukum Perdata?  

2. Bagaimana bagian waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk menjelaskan status waris transgender menurut Fikih Mawaris 

dan Kitab undang-undang hukum Perdata?  

b. Untuk menjelaskan pembagian waris bagi transgender menurut Fikih 

Mawaris  dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Manfaat 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum islam kontemporer 

terutama dalam bidang kewarisan, memperkaya literatur kepustakaan, 

dan memberikan bentuk kepastian hukum bagi Transgender dalam 

bidang waris bagi akademisi kampus maupun masyarakat. Selain itu, 

dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk 

penelitian selanjutnya. 



8 

 

 
 

b. Manfaat praktis 

1. Manfaat internal 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat ke dalam baik kepada mahasiswa maupun kepada fakultas 

syariah IAIN Ponorogo untuk kepentingan akreditasi. 

2. Manfaat eksternal 

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharap mampu memberikan 

manfaat ke luar (eksternal) yakni dapat menjadi acuan dan masukan 

bagi mereka yang membutuhkan literatur tentang hukum waris bagi 

transgender. 

D. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran dan pencarian 

penulis terkait tema penelitian ada beberapa skripsi dan tesis yang dijadikan 

rujukan oleh penulis. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aghis Mustaghfir 

mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

tahun 2018 berjudul; “Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam dan 

KUH Perdata”. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama mahzab tentang konsep kelahiran anak dalam 

kandungan yang dapat menerima warisan. Perdebatan muncul mengenai konsep 

hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak 

mendapat warisan dengan batasan kelahiran. Dalam KUH Perdata disebutkan 

bahwa anak zina berpeluang untuk mewarisi apabila ada pengakuan dari ayah. 
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Sedangkan dalam hukum Islam, anak zina tidak berhak dinasabkan kepada 

ayahnya, termasuk dalam hal waris. Dari masalah utama tersebut menghasilkan 

rumusan masalah; a). Bagaimana kedudukan anak zina menurut hukum Islam dan 

pasal 869 KUH Perdata?, b). Bagaimana kedudukan waris anak zina dan 

kewarisannya pada hasil putusan pengadilan?. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah a). tinjauan umum tentang transgender, b). tinjauan umum 

tentang kewarisan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research 

dengan pendekatan deskriptif analisis normatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah 

kedudukan waris anak zina dalam hukum Islam dan pasal 869 KUH Perdata 

terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama 

dilahirjkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan 

kerabat bapaknya. Sedangkan perbedaannya, dalam Hukum Islam anak zina saling 

mewaris dengan ibunya dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. 

Dalam pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu 

pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan 

waris. analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 

KUH Perdata ialah anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak 

untuk memperoleh waris dan yidak pula menuntutnya. Penetapan konsep anak 

zina antara lain memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu dari segi teori tentang jenis penelitian berupa library research dan 

teori tentang waris menurut KUH Perdata. Perbedaan penelitian ini dan penelitian 
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yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada subjek penelitian, penelitian ini 

memakai tentang waris anak zina menurut hukum Islam dan KUH Perdata untuk 

menganalisis sedangkan penulis menggunakan fikih mawaris dan KUH Perdata 

untuk menganalisis. Perbedaan lainnya yang dapat dilihat dari penelitian ini dan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah masalah utama dalam penelitian ini 

terfokus pada penetapan kewarisan anak zina, masalah utama dalam penelitian 

penulis mengenai status waris bagi transgender yang dapat dilihat dan dibuktikan 

dengan rumusan masalah penelitian.11 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amar Daulana, Mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Yang Berjudul; “Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam 

Pespektif Hukum Islam” Tahun 2020. Masalah utama dalam skripsi ini adalah 

Hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di 

Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan 

yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam 

Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun belum ada penjelasan secara tegas dan 

rinci tentang kewarisan bagi transgender. Dari masalah utama tersebut 

menghasilkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana penetapan kewarisan bagi 

Transgender dalam tinjauan hukum Islam?. Untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut, peneliti menggunakan Teori, a) tinjauan umum tentang transgender, b) 

tinjauan umum tentang kewarisan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

library research dengan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian ini  

 
11 Aghis Mustaghfir, Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH 

Perdata, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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menunjukan bahwa kedudukan waris transgender dalam hukum Islam akan 

mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi jika 

operasi dilakukan tanpa kecacatan, berbeda dengan transgender yang dikarenakan 

adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan sesuai ketentuan hasil medis. 

Ketetapan bagian waris untuk transgender dilakukan dengan menentukan jenis 

kelamin dari seorang transgender tersebut, untuk menentukan jenis kelamin 

seorang transgender dapat dilakukan dengan menggunakan hasil medis maupun 

dengan menggunakan jenis kelamin semula sebelum melakukan operasi.12 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu dari segi teori tentang adanya tinjauan umum tentang Transgender, 

jenis penelitian berupa library research dan menggunakan pendekatan deskritif 

normatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis terletak pada sudut pandang, penelitian ini memakai hukum Islam untuk 

menganalisis sedangkan penulis menggunakan dua sudut pandang untuk 

menganalisis, yaitu fikih mawaris dan kitab undang-undang hukum Perdata. 

Perbedaan lainnya yang dapat dilihat dari penelitian ini dan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah masalah utama dalam penelitian ini terfokus pada 

penetapan pembagian waris, masalah utama dalam penelitian penulis mengenai 

konsep waris yang dapat dilihat dan dibuktikan dengan rumusan masalah 

penelitian. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Inas Wafiqoh, mahasiswa jurusan ilmu 

hukum fakultas hukum universitas pancasakti tegal tahun 2020 berjudul; 

 
12 Amar Daulana, Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Pespektif 

Hukum Islam, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). 
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“Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam”. Masalah 

utama dalam skripsi ini yaitu, Fenomena transgender yang semakin marak dalam 

kehidupan masyarakat yang dianggap tabu dan dianggap menyalahi nilai agama 

Islam, maka hal ini menimbulkan permasalahan baru. Karena hukum kewarisan 

Islam hanya mengatur tentang pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan 

dan tidak untuk transgender. Masalah utama tersebut menghasilkan Rumusan 

masalah 1.) bagaimana kedudukan transgender dalam pembagian waris menurut 

hukum islam?, 2.) bagaimana ketetapan bagian waris transgender menurut hukum 

islam?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah a). tinjauan umum 

tentang transgender, b). tinjauan umum tentang kewarisan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan deskriptif 

normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan waris transgender 

dalam hukum Islam akan mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia 

melakukan operasi jika operasi dilakukan tanpa kecacatan, berbeda dengan 

transgender yang dikarenakan adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan 

sesuai ketentuan hasil medis. Ketetapan bagian waris untuk transgender dilakukan 

dengan menentukan jenis kelamin dari seorang transgender tersebut, untuk 

menentukan jenis kelamin seorang transgender dapat dilakukan dengan 

menggunakan hasil medis maupun dengan menggunakan jenis kelamin semula 

sebelum melakukan operasi. 13 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu dari segi teori tentang adanya tinjauan umum tentang Transgender, 

 
13 Inas Wafiqoh, Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam, 

Skripsi, (tegal: universitas pancasakti, 2020) 
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jenis penelitian berupa library research dan menggunakan pendekatan deskritif 

normatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis terletak pada sudut pandang, penelitian ini memakai hukum Islam untuk 

menganalisis sedangkan penulis menggunakan dua sudut pandang untuk 

menganalisis, yaitu fikih mawaris dan kitab undang-undang hukum Perdata. 

Perbedaan lainnya yang dapat dilihat dari penelitian ini dan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah masalah utama dalam penelitian ini terfokus pada 

penetapan kewarisan bagi transgender, sedangkan masalah utama dalam penelitian 

penulis mengenai konsep waris transgender yang dapat dilihat dan dibuktikan 

dengan rumusan masalah penelitian.  

Keempat, Tesis ditulis oleh Agususanto Mahasiswa Program Magister Prodi 

Ilmu Hukum Islam IAIN bengkulu tahun 2019 berjudul “Akibat Hukum 

Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih 

Empat Madhab”. Masalah utama dalam skripsi ini adalah Para pelaku transgender 

juga merupakan objek hukum dan harus dilindungi hak-haknya begitu juga dalam 

masalah waris, meski Ilmu Waris sudah mengatur sedemikian rupa aturan waris 

dan mewarisi serta diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

sebagai legal standing untuk melindungi hak-hak ahli waris di Indonesia, namun 

belum cukup untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan sosial 

khususnya pada pelaku transgender. Penelitian ini merangkum dan mengangkat 

pembahasan pembahasan klasik yang mendekati kepada permasalahan 

transgender menggunakan perspektif Fikih Empat Madhab. Dari masalah utama 

ini, muncullah rumusan masalah 1.) Bagaimana prosedur penetapan perubahan 
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status pelaku transgender? 2.) Bagaimana akibat hukum atas perubahan status 

pelaku transgender. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut adalah transgender dan konsep ilmu waris. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. sedangkan 

metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara 

pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah 

perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak 

memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan 

Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan 

alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan 

hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak 

terjadi dzalim mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi 

pondasi imam empat madhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang 

kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat 

rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun 

dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat madhab 

terhadap kewarisan dalam perspektif Fikih Empat Madhab.14 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu dari segi teori tentang adanya tinjauan umum tentang Transgender 

dan teori waris dalam hukum Islam, jenis penelitian berupa library research dan 

menggunakan pendekatan deskritif normatif. Perbedaan penelitian ini dan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada sudut pandang, 

 
14 Agususanto, Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan 

Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab, Skripsi, (Bengkulu: IAIN bengkulu, 2019) 
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penelitian ini memakai perspektif fikih empat mahzab untuk menganalisis 

sedangkan penulis menggunakan dua sudut pandang untuk menganalisis, yaitu 

fikih mawaris dan kitab undang-undang hukum Perdata. Perbedaan lainnya yang 

dapat dilihat dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

masalah utama dalam penelitian ini terfokus pada akibat hukum perubahan status 

transgender terhadap kewarisan, masalah utama dalam penelitian penulis 

mengenai konsep waris transgender yang dapat dilihat dan dibuktikan dengan 

rumusan masalah penelitian.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian kualitatif, yaitu 

menggambarkan suatu kejadian yang diperoleh dari teori.15 Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum deskriptif normatif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara 

mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi secara nyata, realistik, aktual, 

nyata dan pada saat ini secara sistematis mengenai fakta, sifat, dan hubungan 

antar fenomena yang sedang diteliti.  Sedangkan, penelitian hukum normatif 

merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan 

berdasarkan doktrin, norma, kaidah, asas, teori, dan aturan hukum yang 

berlaku guna mencari solusi atau jawaban atas masalah yang timbul dari 

kekosongan hukum, konflik atau kekaburan norma.  Maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian hukum deskriptif normatif yaitu penelitian yang 

 
15 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2004), h. 3. 
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mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena menggunakan teori 

hukum. 

2. Data dan Sumber data  

Dalam penelitian hukum normatif istilah data dikenal dengan bahan 

hukum. Maka sumber bahan hukum utama dalam penelitian kualitatif ini 

ialah data yang diperoleh dari buku atau berbagai sumber kepustakaan yang 

terkait dengan masalah penelitian. Berdasarkan sumber bahan hukumnya, 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

didapatkan dari aturan-aturan yang berlaku dan mengikat. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer terdir dari ayat-ayat Al-quran, 

hadist Nabi Muhammad, ijma’ para ulama, pandangan para ulama 

mahzab yang berkaitan dengan konsep waris bagi Transgender. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan: 

a) Al-Quran Terjemah Kemenag Republik Indonesia 

b) Kitab Al-Mawarits fi al-syari'ah al-islamiyyah fi dhaui al-Kitab wa 

al-Sunnah 

c) Kitab Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa 

tulisan-tulisan di bidang hukum yang dapat menunjang dan mendukung 
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penelitian dan dapat memberikan penjelasan atau informasi yang 

relevan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, hasil karya, hasil penelitian ataupun 

karya ilmiah lainnya di bidang hukum.16 Maka, peneliti menggunakan 

buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan transgender, fikih 

mawaris, dan hukum waris dalam kitab undang-undang perdata. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data atau bahan hukum dalam penelitian ini, 

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian 

kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer sekunder yang 

berkaitan erat dengan penelitian melalui media online maupun offline. 

4. Analisis data  

Analisis data merupakan proses mencari, mengumpulkan dan mengatur 

secara sistematis bahan penelitian dan menafsirkannya untuk menghasilkan 

suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.17 Peneliti 

melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

menggambarkan suatu kejadian yang diperoleh dari teori. Dalam penelitian 

komparatif tentang konsep waris transgender menurut fikih mawaris dan 

kitab undang-undang hukum perdata, analisis data yang digunakan adalah 

analisis induktif, yang berarti  analisa terhadap bahan hukum  yang bersifat 

khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.  

 
16 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Perdasa, 2012), h. 52. 
17 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 120. 
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5. Pengecekan keabsahan data 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh 

penulis yaitu teknik triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data dengan 

cara memperoleh data yang sama dari sumber yang berbeda guna 

membandingkan atau mengecek. Densim dan Moloeng membedakan empat 

macam triangulasi, diantaranya dengan memanfaatkan penggunaaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. 

a) Triangulasi sumber: membandingkan dan mengecek kembali derajat 

keabsahan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif, yaitu kitab Al-Mawarits fi al-

syari'ah al-islamiyyah fi dhaui al-Kitab wa al-Sunnah, Kitab 

Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

b) Triangulasi dengan teori: hal ini dapat diperiksa derajat 

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan 

penjelasan banding (rival explanation).18 Teori yang digunakan yaitu 

hukum waris bagi transgender menurut Fikih Mawaris dan hukum 

waris bagi transgender menurut kitab undang-undang hukum 

perdata. 

F. Sistematika pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 

empat bab. Semua bab tersebut saling berkesinambungan dan mendukung teori 

 
18 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2001), 173. 



19 

 

 
 

satu sama lain. Gambaran secara singkat atas masing-masing bab yang akan 

dipaparkan, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan dasar dari penelitian berupa pendahuluan yang 

berisikan latar belakang pembahasan masalah penelitian yang 

didalamnya menguraikan mengenai transgender secara umum yang 

akan dikaitkan dengan konsep warisnya menurut hukum islam dan 

kitab undang-undang hukum perdata. Dari latar belakang tersebut 

muncul masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode 

penelitian. 

BAB II: HUKUM WARIS DAN TRANSGENDER 

Pada bab ini yang dipaparkan teori yang relevan dengan masalah 

yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai pengertian waris 

menurut fikih mawaris dan KUH Perdata dan hukum transgender 

menurut hukum Islam. 

BAB III:KONSEP WARIS TRANSGENDER MENURUT FIKIH 

MAWARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA 

Pada bab ini yang dipaparkan teori yang relevan dengan masalah 

yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai status waris 

transgender dan bagian waris transgender menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  
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BAB IV: ANALISIS KONSEP WARIS TRANSGENDER MENURUT 

FIKIH MAWARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA 

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena dalam bab ini akan 

menjelaskan tentang analisis konsep waris transgender menurut 

Fikih Mawaris dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

kemudian akan mengerucut kepada Persamaan dan perbedaan 

konsep waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari 

penjelasan dan hasil dari rumusan masalah serta saran yang 

diperoleh dari hasil penelitian 
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BAB II 

HUKUM WARIS DAN TRANSGENDER  

A. Hukum Waris dalam Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 

1. Pengertian Waris 

Hukum kewarisan Islam mengatur tentang peralihan harta dari 

seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, aturan tentang 

peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Kata waris berasal dari 

bahasa Arab yang diambil dari kata waris\a-yaris\u-wirs\an, isim failnya 

wa>ris\un yang artinya ahli waris.1 Sedangkan makna waris menurut 

bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau 

dari suatu kaum kepada kaum lain. 

Secara terminologi, waris atau al-Miras berarti warisan harta 

kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada 

ahli warisnya. Al-Miras menurut syari’at adalah memberi undang-undang 

sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli 

waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi 

hukum waris adalah salah satu Hukum Kekeluargaan Islam yang paling 

penting, berkaitan dengan kewarisan.2  

 
1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8. 

h. 496 
2 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 

4, 2019) h.1-2. 
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Di dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW tidak dijumpai ayat 

tertentu maupun hadits nabi yang memberikan penjelasan tentang 

pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu dikalangan para ulama 

yang terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi kewarisan 

Islam sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya 

yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun 

hak. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa 

ayat al- Qur’an dalam surat An-Nisa’ 7-13,33, 176 dan Al-Anfal ayat 75.3 

Dari beberapa definisi diatas, ilmu faraidh secara singkat ialah 

ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada 

ahli waris yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan 

dari pemaparan definisi ilmu waris diatas dapat dilihat bahwa kewarisan 

Islam mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dapat 

terlaksana. Terdapat tiga rukun waris, yaitu: 

1. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik 

mati hakiki maupun mati hukmy. 

2. Al-Warits, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang 

mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan 

terhalang.4 

 
3 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2019), 

h. 7-13. 
4 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), 

h. 25. 
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3. Al-Mauruts, yaitu harta yang menjadi warisan. Sebagian ulama 

faraid, menyebutnya warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang 

mungkin dapat diwariskan, seperti: 

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

b. Hak-hak kebendaan 

c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak 

syuf’ah.5 

d. benda-benda yang berada di tangan orang lain, misalnya 

barang-barang gadaian, barang yang sudah dibeli dari orang 

lain. 

Harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris 

setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran 

yaitu, zakat atas harta pusaka atau harta warisan, biaya mengurus 

jenazah, hutang piutang pewaris, dan wasiat si pewaris.6 Sehingga, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa harta warisan merupakan harta netto (harta 

bersih) si pewaris  berupa harta benda milik pewaris dan hak-haknya. 

Adapun dalam KUH Perdata, Hukum kewarisan diatur dalam Buku 

II KUH Perdata. Menurut Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan 

peraturan yang mengatur mengenai hukum kekayaan yang ditinggal oleh 

orang akibat dari meninggal dunia. Pemindahan harta bagi orang-orang 

 
5 Fachtur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, 1975), h. 36. 
6 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, h. 26. 
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yang memperolehnya, baik dari hubungan antar mereka dengan mereka 

ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.7 

Menurut Prof. Dr. R. wirjono Prodjodikoro, S.H. mendefinisikan 

warisan adalah soal apakah dan bagaimana perlbagai hak dan kewajiban 

tentang kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia akan beralih kepada 

orang lain yang masih hidup.8 Sedangkan, dalam kitab undang-undang 

hukum Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan 

pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan 

bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.9 Jadi harta 

peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris telah 

meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan 

tersebut terbuka untuk diwarisi. Dari beberapa pengertian hukum waris 

yang telah dipaparkan para ahli dan sarjana hukum dapat diketahui 

bahwa hukum waris memiliki unsur mutlak yang harus dipenuhi. Unsur-

unsur kewarisan menurut kitab undang-undang Perdata memiliki 3 unsur 

yaitu: 

1. Pewaris (efflater)  

Apabila merujuk pada Pasal 830 KUH Perdata, pewaris yaitu 

setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris 

tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia 

 
7 Liliana tedjosaputro, keadilan bagi ahli waris hukum waris dari sudut pandang hukum 

perdata (burgelijke wetboek), (semarang: butterfly memoli press, 2021), 

8 Ibidm, h. 13 

9 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194 



25 

 

 
 

tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak 

harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah 

meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.10 Seseorang 

dapat dinyatakan telah meninggal dunia dalam dua hal : 

a. Pasal 467 dan pasal 468 kitab undang-undang Perdata 

menyatakan bahwa, “seseorang dapat dinyatakan barangkali 

meninggal, apabila telah meninggalkan tempat tinggalnya, 

tanpa memberi kuasa kepada deorang wakil untuk mewakili 

dirinya dan atau mengurus harta bendanya, dan telah lewat 5 

tahun sejak hari keberangkatannya, atau sejak diperolehnya 

kabar terakhir bahwa ia masih hidup.”11 

b. Pasal 470 KUH Perdata menyatakan bahwa “apabila orang 

yang demikian ini meninggalkan tempat tinggalnya dengan 

menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dirinya guna 

mengurus harta bendanya, apabila meninggal dan lewat 10 

tahun, sejak hari keberangkatannya atau sejak siperoleh kabar 

terakhir bahwa ia masih hidup.”12 

Pernyataan “Barangkali meninggal dunia” ini dilakukan pada 

dasarnya untuk dua kepentingan. Pertama, untuk kepentingan 

orang itu sendiri (si barangkali meninggal) agar ada yang 

 
10 Anasitus Amanat, Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6 

11 Subekti and Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), 25th ed. 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1957), h. 146. 

12 h. 147. 
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mengurus hartanya. Kedua, untuk kepentingan para ahli waris 

agar ada kepastian hukum. Dengan adanya pernyataan 

“barangkali meninggal dunia” maka terhadap harta benda 

yang ditinggalkan oleh si pewaris dapat dilakukan pembagian 

warisan bersyarat yang sifatnya sementara apabila dikemudian 

hari ternyata orang yang dinyatakan meninggak dunia ini 

masih hidup. Maka harta benda itu masih miliknya dan ia 

berhak untuk menuntut pengembalian barang-barang tersebut 

dari ahli waris yang telah menerimanya.13 

1. Ahli Waris (erfgenaam) 

 Ahli waris (erfgenaam) adalah semua orang yang berhak 

menerima warisan.14 Dalam pasal 832 KUH Perdata yang 

dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga 

sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan 

istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang 

hidup terlama.15 Selanjutnya pada Pasal 833 KUH Perdata 

disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya 

karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, 

 
13 Liliana tedjosaputro, keadilan bagi ahli waris hukum waris dari sudut pandang hukum 

perdata (burgelijke wetboek), (semarang: butterfly memoli press, 2021),H. 9. 

14 Anasitus Amanat, Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6 

15 Ibid., h. 195 
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segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. 

Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:  

a. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang  

Orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana 

yang ditentukan dalam hukum positif atau peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Yang berhak menjadi 

ahli waris di dalam Pasal 832 KUH Perdata ialah para 

keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami 

atau isteri yang hidup terlama.16 

b. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat  

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang 

menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari 

pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalan 

surat wasiat.17 Dalam Pasal 875 KUH Perdata disebutkan 

bahwa surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang 

memuat pernyataan seseorang tentang apa yang 

dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, 

dan olehnya dicabut kembali.  

 Selain itu, seorang ahli waris juga harus cakap 

serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh 

undang-undang sebagai seorang yang tidak patut 

 
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), h. 221. 

17 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 

142 
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mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai 

tidak cakap (on bekwaam) untuk menjadi ahli waris. 

3. Warisan (Nalatenschap) 

 Menurut Wibozoo Reksopradoto, S.H, warisan adalah 

suatu cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat 

tentang hak dan kewajiban dari seseorang yang telah 

meninggal dunia tentang kekayaannya yang ditinggalkan dan 

cara peralihan kepada ahli warisnya.18 Itulah tiga unsur waris, 

jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris 

mewarisi tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan. 

2. Sebab Dan Penghalang Waris 

Ketentuan yang telah diatur dalam Islam sebab-sebab kewarisan 

ada tiga antara lain: 

a. Hubungan Perkawinan (Al-Mushaharah) 

Yaitu terjadi akad pernikahan yang sah, baik suami isteri itu 

sempat dukhuul (hubungan badan) atau belum sempat hubungan 

badan sebagaimana layaknya suami isteri, yang ringkasnya suami 

isteri. Bila salah seorang suami isteri meninggal dunia walaupun 

qabla al-dukhuul maka salah seorang yang masih hidup menjadi 

ahli waris. Dan tetap mendapat warisan seorang isteri yang 

meninggal suaminya, selama dia dalam masa iddah thalak raj’iy, 

karena masih ada hubungan perkawinan dalam masa thalak raj’iy 

 
18 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 

142 
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itu, ini menjadi acuan hukum fiqh dan hukum formil (muttafaq 

‘alaihi).  

Adapun isteri yang ditalak bain yang meninggal suaminya 

dan suaminya itu menjatuhkan talak dalam keadaan sehat maka 

isteri itu tidak memdapat warisan. Jika suaminya itu menjatuhkan 

talak bain itu dalam keadaan sakit mau meninggal maka isteri itu 

tetap mendapat warisan. Selain itu suami istri juga tidak bisa saling 

mewarisi jika nikahnya fasid (rusak) seperti, nikah dengan tanpa 

saksi, begitu pula nikah yang batal, seperti nikah mut’ah, begitu 

pula nikah menurut syara’ saja, karena adanya nikah tersebut sama 

dengan tidaknya.19 

b. Hubungan Kekerabatan (Al-Qarabah) 

Yaitu pewaris dan ahli waris yang mempunyai nasab atau 

hubungan darah berdasarkan kelahiran, yang meliputi anak 

keturunan pewaris, asal atau ibu bapak pewaris serta garis 

keturunan keatas, baik mendapat kewarisan dengan cara bagian 

tertentu seperti ibu, atau bagian tertentu dengan sisa harta seperti 

bapak, atau sisa harta saja seperti saudara laki-laki, atau zawil 

arham, seperti paman dari ibu, dengan demikian kewarisan dengan 

sebab nasab (keturunan), yaitu seluruh anak dan anak-anak 

mereka, baik laki-laki maupun perempuan;  Ibu bapak, dan garis 

keturunan mereka keatas; Saudara-saudara, baik laki-laki maupun 

 
19 Wahidah, relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam 

(faraidh), (kalimantan: antasari press, 2018), h. 33. 
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perempuan; Seluruh paman dan anak-anak mereka yang laki-laki 

saja.20 

c. Al-Wala’ (Memerdekakan Budak). 

Istilah al-wala’ ialah hubungan kerabat secara hukum 

(Qaraabah Hukmiyyah), yang timbul berdasarkan syara’ dari 

memerdekakan budak. Perbuatan memerdekakan budak 

menyebabkan seseorang menjadi ‘ashabah, yaitu hubungan antara 

tuan dengan orang yang dimerdekakannya. 

Sementara itu, penghalang kewarisan ialah tindakan atau hal-hal 

yang dapat membatalkan serta mengugurkan hak seseorang untuk 

mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat untuk mewarisi. 

Penghalang-penghalang kewarisan meliputi:  

1. Perbudakan 

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak untuk 

mendapatkan waris sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala 

sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik 

tuannya. Baik budak itu sebagai budak qinnun (budak murni), 

mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya 

meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan 

perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan syarat yang telah 

 
20Muhibbussabry, fikih mawaris,(Medan: Pusdikra mitra jaya, cet. I, 2020), h. 15 
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disepakati kedua belah pihak). Budak hanya akan mendapatkan 

waris jika telah dimerdekakan.21 

2. Pembunuhan 

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seorang ahli 

waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris 

yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari 

pewaris. Keterangan ini didasarkan pada  

ُلُه َمْضُمْوًنا أَْم ََل )َواْلَقاِتُل( ََل يَِرُث ِمَْن قَ تَ َلُه َسَوا ٌء َكاَن قَ ت ْ  

Dan orang yang membunuh. Seorang pembunuh tidak bisa 

mewaris orang yang ia bunuh, baik pembunuhan yang ia lakukan 

mendapatkan denda ataupun tidak.22 

Selain itu juga, hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu 

Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang 

mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak 

mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadis ini 

dipandang cukup kuat bagi segenap pihak sebagai ketentuan 

khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu 

ketentuan Al-Qur’an yang menentukan hak kewarisan.23 

3. Perbedaan Agama 

 
21 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, h. 114-115 
22 Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, 

Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil 

Ikhtishar h. 220 
23 Ibid, h. 115-116 
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Yang dimaksud dengan berbeda agama adalah berbedanya 

agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, atau seorang 

muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula 

sebaliknya. Seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari 

seorang muslim. 

Ketentuan ini didasarkan pada: 

 )َوأَْهُل ِملََّتْْيِ( َفََل يَِرُث ُمْسِلٌم ِمْن َكاِفٍر َوََل َعْكُسهُ 

Dan penganut dua agama yang berbeda. Sehingga orang muslim 

tidak bisa mewaris orang kafir, dan juga tidak bisa sebaliknya.24 

Selain itu, bunyi sebuah hadis dari usamah ibn zaid 

menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan 

Ibnu Majah yang artinya: seseorang muslim tidak menerima 

warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak 

menerima warisan dari seorang muslim. Berdasarkan hadits ini, 

semua ulama mahdzab sepakat bahwa orang non muslim dan orang 

muslim tidak saling mewarisi. Menurut ulama mahzab yang empat, 

orang yang murtad dengan fitrah atau millah, kedudukannya sama, 

yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduannya saling 

mewarisi dengan orang muslim.25 

 
24 Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, 

Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil 

Ikhtishar h. 220 
25 Beni ahmad saebani, fiqh mawaris, h, 118 
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Dalam KUH Perdata sebab seseorang bisa mendapatkan warisan 

atau dikatakan sebagai ahli waris adalah: 

a. Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Darah 

Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris 

ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami 

atau isteri yang hidup terlama (Pasa1 832 KUH Perdata). 

Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu 

atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat 

suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan 

antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak 

secara sah.26 

b. Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Perkawinan 

Dalam Pasal 852 (a) KUH Perdata ditentukan, bahwa di 

samping keluarga sedarah, undang-undang menentukan suami atau 

isteri yang hidup terlama sebagai ahli waris. Berdasarkan hal 

tersebut, maka suami isteri saling mewaris. Suami-isteri yang 

bercerai tidak saling mewaris, karena perkawinan mereka putus 

dengan terjadinya perceraian. Sedangkan mereka yang pisah meja 

dan tempat tidur saling mewaris, karena perkawinan mereka masih 

berlangsung.27 

 
26 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2015), 41. 

27 Ibid, 42. 



34 

 

 
 

Terdapat penghalang terlaksananya mewarisi peninggalan si 

pewaris. Menurut Pasal 838 KUH Perdata Orang-orang yang tidak 

berhak mendapat warisan dari pewaris adalah sebagai berikut:  

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 

membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si 

yang meninggal. 

2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahakan karena 

memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang 

meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat. 

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si 

yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan 

surat wasiat si yang meninggal.28 

Menurut pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris 

yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang 

tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri 

(uiteigen hoofde) artinya apabila menurut hukum warisan anak-

anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli 

waris. Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas 

mengenai barang warisan adalah batal, dan seorang hakim dapat 

 
28 Erni Djun’astuti, Hukum Keluarga Dan Waris Bw (Pontianak, 2013), 242-243. 
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menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu 

menunggu penuntunan dari pihak apapun juga. Pasal 839 KUH 

Perdata menyatakan bahwa Ahli waris yang tidak mungkin untuk 

mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan 

segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak 

terbukanya warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka 

warisan jatuh kepada ahli waris lainnya. 

3. Golongan Ahli Waris 

Menurut hukum waris Islam ada tiga golongan ahli waris, yaitu 

a. Dzawil Furudh atau Dzul Faraid 

Secara bahasa, dzawil furudh adalah orang-orang yang 

mempunyai bagian yang sudah pasti. Sedangkan secara istilahi 

dzawil furudh adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan 

secara terperinci, baik dalam al-Qur’an maupun Hadits.29Adapun 

bagian yang pasti tersebut kemudian disebut dengan furudlul 

muqoddaroh, yaitu meliputi : 1/2, 1/4, 1/8, serta 2/3, 1/3, 1/6. 

b. Ashabah 

Secara etimologi, ashabah adalah kerabat seseorang dari 

jalur ayah. Ashabah menurut fikih waris ialah setiap ahli waris 

yang tidak mempunyai bagian pasti yang ditegaskan dalam Al-

qur’an dan Hadits.30 Seperti ayat dibawah ini 

 
29 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, h. 139 
30 Saifuddib Masykuri, Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Mahzab 

(Kediri: Santri Salaf Press, 2016), h. 46. 
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ٌر ِمَن اْلُمْجَمِع َعَلى  َوأُرِْيَد ِِبَا َمْن لَْيَس لَُه َحاَل تَ ْعِصْيِبِه َسْهٌم ُمَقدَّ

 تَ ْورِيِْثِهْم َوَسَبَق بَ َياُُنُمْ 

Yang dikehendaki dengan golongan waris ashabah adalah orang 

yang ketika dalam keadaan diashabahkan tidak memiliki bagian 

pasti, yaitu dari orang-orang yang disepakati berhak mendapat 

warisan dan telah dijelaskan di depan.31  

Ashabah mendapat warisan berdasarkan firman Allah Swt 

dalam potongan Q.S An-Nisa’:11 

َبَويْ 
َ
ٌد  َوِلا

َ
َول ٗه 

َّ
ل ْن 

ُ
َيك ْم 

َّ
ل َفِاْن  ٌدۚ  

َ
َول ٗه 

َ
ل اَن 

َ
ِاْن ك َتَرَك  ا  ُدُس ِمَِّ السُّ ْنُهَما  م ِ َواِحدٍّ   ِ

 
ِلُكل ِه 

ُدُس ) النساۤء/ ِه السُّ م ِ
ُ
ٗهٓٗ ِاْخَوٌة َفِلا

َ
اَن ل

َ
ُثۚ  َفِاْن ك

ُ
ل ِه الثُّ م ِ

ُ
َبٰوُه َفِلا

َ
َوِرَثٗهٓٗ ا  (11: 4وَّ

Dan untuk dua orang ibu-bapak, 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 mendapatkan sepertiga. 

Potongan ayat ini hanya menjelaskan tentang bagian ibu 

saja, maka hanya mendapatkan sisa harta warisan. Seperti yang 

disebutkan juga dalam ayat di bawah ini 

 
31 Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, 

Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil 

Ikhtishar h. 220 
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ُهَما   َا اْعُتِبَ السَّْهُم َحاَل الت َّْعِصْيِب لَِيْدُخَل اْْلَبُّ َواْْلَدُّ فَِإنَّ ِلُكلٍ  ِمن ْ َوِإَّنَّ

ا ُمَقدَّ  راا ِفْ َغْْيِ الت َّْعِصْيبِ َسْهما  

Yang dipertimbangkan adalah bagian ketika dalam keadaan 

ashabah agar memasukkan ayah dan kakek. Karena sesungguhnya 

masing-masing dari keduanya memiliki bagian pasti di selain 

keadaan ashabah.32 Artinya, Ahli waris ashabah berhak atas 

keseluruhan harta waris atau sisa setelah para ahli waris dzawil 

furudl mengambil bagiannya masing-masing. 

c. Dzawil Arham. 

Dzawil arham adalah orang yang sebenarnya mempunyai 

hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash 

tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, 

kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-furudh dan 

ashab al-ushubah tidak ada. Secara istilah mereka bukanlah 

termasuk orang-orang mendapat bagian waris tertentu yang telah 

ditetapkan Al-Qur’an dan Hadits (ash-habul furudh), dan juga 

tidak termasuk pada golongan ashabah.33  

َوُهَوَاَحَد َعَشَر: َوَلُدبِْنِت َواُْخِت,َو بِْنُت اٍَخ َوَعمٌّ ِْلمٍ  و  ج اٌل َوَخاَلٌة َو  
 

32 Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, 

Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil 

Ikhtishar, h. 220-221 
33 Tinuk Dwi Cahyani,  Hukum Waris Dalam Islam, ( Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2018) h.37. 
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 َعمٌَّة َواْبُت أمٍ  َواُمُّ اَ ىِب اُمٍ  َوَوَلُداَ ٍخآلُمِ .

Artinya: Dzawul arham itu ada 11 orang, yaitu  cucu dari anak 

perempuan, anak  saudara perempuan, anak perempuan  

saudara lelaki, anak perempuan  paman dari ayah, paman 

seibu, paman  dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah,  kakek 

dari ibu, ibunya ayahnya ibu, anak saudara lelaki seibu.34 

Secara bahasa arham berarti rahim yaitu tempat penciptaan janin. 

Menurut syari’at, arham berarti kerabat secara mutlak, sama saja mereka 

ahli waris atau tidak. Dalam istilah para ulama mawarits yaitu setiap 

kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian furudh yang sudah ditentukan 

maupun ashabah. Secara istilah mereka bukanlah termasuk orang-orang 

mendapat bagian waris tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan 

Hadits (ash-habul furudh), dan juga tidak termasuk pada golongan an 

ashabah.35 

Kitab undang-undang Perdata telah mengatur ahli waris dengan 

membagi para keluarga menjadi IV golongan yang munculnya secara 

bergantian. Golongan-golongan tersebut dijelaskan secara terperinci 

sebagai berikut: 

a. Golongan I 

 
34 Syaikh Zainuddin Bin Andul Aziz Al Malibariy, Terjemah Fathul Mu’in Pedoman 

Ilmu Fiqih, (Bandung: HUSAINI, Jilid 2, 2003), h. 370 
35Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 25. 
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Ahli waris golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama 

serta anak-anak dan keturunannya terus kebawah yang didasarkan 

pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Dalam Kitab 

undang-undang hukum perdata, seorang anak dalam mewarisi 

mempunyai kedudukan yang paling utama diantara golongan ahli 

waris lainnya. Disini, anak dibedakan menjadi 2 golongan. 

Pertama, anak sah yang berarti anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang sah menurut undang-undang. Kedua, anak tidak 

sah atau anak diluar kawin. Berdasarkan KUH Perdata, yang 

berhak menjadi ahli waris hanyalah anak sah, sedangkan anak tidak 

sah tidak bisa mendapatkan warisan kecuali mendapat pengakuan.  

2. Golongan II 

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orangtua 

(ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-

saudaranya yang didasarkan pada pasal 854,855,856, dan 857 KUH 

Perdata. Golongan II ini baru menerima warisan apabila tidak 

terdapat golongan I. 

3. Golongan III 

Ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga 

sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah 

maupun ibu, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu 

berdasarkan pasal 853 KUH Perdata. Golongan ini tampil menjadi 

ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. 
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Berdasarkan Pasal 853 KUH Perdata pembagian warisan dibagi 

dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving), Golongan II ini baru 

menerima warisan apabila tidak terdapat golongan I. 

4. Golongan IV 

Ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis 

kesamping sampai derajat keenam dari pihak ayah dan ibu. 

Golongan IV ini harta warisan harus dibagi 2 terlebih dulu 

(kloving).  Apabila keluarga sedarah dalam garis menyamping ini 

tidak ada maka seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar 

kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin inipun tidak ada, 

seluruh harta warisan jatuh pada negara hal ini berdasarkan pasal 

873 ayat (1) dan 832 ayat (2) KUH Perdata. 

 

B. Hukum Transgender 

1. Pengertian Transgender  

Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata yaitu trans 

yang berarti pindah atau pemindahan. Sedangkan gender yang berarti 

jenis kelamin.36 Adapun secara terminologi, transgender adalah 

ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau 

seseorang yang memang memiliki kelamin yang tidak jelas sehingga 

mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan 

 
36 Pius A Partanto, M Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, tt), 

h. 757 
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kelamin kejiwaan.37 Dapat diartikan bahwa transgender adalah istilah 

untuk orang yang tidak berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang ia 

dapatkan sejak lahir. 

Menurut Bettcher, transgender adalah orang yang tidak 

berpenampilan sama dengan peranan gender yang telah ada sejak lahir. 

Secara sederhana orang yang merasa dirinya adalah transgender 

merupakan orang yang mengalami gender dsyphoria atau terperangkap 

pada tubuh yang salah. Sedangkan Gay, lesbian, straight, education 

newyork (GLSEN) memberikan definisi transgender yaitu, payung untuk 

individu yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya atau alat 

kelaminnya.38 

Menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara 

berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada 

umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level 

melanggar norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita 

berperilaku dan berpenampilan.39 Transgender dapat dilihat melalui 

ekspresinya yang suka berdandan seperti perempuan, memakai riasan, 

 
37 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), h. 171. 

38 Anindita Ayu Pradipta, Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan 

Di Medai Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Volume 9 No. 1 Desember 2013, 40. 

39 Mahjuddin, Masā‟Ilal-Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa 

Kini (Jakarta: Kalammulia, 2005), 25. 
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gaya dan tingkah laku, bahkan sampai pada tahap pergantian kelamin 

(sex reassignment surgery).40 

Maka menurut penulis, transgender merupakan individu yang 

merasa bahwa identitas gender yang ada dalam dirinya berbeda dengan 

jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir dan mewujudkannya melalui 

pemikiran, perilaku, bahkan usaha operasi pergantian kelamin agar 

sesuai dengan identitas gender yang orang tersebut yakini.  

2. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender 

Oleh tatanan sosial seorang transgender disebut sebagai individu 

yang menyimpang, bahkan tak jarang disebut sebagai manusia yang 

tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Dasar dari transgender disebut 

sebagai bentuk penyimpangan adalah jenis kelamin secara biologis dan 

kultur, dimana terjadi kehidupan sosial yang berlawanan dengan 

kehidupan biologis dan jenis kelamin mereka sendiri, baik laki-laki yang 

berpenampilan dan berperilaku feminin maupun perempuan yang 

berpenampilan dan berperilaku maskulin.41  

Transgender pun dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 

Transeksual, Transvestite, Drag-queens, dan Female impersonators.42 

Seseorang menjadi transgender tidak luput dari faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya. Ada dua faktor yang melatarbelakangi seseorang 

 
40 Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), H. 222 

41 Ayudhia dan tyas, adaptasi seksualitas transgender, thesis, 2010, h. 3 

42 Mochammad Fauzi Aldy, Tesis, Analisis Yuridis Pernikahan Bagi Pasangan Yang 

Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Pernikahan Dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017 
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menjadi transgender, yaitu faktor internal atau bawaaan (hormon dan 

gen) dan faktor eksternal atau faktor luar.43 

1. Faktor internal (hormon dan gen) 

Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang 

menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi hormonal 

guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin dapat 

dilakukan.44 Menurut Imam al-Nawawi, orang yang memang pada 

dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau berlagak 

dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara 

bicaranya, atau gerak-geriknya. Allah memang menciptakannya 

dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela, tidak 

boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender 

jenis ini disebut sebagai transgender asli.45 

2. Faktor eksternal 

Faktor yang berasal dari luar kendali dirinya yaitu keluarga, 

pergaulan, faktor moral dan akhlak yang kurang, pengetahuan agama 

yang minim dan adanya gerakan internasional. Maka dapat dipahami 

bahwa faktor transgender itu dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik 

dari aspek diri sendiri berawal dari pengaruh gen, hormon ataupun 

kromosom yang dibawa sejak lahir, aspek lingkungan keluarga 

 
43 Juwilda, Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya, (Palembang: Univ 

Sriwijaya, 2010), hlm. 9. 

44 Musyaffa Amin Ash Shabah, Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam 

dan Adat, jurnal Maslahah, Vol. 12, No. 1, Februari 2021, h. 19 

45 Gibtiah, Fikih Kontemporer., h. 234 
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(salah didikan dari orang tua), aspek masyarakat yaitu pergaulan 

yang salah, dan adanya gerakan international.46 

3. Hukum Transgender Dalam Islam 

Perlu dibedakan diantara penyebab kejiwaan dan bawaan 

seseorang memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin dan 

menjadi transgender. Pada kasus transseksual karena keseimbangan 

hormon yang menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi 

hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin 

dapat dilakukan.47 Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk 

operasi kelamin yaitu: 

a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang 

yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan menggati alat 

kelamin lainnya. seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan 

sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dhakar) bagi laki-laki dan 

vagina (farji) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan 

ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk 

melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan 

keputusan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah 

Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan atau 

Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah 

 
46Rita Damayanti, “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) 

di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang” (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan 

perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) h. 24  
47Juwilda, Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya, (Palembang: Univ 

Sriwijaya, 2010), hlm. 9.  
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jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis 

kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. 

b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan 

terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zat 

akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna. Operasi 

kelamin ini dikatakan yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan 

atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin 

menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin 

seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk 

mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka 

operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan 

bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena 

kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. 

c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang 

dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis 

kelamin (penis dan vagina).48 Operasi yang dilakukan kepada 

seseorang mempunyai alat kelamin ganda atau khuntha, yaitu 

mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan 

memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat 

kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan 

menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika 

 
48Jaja Suteja, Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam 

Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan, Jurnal Edueksos, No I, Vol IV, (Januari-Juni 2015), hal 

6   
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seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian tubuh 

dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri 

khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh 

mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan 

demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini 

dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan 

keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan membahayakan 

dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan 

kewajibannya sulit untuk ditentukan apakah dikategorikan 

perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.49 

Dalam Islam dikenal dengan khuntha, yaitu berasal dari akar kata 

al-khans, jamaknya al-khunatsa artinya lembut atau pecah. Yang 

dimaksud al-khuntsa secara terminologis adalah orang yang memiliki alat 

kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat 

kelamin sama sekali.50 Menurut istilah fiqhiyyah, khuntha adalah orang 

yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak 

mempunyai kedua-duanya sama sekali.51 

Kedudukan hukum waris bagi seorang transgender yang 

melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang 

mendesak dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dari 

 
49Muhamad Arif Nabil Bin Adzimat, Hukum Operasi Kelamin (Menurut Pandangan 

Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan Islam Malaysia) Dalam Tinjauan Maqasid Syariah. 

Skripsi, (Jambi: Uin Sulthan Thata Saifuddin, 2019)h. 29-32  
50 Dr.Ahmad Rofiq, MA, Fiqh Mawaris, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 170 
51 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : Al-Ma’arif, t.t), h. 482 
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kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya dihukumi 

berdasarkan kelamin aslinya atau semula. maka bagi transgender pria yang 

merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam kewarisan Islam kedudukan 

hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria.52 Demikian pula 

sebaliknya, transgender wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi 

pria, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai 

ahli waris wanita. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa operasi 

kelamin dengan sengaja tanpa ada alasan mendesak yang mendasarinya, 

dalam Islam hukumnya haram. Sehingga hasil dari operasi tersebut tidak 

diakui. 

Sedangkan kedudukan waris bagi seorang khuntha atau pemilik 

alat kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan 

perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai dengan 

jenis kelamin pasca operasi. Namun operasi ini harus memenuhi syarat 

secara syariat dan fikih modern. Salah satunya yaitu jika tidak dilakukan 

operasi kelamin akan terjadi kemudharatan yang besar.53 Apabila khuntha 

tersebut tidak melakukan operasi kelamin maka cara menentukan status 

kelaminnya ada beberapa cara, yaitu:  

1. keluarnya air kencing. Saat khuntha tersebut kencing dan 

keluarnya air kencing melalui zakar/penis maka status kelaminnya 

 
52 Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan 

Islam, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, h. 101-102 
53 Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang 

Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya, h. 70 
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adalah laki-laki. Namun, apabila keluarnya kencing melalui 

fajr/vagina maka statusnya adalah perempuan. Dan bila air 

kencingnya keluar melalui kedua alat kelaminnya, maka harus 

dilihat dan diperhatikan mana yang terlebih dahulu mengeluarkan 

air kencing; atau mana yang yang paling akhir mengeluarkan air 

kencing. Karena, alat kelamin yang terlebih dahulu mengeluarkan 

air kencing menunjukkan bahwa itulah alat kelamin yang 

sebenarnya. 

2. Melihat dan mengamati ciri-ciri kedewasaan. Apabila khuntha 

tersebut mengalami mimpi basah, tumbuh janggut dan kumis, suara 

berubah menjadi besar, dada lebih bidang maka status kelaminnya 

adalah laki-laki. Namun jika khuntha tersebut mengalami 

menstruasi, memiliki payudara, suaranya cenderung nyaring dan 

cenderung mendekati wanita maka ia dihukumi sebagai 

perempuan.54 

Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, dapat 

membantu menentukan jenis kelamin khuntha, sehingga tidak 

menimbulkan kesulitan untuk menentukan status warisnya

 
54 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 239-240 
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BAB III 

KONSEP WARIS TRANSGENDER MENURUT FIKIH MAWARIS DAN 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

A. Konsep Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris 

1. Status Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris 

Dalam hukum Islam, transgender dapat dikatakan sebagai 

mukhannast.  Mukhannats secara etimologi berasal dari kata khanitsa-

khinatsan  yang berarti bertingkah laku seperti perempuan. Secara 

terminologi mukhannats adalah seorang yang berpakaian dengan 

pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak 

geriknya, perbuatan, dan ucapannya.  

Menurut Imam al-Nawawi, transgender ada dua macam yaitu, 

Pertama, orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia 

tidak mengada-ada atau berlagak dengan bertingkah laku meniru 

perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, atau gerak-geriknya. Allah 

memang menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia 

tidak tercela, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. 

Transgender jenis ini disebut sebagai transgender asli. Kedua, 

transgender yang pada dasarnya tidak tercipta sebagai seorang 

transgender. Tetapi, dia bertingkah laku seolah dirinya perempuan 

dalam gerakannya, dandanannya, cara bicara, dan gaya berpakaian. 
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Inilah transgender yang tercela. Transgender jenis inilah yang 

disebut sebagai transgender buatan.  

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani dalam kitabnya 

Nailu al-Authâr menjelaskan bahwa pada zaman nabi sudah ada 

transgender dan yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik dan 

Hinaba. Transgender di zaman nabi ada yang memang asli transgender 

dan ada yang buatan. Transgender asli pada umumnya tingkah lakunya 

tidak kelihatan membahayakan kepada kaum wanita. Dan oleh sebab itu 

istri-istri nabi menganggap mereka (transgender asli) sebagai ghoiru ulil 

irbah (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat).  Meskipun begitu 

nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan 

antara mereka harus ada hijab/tabir.  

Kedudukan hukum waris bagi seorang transgender yang 

melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang 

mendesak dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, 

dari kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya 

dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. maka bagi 

transgender pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam 

kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris 

pria.1 Demikian pula sebaliknya, transgender wanita yang melakukan 

operasi kelamin menjadi pria, dalam kewarisan Islam kedudukan 

hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris wanita. Sebagaimana yang 

 
1 Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan 

Islam, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, h. 101-102 

50 
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telah dijelaskan diatas bahwa operasi kelamin dengan sengaja tanpa ada 

alasan mendesak yang mendasarinya, dalam Islam hukumnya haram. 

Sehingga hasil dari operasi tersebut tidak diakui. 

Sedangkan kedudukan waris bagi seorang khuntha atau pemilik 

alat kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan 

alasan perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai 

dengan jenis kelamin pasca operasi. Namun operasi ini harus memenuhi 

syarat secara syariat dan fikih modern. Salah satunya yaitu jika tidak 

dilakukan operasi kelamin akan terjadi kemudharatan yang besar.2 

2. Bagian Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris 

Seorang transgender yang melakukan operasi pergantian 

kelamin dengan sengaja dan dihukumi haram, maka hal ini tidak 

merubah status kewarisannya. sehingga, bagian waris bagi transgender 

ini masih tetap sama seperti jenis kelamin sebelum ia melakukan 

operasi. Hal ini didasarkan pada larangan Allah Swt yang terdapat 

dalam Q.S al- Hujarat ayat 13 yang melarang manusia untuk merubah 

dirinya. Selain itu juga dalam fatwa MUI disebutkan bahwa mengubah 

alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan 

sengaja tanpa adanya alasan kemaslahatan adalah haram. Sehingga 

status waris dan bagian waris transgender yang melakukan operasi 

kelamin adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum 

melakukan operasi. 

 
2 Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang 

Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya, h. 70 
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Berbeda halnya dengan seorang khuntha yang memang secara 

alami mengalami adanya ketidakjelasan alat kelamin yang 

menyebabkan bagian warisnya tidak sama dengan orang yang alat 

kelaminnya normal. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, operasi 

untuk memperbaiki bahkan untuk menyempurnakan alat kelamin 

dianjurkan. Alasan ini berdasarkan fatwa MUI dan juga pendapat para 

ulama, bahwa khuntha dan khuntha musykil sulit di tentukan jenis 

kelamin yang berimbas juga kepada hak dan kewajibannya sebagai 

alaki-laki atau perempuan. Maka, bagi khuntha dan khuntha musykil 

yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan alat kelaminnya, bagian warisnya ditentukan oleh 

jenis kelamin setelah operasi. 

Namun, Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai 

batasan jumlah warisan yang dapat diterima oleh seorang khuntha, 

yaitu: 

1. Menurut ulama Hanafiyah, seorang khuntha mendapatkan hak 

waris yang paling sedikit, yaitu bagian diantara keadaannya 

sebagai laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh 

ulama Imam Muhammad dan Imam Abu yusuf. 

2. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa, bagian setiap ahli waris 

banci diberikan dalam jumlah minimal. Sedangkan sisa dari 

harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada 

masing-masing ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin 
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yang sebenarnya. Ini merupakan pendapat paling kuat di 

kalangan mahdzab syafi’i. dan didukung oleh Abu Dawud, Abu 

Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobary dan ulama Hanabilah. 

3. Pendapat ulama Malikiyah bahwa khuntha diberi bagian 

sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. 

Dengan kata laki bagian laki-laki dan perempuan dijadikan satu 

kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi hak waris khuntha. 

Pendapat ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah 

Imamiyah. 

4. Menurut pendapat ash-Shabuni, khuntha memiliki hak waris 

paling sedikit, apakah ia dihukumi sebagai laki-laki maupun 

perempuan. Maksud dari bagian terkecil adalah, jika khuntha 

tersebut laki-laki maka ia mendapatkan bagian lebih sedikit, 

dan jika ia perempuan maka ia mendapatkan bagian lebih 

sedikit dari hak waris yang diberikan kepada perempuan.3 

Dan untuk bagian waris khuntha, para ulama faraidh 

menetapkan bahwa ahli waris khuntha itu hanya berjumlah tujuh orang 

dan tercakup dalam empat kelompok, yaitu Pertama, Garis Anak (Jihat 

Bunuwah) yaitu anak dan cucu. Kedua, Garis Saudara (Jihat Ukhuwah) 

yaitu saudara dan anak saudara (keponakan). Ketiga, Garis Paman 

(Jihat ‘Umumah) yaitu paman dan anak paman (saudara sepupu). 

Keempat, Perwalian Budak (Jihat Wala’) yaitu maulal mu’tiq (tuan 

 
3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, h. 125-126 
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yang memerdekakan budaknya.4 Dapat disimpulkan bahwa suami, istri, 

bapak, ibu, kakek dan nenek tidak akan pernah berstatus menjadi banci 

atau transgender atau khuntha hanya anak, saudara dan paman.5 

B. Konsep Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata 

1. Status Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Sistem waris Kitab undang-undang hukum perdata tidak 

menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. Hukum waris 

menurut KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, artinya 

setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun 

ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah 

meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan 

KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem 

kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta 

warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris.6 

Menurut Undang-Undang, sebab seseorang menjadi ahli waris ada 

dua, yaitu berdasarkan hubungan perkawinan yang dinyatakan dalam 

Pasal 852 KUH Perdata bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, 

sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta 

 
4 Musyaffa Amin Ash Shabah, “Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam 

Dan Adat, Jurnal Maslahah,” Jurnal Maslahah 12 No. 1 (February 2021): h. 22. 
5 “Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 

n.d., h. 4. 
6 Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, Studi Komparatif Hak Waris Transgender 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, jurnal mahkamah, h. 48  
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peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau 

keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, 

tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. 

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi 

kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga 

dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya 

sendiri; mereka mewarisi sebagai pengganti.7 Maksud dari pasal 852 

KUH Perdata tersebut, bahwa seorang anak yang terlahir dari 

pernikahan yang sah mendapatkan warisan yang sama besar tanpa 

memandang ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan. Maka, hal ini 

jelas berlaku juga terhadap transgender. 

Dilihat dari pasal 838 KUH Perdata tentang orang-orang yang 

tidak patut mewaris, transgender tidak termasuk di dalamnya. .8 Karena 

tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang 

pembedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis 

keturunan pewaris atau keempat golongan ahli waris yang  maka ia 

berhak mendapatkan warisan. Maka, jika ada seseorang yang 

melakukan operasi ganti kelamin kemudian akan berganti status secara 

resmi atau sah, bisa mengajukan permohonan pergantian status ke 

pengadilan, karena hanya pengadilan yang memiliki wewenang 

memberikan penetapan status tersebut. 

 
7 Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2018), h. 45 
8 Erni Djun’astuti, Hukum Keluarga Dan Waris Bw (Pontianak, 2013) h. 242-243 
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2. Bagian Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Sistem pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum 

perdata berdasarkan cara orang tersebut menjadi ahli waris. Ada dua 

cara yang disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata untuk 

mendapatkan warisan. Pertama, sebagai ahli waris menurut undang-

undang, yaitu ahli waris berdasarkan keturunan darah lurus maupun 

kesamping. Kedua, yaitu karena ditunjuk dalam surat wasiat (tastemen).  

Kitab undang-undang hukum perdata tidak pernah membedakan jenis 

kelamin dalam hal kewarisan. Apabila dihubungkan dengan sistem 

keturunan, maka Kitab undang-undang hukum perdata menganut sistem 

keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya 

dengan keturuana orangtuanya.  

Istilah banci atau transgender tidak pernah dibahas dalam Kitab 

undang-undang hukum perdata. sehingga bagian waris untuk 

transgender dihitung berdasarkan cara ia mendapatkan waris. jika 

transgender tersebut masuk dalam ahli waris menurut undang-undang 

atau 4 golongan, maka: 

1. Golongan I: Termasuk suami atau istri dan atau anak keturunan 

pewaris yang berhak menerima warisan. Pembagiannya adalah, 

istri atau suami dan anak-anaknya, masing-masing mendapat 1/4 

bagian. 
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2. Golongan II: Merupakan mereka yang mendapat warisan bila 

pewaris belum memiliki suami atau istri serta anak. Maka, yang 

berhak mendapatkan warisan adalah kedua orang tua, saudara, dan 

atau keturunan saudara pewaris. Bagi orang tua ada peraturan 

khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang 

dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun 

mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. 

3. Golongan III: Dalam golongan ini, pewaris tidak memiliki saudara 

kandung sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga 

dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Misal, 

yang mendapatkan bagian adalah kakek atau nenek baik dari ayah 

dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi 1/2 bagian untuk garis 

ayah, dan 1/2 bagian untuk garis ibu. 

4. Golongan IV: Yang berhak mendapat warisan adalah keluarga 

sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapat 1/2 

bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis lain dan derajatnya 

paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisany
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BAB V 

ANALISIS KONSEP WARIS TRANSGENDER MENURUT FIKIH 

MAWARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

1. Status Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Seorang transgender merupakan orang yang merasa bahwa 

identitas gender yang ada dalam dirinya berbeda dengan jenis kelamin 

yang dimilikinya sejak lahir.1 Seorang transgender bahkan melakukan 

berbagai usaha untuk memenuhi keinginan mereka melalui cara 

berpenampilan, pemikiran, perilaku, bahkan melakukan operasi 

pergantian kelamin (sex reassignment surgery) agar sesuai dengan 

identitas gender yang diinginkan. 

Dalam Islam, seorang transgender disebut sebagai Mukhannath, 

yang secara terminologi mukhannath adalah seorang yang berpakaian 

dengan pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak 

geriknya, perbuatan, dan ucapannya.2 Walaupun ada orang yang secara 

alami bertingkah laku seperti perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, 

atau perilakunya. Namun, tidak diperbolehkan untuk melakukan operasi 

kelamin untuk menyesuaikan dengan kondisinya. Karena melakukan 

operasi kelamin dengan tujuan taghyir atau tabdil (perubahan) hanya 

 
1 Anindita Ayu, Pradipta Yudah, “Representasi Transgender dan Transeksual dalam 

Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis” 9 (2013): h. 40. 
2 Heri Irawan, Kepemimpinan Transgender Dalam Negara Perspektif Fiqih Siyasah Dan 

Hukum Positif, Skripsi (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), h. 40 
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untuk memenuhi hasrat atau keinginannya tanpa memiliki alasan yang 

dibenarkan secara agama maupun medis, hukumnya adalah haram.3 

Hukum haram disini karena sama saja dengan mengubah ciptaan 

Allah Swt. Dengan melakukan operasi kelamin tanpa adanya 

kemaslahatan di dalamnya, seolah mengambarkan bahwa mereka tidak 

suka dengan kodrat dan takdir ilahi yang menjadikan mereka sebagai 

laki-laki dan perempuan. Dalam tafsiran yang telah dijelaskan Wahbah 

al-Zuhailī, Muhammad Abduh, Rasyīd Rida, Sayyid Tantawi, dan dalam 

al-Qur’an dan Tafsirnya melarang tindakan mengubah bentuk ciptaan. 

Apapun jenis perubahan yang dilakukan adalah itu dilarang. Dengan 

catatan yang diberikan oleh Ibn ‘Asyūr adalah dengan adanya operasi 

tersebut untuk kemaslahatan. Apabila tidak ada kemaslahatan bagi 

seseorang itu tentu dilarang dalam syari’at.4 Adapun hadis nabi yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas’ud juga menunjukkan bahwa 

seorang laki-laki atau wanita yang memiliki alat kelamin normal dilarang 

untuk mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa 

alasan yang dibenarkan oleh Islam.5 

Bahkan secara legalitas, melalui fatwa MUI nomor 

03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan dan Penyempurnaan 

Jenis Kelamin, menyatakan bahwa: 

 
3 Misra Netti, Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-

Azhar, Disetasi. H. 77 
4 Irda Oktaviani, Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā‟ [4]: 119 

dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn „Asyūr), skripsi. h. 55 
5 Al-Jami’ al Shaghir, II:h. 124. 
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1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau 

sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan 

operasi ganti kelamin, hukumnya haram. 

2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 

hukumnya haram. 

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi 

penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan 

tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut. 

4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan 

operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan 

jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan Majelis Ulama 

Indonesia menetapkan fatwa mengenai perubahan alat kelamin 

operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan 

pengadilan.6  

Perlu dibedakan antara penyebab kejiwaan dan bawaan seseorang 

memutuskan untuk melakukan operasi kelamin.7 Transgender yang 

memiliki alat kelamin normal tanpa adanya kelainan di haramkan untuk 

melakukan operasi pergantian kelamin. Berbeda halnya dengan 

seseorang yang tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan karena 

memiliki dua alat kelamin sejak dia lahir, atau tidak memiliki sama 

sekali, dalam Islam disebut Khuntha atau hemaprodit. Khuntha 

 
6 Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang 

Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya, 

skripsi, (semarang: UIN Walisongo, 2015) h. 68 
7Juwilda, Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya, (Palembang: Univ 

Sriwijaya, 2010), hlm. 9.  
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merupakan anatomi seksual yang bersifat kodrati atau pemberian alami 

dari Tuhan, tanpa gangguan orientasi seksual atau gender.8 

Kata khuntha  dalam bahasa arab yang berarti kelembutan atau 

kewanitaan. dalam kitab karang Muhammad Ali as-Shabuni dijelaskan 

bahwa seseorang yang bingung dirinya laki-laki atau perempuan 

dikarenakan adanya kelainan pada alat kelamin disebut dengan khuntha 

musykil.9 Istilah kedokteran untuk Khuntsa adalah Ambiguous genitalia 

atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-

ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan 

perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin 

meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda 

karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada 

dua kelamin. 

Dalam kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu  yang menyebutkan bahwa 

khuntha dibedakan menjadi dua. Pertama, khuntha ghairu musykil adalah 

orang yang memiliki dua alat kelamin namun jelas ciri-ciri laki-laki atau 

perempuan.10 Cara menentukan jenis kelamin khuntha tesebut bisa 

dengan alat kedokteran yang canggih dapat dipastikan jenis kelaminnya. 

Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki atau 

perempuan, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Selain itu, 

 
8 Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif,” h. 104. 
9 Muhammad Ali al-Shabuni, Al-Mawarits Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah Fi Dhaui al-

Kitab Wa al-Sunnah (Kairo: Alim Al-Kitab, 2002), h. 163. 
10 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, h. 485. 
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Penetapan kelamin dari khuntha ghairu musykil ini juga dapat dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: 

3. keluarnya air kencing. Saat khuntsa tersebut kencing dan 

keluarnya air kencing melalui zakar/penis maka status 

kelaminnya adalah laki-laki. Namun, apabila keluarnya kencing 

melalui fajr/vagina maka statusnya adalah perempuan. Dan bila 

air kencingnya keluar melalui kedua alat kelaminnya, maka harus 

dilihat dan diperhatikan mana yang terlebih dahulu mengeluarkan 

air kencing; atau mana yang yang paling akhir mengeluarkan air 

kencing. Karena, alat kelamin yang terlebih dahulu mengeluarkan 

air kencing menunjukkan bahwa itulah alat kelamin yang 

sebenarnya. 

4. Melihat dan mengamati ciri-ciri kedewasaan. Apabila khuntha 

tersebut mengalami mimpi basah, tumbuh janggut dan kumis, 

suara berubah menjadi besar, dada lebih bidang maka status 

kelaminnya adalah laki-laki. Namun jika khuntsa tersebut 

mengalami menstruasi, memiliki payudara, suaranya cenderung 

nyaring dan cenderung mendekati wanita maka ia dihukumi 

sebagai perempuan. 

5. Kehamilan dan melahirkan. Bila ia mengalami kehamilan dan 

melahirkan berarti statusnya adalah perempuan, sebab kondrat 

perempuan adalah hamil dan melahirkan.11 

 
11 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 239-240 
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Kedua, khuntha musykil (sulit ditentukan), seseorang yang tidak 

diketahui kelelakian atau keperempuannya atau kencing dari alat kelamin 

laki-laki dan perempuan, karena hanya memiliki sebuah lubang tetapi 

memiliki jenggot dan payudara diwaktu yang sama.12 Dengan keadaan 

yang demikian, sulit bagi khuntha musykil untuk menjalankan hak dan 

kewajibannya sebagai laki-laki atau perempuan. Maka, dalam kasus 

seperti ini diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi 

perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin (lial-tashhih), baik khuntsa 

muyskil atau khuntsa ghair musykil. 

Dalam prespektif hukum Islam, jika operasi tersebut bisa diatasi 

dengan medis dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, operasi 

tersebut diperbolehkan. Penentuan hasilnya dilihat lebih banyak kepada 

maslahat (manfaat) dari pada masfadatnya (kerusakan) atau sebaliknya 

karena hukum Islam memandang realitas pada banyak manfaat atau 

masfadatnya. Tujuan operasi ini juga untuk memperjelas atau lebih 

memfungsikan salah satu alat kelaminnya. 

Operasi ini juga didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan 

tingkah lakunya, mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang 

memiliki penis dan vagina, sedang pada bagian dalam tubuh memiliki 

rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis 

kelamin perempuan. Menurut Syaltut, boleh operasi dengan membuang 

 
12 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, h. 485. 
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penisnya untuk lebih memfungsikan vaginanya. Dengan demikian 

semakin jelas dan mempertegas identitasnya sebagai perempuan. 

Maka dapat dipahami dalam usaha untuk memperjelas identitas ini 

dan penetapan boleh tidaknya operasi itu tetap harus didasarkan kepada 

kemaslahahan juga didasarkan pada pertimbangan keterangan dari para 

ahli dan tidak sembarangan. Adapun para ahli yang dimaksud adalah 

keterangan dari tim medis, psikolog dan baru dari tokoh agama. Karena 

melalui pemeriksaan medis dan kajian psikologis, mereka baru diketahui 

hakikat pribadi, fisik dan psikis seseorang. Sedangkan melalui tokoh 

agama bisa ditentukan boleh tidaknya operasi itu dijalankan.  

Secara legalitas melalui fatwa MUI nomor 

03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Penggantian dan Penyempurnaan 

Jenis Kelamin, menyatakan bahwa: 

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang 

fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, 

melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh. 

2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin 

sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh. 

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana 

dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan 

medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata. 

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi 

penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 
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1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar’I terkait 

penyempurnaan tersebut. 

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan 

operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud 

pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah 

penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan 

pengadilan terkait perubahan status tersebut.13 

Maka disini jelas bahwa menurut hukum Islam dan secara legalitas, 

mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun 

sebaliknya dengan sengaja, hukumnya adalah haram. Hal ini karena 

mengubah ciptaan Allah Swt merupakan hal yang dilarang oleh syari’at 

Islam selain itu juga dapat membahayakan jiwa. Sedangkan jika untuk 

kemaslahatan yang dibuktikan dengan adanya alasan medis, maka 

hukumnya di bolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini karena jika tidak 

dilakukan operasi pada alat kelaminnya, dapat mengganggu dan 

merugikan dirinya sendiri, baik dari segi mental (psikis), agama, maupun 

kehidupan sosialnya. Juga berimplikasi kepada hak dan kewajibannya 

yang akan sulit ditentukan sebagai laki-laki atau perempuan. Maka 

operasi perbaikan kelamin juga harus dilakukan sejalan dengan bagian 

dalam alat kelaminnya yang akan diperbaiki.14 

 
13 Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan 

Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya,” h. 69. 
14 Musyaffa Amin Ash Shabah, kedudukan transgender dalam sistem kewarisan Islam 

dan adat, Vol. 12, No. 1, Februari 2021, h. 20 
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Adanya perubahan kelamin tentu akan mempengaruhi status orang 

tersebut, hal ini pun berimplikasi juga terhadap status kewarisannya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bagi seorang 

transgender yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa 

adanya alasan yang mendesak atau tanpa adanya alasan mengenai 

kemaslahatan diri haram hukumnya. Maka status warisnya dihukumi 

berdasarkan kelamin aslinya atau semula.15 Karena seorang trasngender 

atau mukhannath dilihat secara medis tidak memiliki kelainan dari segi 

anatomi atau keabnormalan dalam perkembangan fisiknya terutama di 

alat kelamin. Secara legalitas, melalui fatwa MUI nomor 

03/MUNASVIII/MUI/2010 Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang 

telah melakukan operasi ganti kelamin dengan sengaja adalah sama 

dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan, meski telah 

memperoleh penetapan pengadilan. 

Berbeda dengan khuntha atau hemaprodit yang memiliki kelainan 

pada alat kelaminnya yang bersifat kodrati. Seorang khuntha dikatakan 

mempunyai kelainan semasa dilahirkan atau genetika menyebabkan 

individu tersebut sulit dilihat kelelakian atau keperempuannya baik 

secara hormon maupun kelamin.16 Sehingga, adanya operasi 

penyempurnaan atau perbaikan alat kelamin dianjurkan untuk dilakukan 

pada khuntha. melalui fatwa MUI nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 

 
15 Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan 

Islam, Nizham, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2016, h. 101-102 
16 Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarok, “Khuntsa dalam 

Pandangan Kontemporer,” Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 20, no. 02 (April 27, 2021): h. 

38, https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.675. 
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tentang Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin menyatakan 

bahwa Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan 

operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai dengan jenis kelamin 

setelah penyempurnaan, sekalipun belum memperoleh penetapan 

pengadilan terkait perubahan status tersebut. 

Jelas bahwa maksud dari fatwa tersebut adalah status waris bagi 

seorang khuntsa atau pemilik alat kelamin ganda adalah sesuai dengan 

jenis kelamin pasca operasi. Namun operasi ini harus memenuhi syarat 

secara syariat dan fikih modern. Salah satunya yaitu jika tidak dilakukan 

operasi kelamin akan terjadi kemudharatan yang besar.17  

Menurut peneliti, status waris seseorang yang melakukan operasi 

kelamin dalam kewarisan, baik mukhannats maupun khuntsa tergantung 

pada tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila tujuannya untuk 

memenuhi hasrat tanpa adanya alasan yang mendesak maka status jenis 

kelaminnya tetap walaupun kelaminnya sudah berubah pasca operasi. 

Sedangkan tujuan operasinya untuk memperbaiki atau penyempuranaan 

dan memiliki alasan medis atau membuat identitas dan status hukum 

orang tersebut menjadi jelas maka status jenis kelaminnya adalah jenis 

kelamin pasca operasi. Status jenis tersebut digunakan juga dalam 

menentukan status waris transgender.   

Berbeda halnya dengan sistem waris Kitab undang-undang hukum 

perdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. 

 
17 Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang 

Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya, h. 70 
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Hukum waris menurut KUH Perdata menganut sistem keturunan 

bilateral, artinya setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan 

ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika 

ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. 

Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah 

menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya 

pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris.18 

Menurut Undang-Undang, sebab seseorang menjadi ahli waris ada 

dua, yaitu berdasarkan hubungan perkawinan yang dinyatakan dalam 

Pasal 852 KUH Perdata bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, 

sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta 

peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau 

keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, 

tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka 

mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila 

dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat 

pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka 

mewarisi sebagai pengganti.19 Maksud dari pasal 852 KUH Perdata 

tersebut, bahwa seorang anak yang terlahir dari pernikahan yang sah 

mendapatkan warisan yang sama besar tanpa memandang ahli waris 

 
18 Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, Studi Komparatif Hak Waris Transgender 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, jurnal mahkamah, h. 48  
19 Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2018), h. 45 
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tersebut laki-laki atau perempuan. Maka, hal ini jelas berlaku juga 

terhadap transgender. 

Kedua, yaitu karena hubungan darah Menurut undang-undang yang 

berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah 

maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasa1 832 

KUH Perdata). Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui 

garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat 

suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan 

antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara 

sah.20 

Dilihat dari pasal 838 KUH Perdata tentang orang-orang yang 

tidak patut mewaris, transgender tidak termasuk di dalamnya. .21 Karena 

tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang 

pembedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis 

keturunan pewaris atau keempat golongan ahli waris yang  maka ia 

berhak mendapatkan warisan. Maka, jika ada seseorang yang melakukan 

operasi ganti kelamin kemudian akan berganti status secara resmi atau 

sah, bisa mengajukan permohonan pergantian status ke pengadilan, 

karena hanya pengadilan yang memiliki wewenang memberikan 

penetapan status tersebut. Sehingga ketetapan dalam permohonan 

tersebut yang digunakan dalam menentukan status warisnya menurut 

KUH Perdata. 

 
20 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2015), h. 41. 
21 Erni Djun’astuti, Hukum Keluarga Dan Waris Bw (Pontianak, 2013) h. 242-243 
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Adanya dua hukum yang belaku dalam sistem kewarisan tentu saja 

menimbulkan persamaan dan perbedaaan di dalamnya. Dari pernyataan 

diatas menunjukkan dengan jelas bahwa terdapat perbedaan mengenai 

hukum dan status waris bagi transgender menurut fikih mawaris dan 

KUH Perdata, perbedaan lainnya, yaitu: 

1. Dalam fikih mawaris, transgender atau mukhannats yang melakukan 

operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak 

dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dari 

kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya 

dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. Sedangkan 

status waris bagi seorang khuntsa atau pemilik alat kelamin ganda 

yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan perbaikan 

atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai dengan jenis 

kelamin pasca operasi. 

Sedangkan dalam KUH Perdata, status waris transgender 

berdasarkan identitasnya dalam KTP. Bagi seorang transgender yang 

telah melakukan operasi kelamin dan mendapatkan ketetapan 

identitas dari pengadilan negeri maka, identitas tersebut berpengaruh 

kepada seluruh hak dan kewajibannya dalam hukum seluruh hukum 

yang berlaku.  

2. Dalam fikih mawaris, Khuntsa diatur sendiri bagian kewarisannya. 

Dan beberapa ulama berbeda pendapat mengenai bagiannya. 

Berbeda dengan KUH Perdata yang tidak membedakan jumlah 
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bagian bagi seorang transgender maupun khunsa. Asalkan seseorang 

tersebut masih memiliki hubungan darah, ia masih menjadi ahli 

waris dan mendapatkan bagiannya. 

3. Dalam fikih mawaris, harta warisan baru bisa dilakukan 

pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu 

dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu, zakat atas harta 

pusaka atau harta warisan, biaya mengurus jenazah, hutang piutang 

pewaris, dan wasiat si pewaris.22 Sedangkan menurut KUH Perdata, 

ahli waris juga ikut dalam membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini 

ditegaskan dala pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 

para ahli waris yang bersedia menerima warisan harus ikut memikul 

pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara 

seimbang dengan apa yang masing-masing terima dari warisan 

tersebut. 

Adapun persamaan status waris bagi transgender menurut Fikih 

Mawaris dan KUH Perdata, yaitu: 

1. Transgender tetap berhak mendapatkan warisan, asalkan masih 

termasuk dalam golongan ahli waris dalam fikih mawaris maupun 

KUH Perdata. Dalam fikih mawaris, jika seorang transgender 

masih termasuk dalam ahli waris yang masuk ke dalam golongan, 

Dzawil Furudh, Ashabah, atau Dzawil Arham maka ia berhak 

untuk mendapatkan bagian waris. sedangkan, status waris 

 
22 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, h. 26. 
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transgender dalam fikih mawaris tetap pada jenis kelamin semula. 

Dalam KUH Perdata, seorang transgender tidak dipermasalahkan 

jenis kelaminnya, karena semua ahli waris akan mendapatkan 

bagian yang sama, tidak lebih sedikit ataupun lebih, baik laki-laki 

maupun perempuan. 

2. Transgender tidak masuk dalam orang yang terhalang 

kewarisannya. dalam fikih mawaris, transgender tidak masuk 

dalam orang yang terhalang kewarisannya, sehingga transgender 

berhak mendapatkan bagian waris asalkan ia tidak melakukan hal-

hal yang membuat terhapus kewarisannya, seperti perbudakan, 

pembunuhan, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam 

KUH Perdata, transgender tidak terhalang kewarisannya asalkan 

tidak melakukan tindakan yang menyebabkanya masuk dalam 

golongan “tidak patut mewarisi”, yaitu yang telah dihukum karena 

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat si yang meninggal, dengan putusan hakim 

pernah dipersalahakan karena memfitnah telah mengajukan 

pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan 

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, yang dengan 

kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk 

membuat atau mencabut surat wasiatnya, yang telah 
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menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang 

meninggal.23 

3. Tidak ada ketentuan khusus yang membahas tentang waris bagi 

trasngender. Dalam fikih mawaris, tidak ada keterangan yang 

membahas khusus tentang status waris dan bagian transgender, 

terutama bagi transgender yang melakukan operasi ganti kelamin. 

Karena, sebutan transgender tidak ada pada zaman Nabi atau 

tabi’in. pada zaman nabi, banci disebut mukhannats. Sehingga, 

menurut fikih kontemporer,  status waris dan bagian waris 

transgender tetap pada kelamin semula, baik yang melakukan 

operasi ganti kelamin ataupun tidak. sama halnya dengan aturan 

yang berada di dalam KUH Perdata, transgender tidak diatur secara 

khusus kewarisannya. Karena dari awal KUH Perdata 

menggunakan sistem keturunan bilateral, maka jenis kelamin tidak 

menjadi pengaruh dalam sistem kewarisan. 

 

2. Bagian Waris Bagi Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Seorang transgender atau mukhannats yang sudah melakukan 

operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan mendesak, maka 

hukumnya haram. Hal ini berpengaruh juga terhadap status kewarisan dan 

pembagian waris. Maka, bagian transgender ini berdasarkan statusnya 

 
23 Erni Djun’astuti, Hukum Keluarga Dan Waris Bw (Pontianak, 2013), 242-243. 
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sebelum ia melakukan operasi kelamin. Karena operasi perubahan kelamin 

yang dilakukan hukumnya haram sehingga tidak berpengaruh sama sekali 

kepada status warisnya walaupun telah mendapatkan penetapan dari 

Pengadilan dan mendapatkan identitas baru. 

Berbeda halnya jika orang tersebut melakukan operasi kelamin 

untuk tujuan penyempurnaan atau perbaikan kelamin justru dianjurkan 

untuk mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima hak 

waris sesuai dengan jenis kelaminnya.24 Perbaikan dan penyempurnaan 

jenis kelamin seseorang, biasanya dilakukan oleh orang yang sejak lahir 

memiliki kelainan pada alat kelaminnya, misalnya seseorang memiliki alat 

kelamin ganda atau bahkan tidak memiliki alat kelamin yang menandakan 

ia adalah seorang laki-laki atau perempuan, dalam Islam disebut dengan 

khuntha.25 

Dalam pembagian waris Islam, kejelasan status hukum sebagai 

laki-laki dan perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan 

pembagian waris. Dalam kasus khuntha ini, kejelasan status warisnya telah 

dijelaskan diatas yaitu pertama, dengan meneliti alat kelamin. Jika seorang 

khuntha membuang air kecil melalui dzakar atau melalui dzakar dan fajr, 

tetapi air yang lewat dzakar lebih dahulu keluarnya daripada fajr, ia 

dianggap laki-laki dan mendapatkan status sebagai laki-laki. Jika ia 

 
24 “Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam,” h. 

160. 
25 Saebeni, Fiqh Mawaris, h. 124. 
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mengeluarkan kencing melalui fajr terlebih dahulu, maka ia dianggap 

sebagai perempuan.26 

Selain itu untuk menentukan jenis kelamin khuntha dapat dengan 

melihat tanda-tanda kedewasaan, dan melahirkan atau mengandung. 

Namun, jika semua cara tersebut tidak juga memberikan petunjuk laki-laki 

atau perempuan maka ia dinyatakan sebagai khuntha musykil dan 

kewarisannya ditangguhkan sampai jelas jenis kelaminnya.27 Untuk 

peristiwa semacam ini dianjurkan untuk melakukan operasi perbaikan atau 

penyempurnaan alat kelamin guna memperjelas alat kelaminnya. 

Selain kejelasan jenis kelamin, perlu diingat bahwa sebab 

kewarisan dalam Islam ditentukan karena dua hal yaitu, hubungan 

perkawinan dan hubungan kekerabatan. Sebab kewarisan karena hubungan 

perkawinan memiliki arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang 

meninggal dan istri adalah ahli waris bagi suaminya yang meninggal. 

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua 

hal. Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, 

ditetapkan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, 

berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan 

perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih teriakt dalam tali 

perkawinan saat salah satu meninggal dunia.28 

 
26 Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, h. 188. 
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 

h. 95. 
28 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam, h. 188-191. 
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Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya akad nikah 

yang sah, yang telah berlaku antara laki-laki dan perempuan yang 

melahirkan anak tersebut. Kemudian, akad nikah tersebut menjadi faktor 

penentu hubungan kekerabatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan laki-laki 

sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil perkawinan yang 

berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Cara 

menetapkan hubungan darah atau kekerabatan seperti ini berlaku pula 

untuk menetapkan hubungan kekerabatan garis ke atas (kakek dan nenek 

ke atas), ke bawah (cucu dan cicit), dan ke samping (paman dan bibi).29 

Maka, bagian waris transgender atau mukhannath yang tidak melakukan 

operasi pergantian kelamin dapat ditentukan melalui dua sebab ini.  

Namun, bagian waris seorang khuntha tidak sama dengan bagian 

transgender atau mukhannath dan waris orang normal yang tidak memiliki 

kelainan pada alat kelaminnya. Timbulnya perbedaan dalam bagian waris 

khuntha karena di satu sisi jenis kelamin menentukan status warisnya 

sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan pada khuntha jenis kelamin 

itu belum dapat dipastikan.30 Meskipun demikian untuk bagian waris 

khuntha, para ulama faraidh menetapkan bahwa ahli waris khuntha itu 

hanya berjumlah tujuh orang dan tercakup dalam empat kelompok, yaitu 

Pertama, Garis Anak (Jihat Bunuwah) yaitu anak dan cucu. Kedua, Garis 

Saudara (Jihat Ukhuwah) yaitu saudara dan anak saudara (keponakan). 

 
29 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 130. 
30 Syarifuddin, h. 170. 
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Ketiga, Garis Paman (Jihat ‘Umumah) yaitu paman dan anak paman 

(saudara sepupu). Keempat, Perwalian Budak (Jihat Wala’) yaitu maulal 

mu’tiq (tuan yang memerdekakan budaknya.31 Dapat disimpulkan bahwa 

suami, istri, bapak, ibu, kakek dan nenek tidak akan pernah berstatus 

menjadi banci atau transgender atau khutha hanya anak, saudara dan 

paman. 

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan 

jumlah warisan yang dapat diterima oleh seorang khunsa, yaitu: 

1. Menurut ulama Hanafiyah, seorang khuntsa mendapatkan hak waris 

yang paling sedikit, yaitu bagian diantara keadaannya sebagai laki-

laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam 

Muhammad dan Imam Abu yusuf. Sejalan dengan ini dalam kitab 

Fikih Islam Wa Adillatuhu, Madzhab Hanafiyyah yang dijadikan 

fatwa adalah bahwa khuntha musykil diberikan bagian minimal atau 

keadaan yang paling buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau 

perempuan. Para ahli waris lain diberikan bagian yang paling baik.32 

2. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris banci 

diberikan dalam jumlah minimal. Sedangkan sisa dari harta warisan 

yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing 

ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin yang sebenarnya. Ini 

merupakan pendapat paling kuat di kalangan mahdzab syafi’i. dan 

didukung oleh Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobary.  

 
31 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam, h. 137-138. 
32 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, h. 485-486. 
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3. Pendapat ulama Malikiyah bahwa khunsa diberi bagian sebesar 

pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata laki 

bagian laki-laki dan perempuan dijadikan satu kemudian dibagi dua, 

hasilnya menjadi hak waris khunsa. Pendapat ini didukung oleh 

ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.  

4. Madzhab Hambali, berpendapat bahwa jika bisa diharapkan 

kejelasan status khuntha itu di kemudian hari, maka mereka seperti 

madzhab Syafi'iyyah, diperlakukan bersama para ahli waris lain 

dengan bagian yang paling kecil. Jika tidak bisa diharap kejelasan 

statusnya maka mereka (kalangan Hanabilah) seperti Malikiyyah. 

khuntha diberi setengah warisan laki-laki. Dengan asumsi dia laki-

laki, dan setengah warisan perempuan dengan asumsi dia 

perempuan, jika dia mewarisi pada dua keadaan. Jika dia mewarisi 

atas satu asumsi maka dia diberi setengah bagiannya dalam keadaan 

warisan.33 

Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menetapkan status waris tidak melihat jenis kelamin, melainkan 

berdasarkan hubungan. Sistem ini berlaku pula dalam pembagian warisan 

yang tidak melihat jenis kelamin, namun berdasarkan golongan. Sehingga, 

apabila ada seorang ahli waris melakukan operasi ganti kelamin dengan 

alasan apapun tidak menghalangi bagian warisnya, karena kitab undang-

undang hukum perdata menganut sistem bilateral dalam kewarisannya. 

 
33 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, h. 487. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya melihat identitas yang 

tertera dalam kartu identitas penduduk atau adanya penetapan dari 

pengadilan mengenai identitas baru seseorang. Hal ini berlaku juga bagi 

transgender atau mukhannth dan khuntha. Berdasarkan ketentuan Pasal 

832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pembagian warisan ditentukan 

berdasarkan golongan-golongan menurut undang-undang. 

 

Dapat dilihat perbedaan dan persamaan Konsep Waris Transgender Menurut Fikih 

Mawaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1.4. Perbedaan Konsep Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Perbedaan  

Konsep Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

No. Permasalahan Fikih Mawaris Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata 

1. Status waris transgender atau 

mukhannath yang 

melakukan operasi kelamin, 

status warisnya dihukumi 

berdasarkan kelamin 

aslinya atau semula. 

Sedangkan status waris 

bagi seorang khuntha yang 

melakukan operasi kelamin 

dengan alasan perbaikan 

atau penyempurnaan 

kelamin, status hukumnya 

sesuai dengan jenis kelamin 

pasca operasi. 

Status waris 

transgender 

berdasarkan 

identitasnya dalam 

KTP. 

2. hak waris Bagian waris khuntha 

berbeda dengan ahli waris 

yang memiliki kelamin 

normal. 

Tidak membedakan 

jumlah bagian bagi 

seorang transgender 

maupun khuntha. 

3. Objek waris harta warisan baru bisa 

dilakukan pembagiannya 

Ahli waris yang 

menerima warisan 
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kepada ahli waris setelah 

terlebih dahulu 

dilaksanakan adanya empat 

jenis pembayaran yaitu, 

zakat atas harta pusaka atau 

harta warisan, biaya 

mengurus jenazah, hutang 

piutang pewaris, dan wasiat 

si pewaris. 

harus ikut memikul 

pembayaran utang, 

hibah wasiat dan 

beban-beban lain, 

secara seimbang 

dengan apa yang 

masing-masing terima 

dari warisan tersebut. 

4. Subjek waris  Bagian waris khuntha 

hanya anak, saudara dan 

paman yang berhak 

mendapat warisan dengan 

bagian tertentu. 

 

Semua ahli waris 

berhak mendapatkan 

bagian waris yang 

sama. 

5.  Pembagian waris Dalam fikih mawaris, 

pembagian waris 

berdasarkan 3 golongan 

ahli waris, yaitu dzawil 

furudh, ashabah, dan dzawil 

arham 

Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata, pembagian 

waris berdasarkan 4 

golongan ahli waris, 

yang terdiri dari 

keluarga garis lurus ke 

atas, garis lurus ke 

bawah, garis lurus ke 

samping dan sanak 

keluarga lainnya 

sampai derajat 

keenam. 

 

Tabel 2.4. Persamaan Konsep Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

 

Persamaan 

Konsep Waris Transgender Menurut Fikih Mawaris dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

No. Permasalahan Fikih Mawaris Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata 

1. Sebab waris Transgender tetap 

mendapat waris jika 

termasuk dalam 2 sebab 

kewarisan dalam fikih 

mawaris, yaitu adanya 

hubungan kekerabatan dan 

hubungan perkawinan 

Transgender tetap 

mendapat waris jika 

termasuk dalam 2 

sebab kewarisan dalam 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yaitu 

adanya hubungan 

kekerabatan dan 

hubungan perkawinan 



81 
 

 
 

2. Hak waris  Transgender tetap berhak 

mendapatkan warisan. 

Transgender tetap 

berhak mendapatkan 

warisan. 

3. Penghalang waris Transgender tidak masuk 

dalam orang yang terhalang 

kewarisannya. 

transgender tidak 

terhalang 

kewarisannya asalkan 

tidak melakukan 

tindakan yang 

menyebabkanya 

masuk dalam golongan 

“tidak patut mewarisi” 

4. Ketentuan waris  Tidak ada ketentuan khusus 

yang membahas tentang 

waris bagi transgender. 

Tidak ada ketentuan 

khusus yang 

membahas tentang 

waris bagi 

trasngender. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pemaparan peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam fikih mawaris, transgender atau mukhannats yang melakukan 

operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak 

maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau 

semula. Status waris bagi seorang khuntsa atau pemilik alat kelamin 

ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan 

perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai 

dengan jenis kelamin pasca operasi. Sedangkan dalam KUH Perdata, 

status waris transgender berdasarkan identitasnya dalam KTP. Bagi 

seorang transgender yang telah melakukan operasi kelamin dan 

mendapatkan ketetapan identitas dari pengadilan negeri maka, 

identitas tersebut yang dijadikan status waris.  

2. Menurut fikih mawaris kejelasan status sebagai laki-laki dan 

perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan pembagian 

waris. Bagi transgender atau mukhannath yang tidak sampai 

melakukan operasi pergantian kelamin, maka bagian warisnya 

ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (Dzawil 
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Furudh, Ashabah, Dzawil Arham). Dalam kasus khuntha bagian 

warisnya berbeda lebih sedikit dibanding jika tidak keadaan normal. 

Sedangkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pembagian waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata bahwa Pembagian warisan ditentukan 

berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (golongan I-IV) 

menurut undang-undang. 

B. Saran  

Sebagai akhir tulisan, peneliti ingin menyapaikan saran kepada: 

1. Ulama, Hakim dan pemerintah agar bersinergi untuk membuat 

sebuah peraturan yang mengikat tentang peraturan perundang-

undangan bagi transgender karena banyak dampak yang 

dikhawatirkan dari adanya fenomena transgender. Tidak hanya 

menjadi masalah bagi keluarga dan masyarakat, melainkan juga 

kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit AIDS dan kemurkaan 

Allah swt. 

2. Bagi umat Islam, pembagian harta warisan transgender maupun 

khuntha menuruthsistem kewarisan islam wajib dilaksanakan 

menurut ketentuan pembagian yang terdapathdalam Al-Qur’an dan 

hadist, namun apabila pembagian harta warisan tidak 

dilaksanakanhsebagaimana pembagian yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadist dapat jugahdilaksanakan dengan jalan 

musyawarah dalam mengatur karena hal tersebut didasarkan 
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padahpemahaman tentang sifat-sifat hukum yang memaksa 

dankmengatur.  
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