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ABSTRAK
Choyr, Alvi Lailla. 2019. Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Skripsi, Jurusan Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.
Kata Kunci: Waris Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Perdata
Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer
dalam pemikiran Hukum Islam maupun hukum Perdata kontemporer. Di satu sisi,
Al-Qur’an dan hadits tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non
muslim, sedangkan dalam KUHPerdata juga tidak memberikan penjelasan
sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan
keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.
Dari permasalahan ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah: 1)
bagaimana status hak waris anak beda agama antara Hukum Islam dan Hukum
Perdata? 2) bagaimana argumentasi/ratio legis status hak waris anak beda agama
antara Hukum Islam dan Hukum Perdata?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library
research) dengan pendekatan yuridis normatif. Yang bertujuan untuk
menganalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap status hak
waris anak beda agama.
Hasil dari penelitian yang diperoleh : 1) Dilihat dari sudut pandang hukum
Islam, maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non
muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut
pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang
menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. 2) Argumentasi dari hukum
Islam mengenai status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 171
huruf c KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris
harus sama-sama beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang
artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang
kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim). Sedangkan
argumentasi dari Hukum Perdata terkait status hak waris anak beda agama adalah
terletak pada Pasal 838 KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut menyatakan
bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan
telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan
hukuman lima tahun penjara, melakuan kekerasan, dan juga telah menggelapkan,
merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam Hukum Perdata beda agama
bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut
Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga
sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum
waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab
setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang
selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang
diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian
hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur
oleh hukum waris.1
Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan
hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris
yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum
waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem
tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi
oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan
agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh
1

Ulul Arham,Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam
Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)(Studi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan
Negeri Sidoarjo). (Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, 2012), 1.
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masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara
keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung
menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem
kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan
dalam perbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk
susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan
dimaksud.
Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk
masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada
masyarakat indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis
keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah
diketahui di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal ada tiga macam
sistem keturunan2. Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :
1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah
sisitem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek
moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat
pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua
dan Bali.
2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Pada dasanya sisitem ini adalah
sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan.
2

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan
BW(PT Refika Aditama, Bandung, 2005), 5.
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Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu
daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Sisitem ini adalah
sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun
garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya
tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di
Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: Jawa, Madura,
Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan,
seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.
Memperhatikan perbedan-perbedaan dari ketiga macam sistem
keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas,
kiranya semakin jelas menunjukan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat
pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan
dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa
pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem
hukum waris.
Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya
karena sisitem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga
disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi.
Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga
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beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan
sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.
Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan
karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum
waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam
wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan
sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk
dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris
Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum
waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW
(burgerlijk wetboek). Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum.
Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam
lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai
hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai
kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nissa. Ayat : 33 “Bagi
tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib
kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.”3
Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris
tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya
3

Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan
Hukum Positif (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.
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akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris
meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris
hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam
setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur’an
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta
warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi
dengan hutang-hutang dan wasiat.
Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar
diantara umat beragama lainya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan
berbangasa dan bernegara terutama dalam pembetukan Hukum. Selain peran
dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalahmasalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama
yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik,
diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan. Masalah waris sering kali
menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali
muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan
pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah
manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa
yang telah diperoleh.
Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang
diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna
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mencapai tujuanya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan
hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum,
sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan
perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan
sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan.
Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh
tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara.
Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah
satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.
Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan
bijaksana dalam Al Qur’an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam
surah Al-Insirah yang artinya: “Allah Subhana Wata’alla Maha Adil dan
Maha Bijaksana.”
Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi,
oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati
hukum waris yang telah ditentukan Al Qur’an dan Hadist itu. Namun pada
kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang
beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan
sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak
sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu,
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Al-Qur’an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan
yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan
membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat,
sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya : “Berdamailah, itulah hukum
yang tertinggi”.
Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah
dengan memusyawarahkannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai
(Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat
dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu
prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawah dan mufakat, tetapi
penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya
musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam
penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke
badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan
masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan
musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan
peradilan.
Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu
yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang
pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang
atau orang lain (ahli waris). Dan peraturan yang terdapat dalam hukum waris
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yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris
Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Allah telah
berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 7 : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.
Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian
sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan
orang tuanya maupun kerabatnya.
Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum
keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem
hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem
kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan
warisan. Sistem kekeluargaan dalam

hukum waris perdata adalah sistem

kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak
baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur
dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris
mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan
baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.
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Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila
seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga
hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan
kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau
dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem
hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum
waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera
mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.
Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan
tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun
perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan
belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan
sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi Timbulnya kebutuhan
untuk mengetahui kejelasan tentang ketentuan hukum kewarisan baik itu
hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata tidak harus menunggu
karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sebaiknya mengetahui sejak dini,
mengingat peristiwa hukum semacam ini sering terjadi di sekitar kita.
Sekalipun diantara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu
memiliki pengetahuan tentang kewarisan Islam, dan non muslim belum tentu
mengetahui hukum kewarisan perdata, sekalipun hanya sekedar dasardasarnya.
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Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan, salah satunya
tentang kewarisan beda agama. Bahwa, seorang muslim tidak dapat mewarisi
atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agama nya, hal ini telah
Rasulullah saw sampaikan dalam Hadits-hadits beliau tentang orang yang
berbeda agama yang tidak akan mendapat warisan dari keluarganya, dan
banyak ulama kita memberikan fatwa-fatwa dalam persoalan warisan yang
tentu menjadi acuan atau pedoman bagi kaum muslim di Indonesia.
Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai
penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam
dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan
bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang
murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, dikalangan ulama
terjadi perbedaan pandangan mengenai orang yang keluar dari agama, apakah
dapat mewarisi nya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim
mewarisi hartanya kepada salah satu keluarganya yang telah murtad? Menurut
salah satu Mazhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh dan menurut mazhab
Hanafi mengatan boleh.4
Walaupun demikian ulama kita berbeda pendapat tentang masalah
warisan bukan berarti Ulama tidak mampu memecahkan masalah warisan,

4

Muhammad Ali Ash Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), 25
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akan tetapi mereka memiliki dasar dalil masing-masing yang kuat dan tidak
mungkin mereka berfatwa tanpa ada rujukan atau dasar dalilnya, inilah
Hukum Waris secara Islam yang di jadikan oleh mayoritas Muslim di
Indonesia pada umumnya, hukumwaris ini memang banyak menimbulkan
perbedaan pendapat dan banyak di kalangan ulama berselisih pendapat
tentang proses hukum waris.
Akan berbeda lagi jika menggunakan hukum Islam dan hukum perdata
masing-masing memiliki perbedaan yeng jelas, sebagai penjelasan untuk
langkah awal tentunya peneliti memberikan gambaran secara khusus
bagaimana Hukum waris secara Islam maupun hukum waris secara Hukum
Perdata perbedaannya adalahHukum Islam terletak pada saat pewaris
meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaranpengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya,
kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu,
setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH
Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak
pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing.
Menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak
membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama
rata. Warisan dalam Islam dan menurut hukum Perdata jelas bisa kita lihat
banyak

perbedaan-perbedannya

sekiranya

pembaca

mampu

untuk
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membedakan mana yang menurut Hukum Islam dan mana yang menurut
hukum Perdata.
Melihat bebarapa masalah di atas penulis berkesimpulan bahwa
banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu dikaji mengenai Warisan,
sehingga penulis tertarik menelaah atau mengkaji, hal tersebut dengan
mengangkat judul “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama
menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.”
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat peneliti
kemukakan rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana status hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan
hukum Perdata?
2. Bagaimana argumentasi/ratio legis status hak waris anak beda agama
menurut hukum Islam dan hukum Perdata?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui status hak waris anak beda agama menurut hukum
Islam dan hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui argumentasi/ratio legis status hak waris anak beda
agama menurut hukum Islam dan hukum Perdata.
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D. Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat
bermanfaat bagi orang lain, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua
macam, yaitu :
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis berupa
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum
khususnya hukum perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan
pengaturan perkawinan beda agama dan segala akibatnya.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui
dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis
teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga
tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.
Skripsi yang disusun oleh Muhammad Mujib dengan judul
“Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta
No.377/Pdt.G/1993 dan kasasi MA No. 368.K/AG/1995”.Kematian seseorang
sering brakibat timbulnya silang sengketa dikalangan ahli waris mengenai
harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-
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pihak terkait tidak konsisten terdap rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab
dalam Islam, mayoritas ulama telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli
waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta
warisan (terhalang, namun ada sebagian ulama yang memperbolehkannya
melalui jalan wasiat wajibah. Dari ini penulis tertarik untuk mengkaji dasardasar hukum yang digunakan PA dan MA mengenai waris beda agama.
Dengan rumusan masalah, 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan PA.
Tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama
dengan pewaris?, 2. Apa alasan-alasan MA memberikan harta puasa terhadap
ahli waris yang berbeda agama?, 3. Bagaimana relevansinya dengan realitas
kontemporer?. Sementara itu, metode yang penulis gunakan adalah jenis
penelitian kepustakaan dengan sifat diskriptif analitik dan komparatif.
Mengenai pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah pendekatan
normatif, yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat tidaknya
sesuatu dipergunakan sesuai syari at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada
landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-qur’an ataupun assunnah. Juga disini penulis melakukan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penulis juga
melakukan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada
kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mendukung terhadap pembenaran norma dan
sebagai media untuk mendekati terhadap pokok masalah yang diteliti.
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Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli waris
beda agama, menurut Pengadilan Agama Jakarta; ahli waris yang berbeda
keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris. seperti
yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Sedangkan ayat-ayat
hukum tentang wasiat wajibah telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris maupun
oleh hadis Nabi SAW. Berdasarkan pertimbangan ini PA Jakarta menetapkan
untuk tidak memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama. Majelis
Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda
agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat
wajibah. Sedangkan nasakh-mansukh ayat wasiat dengan waris, berlaku untuk
sementara waktu. Ketika ayat hukum yang dinasakh tersebut dapat membewa
kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka
hukum tersebut berlaku kembali. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas
masyarakat Indonesia yang beragam, pemerintah beserta ulama berupaya
untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan
dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan ungkapan
kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada
kemaslahatannya.5
Skripsi yang disusun oleh Zakiyul Fata Zuhri, dengan judul: “Wasiat
Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum
5

Muhammad Mujib, “Kewarisan Beda Agama, Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta
No. 377/pdt.G/1993 dan kasasi MA No. 368.K/AG/1995” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga, 2009).
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Islam(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)”. Pemberian
wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim dewasa ini bertujuan
untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang isteri yang ditinggal mati
oleh suaminya. Mekipun demikian dalam al-Quran maupun hadis tidak
membenarkannon muslim mempusakai orang-orang muslim dan adanya
larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini, pada dasarnya isteri
yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan bagian harta
peninggalan berupa warisan namun dikarenakan berbeda agama maka status
isteri sebagai ahli waris tersebut terhijab sehingga
memperoleh

harta

tidak

berhak

lagi

warisan. Dengan rumusan masalah, 1. Bagaimana

kedudukan Wasiat Wajibah kepada isteri yang non muslim menurut hukum
Islam?, 2. Apa yang menjadi dasar/landasan hukum Islam yang dipergunakan
dalam

pertimbangan

majelis

hakim

No.16k/Ag/2010?. Sementara itu, Penelitian

dalam
ini

memutus
menggunakan

perkara
jenis

penelitian doctrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis
putusan Mahkamah Agung RI No.16K/Ag/2010. Data yang dikumpulkan
adalah data penetapan hakim Mahkamah Agung, alasan majelis hakim
dalam menetapkan pembagian harta waris
agama. Putusan
melakukan

Mahkamah

penemuan

hukum

dalam perkawinan beda

Agung No.16K/Ag/2010, hakim

dalam

melakukan pertimbangan-pertimbangan

lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang
ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena tidak dijelaskannya secara tegas
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mengenai permasalahan dalam pemberian wasiat wajibah ini kepada isteri
yang non muslim dalam al-Quran, Hadis maupun KHI maka dari itu
solusi hukum yang dapat penulis sarankan adalah agar pemerintah dapat
membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara
lebih

jelas

dan

terperinci khususnya

dalam

mengatur hukum wasiat

wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga
hukum

berwasiat

kepada

kerabat-kerabat

yang non muslim memiliki

legalitas hukum.6
Skripsi yang disusun oleh Muhammad Baihaqi, dengan judul: “Wasiat
Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 16K/Ag/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah”. adalah
penelitian pustaka (library research) dengan sifat deskriptif analitik.
Pendekatan yang penyusun gunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan
yuridis dan normatif yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat
tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syar’at Islam, yaitu dengan tetap
berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan Hukum Islam
(Maqāṣid asy-Syarī’ah). Disini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis,
yaitu

pendekatan

menurut

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.Adapun yaitu pendekatan analisis yang digunakan dalam tesis ini
adalah deduktif dan induktif.Menurut Pengadilan Agama (PA) Makassar dan
6

Zakiyul Fata Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum
Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)” (Aceh:Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN
Ar-RANIRY, 2017).
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Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, “ahli waris yang berbeda
keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris.” seperti
yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Disamping ketentuan
yang ada pada KHI menurut PA Makassar dan PTA Makassar ketentuan
adanya halangan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda
Agama adalah hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaid ra.
yang artinya “tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir
tidak akan mewarisi kepada orang Islam”, begitu juga pendapat mayoritas
ulama “bahwa tidak ada saling mewarisi antara kedua orang yang berlainan
Agama”. Berdasarkan pertimbangan ini PA Makassar dan PTA Makassar
menetapkan untuk tidak memberikan hak waris maupun harta peninggalan
melalui wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Sedangkan Majelis
Hakim pada MA berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan
pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.Landasan
Hukum MA tersebut berpijak pada pendapat para ulamayang berpendapat
bahwa ketentuan wasiat wajibah boleh diberikan kepada para ahli waris atau
kerabat yang terhalang menerima harta warisan.Putusan MA tersebut
dianggap lebih membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk para ahli
waris atau ahli waris yang terhalang. Realitas masyarakat Indonesia yang
beragam suku, ras dan Agama menuntut pemerintah beserta ulama untuk
mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan
kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan
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ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi
kepada kemaslahatannya.”7
Skripsi yang disusun oleh Ahmad Musadat yang berjudul “Waris Beda
Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Komparasi Pemikiran
Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi”. Meskipun ketentuan hukum
waris beda agama ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan
ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, belum ada titik terang mengenai
waris beda agama sekarang ini. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait
masalah waris beda agama disini yaitu antara Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf
al-Qaradâwi Wahbah az-Zuhailî melarang adanya waris beda agama, namun
Yüsuf al-Qaradawî dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlaqan larangan
waris tersebut, melainkan larangan yang hanya kepada kafir harbi saja. Dari
beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa hukum waris beda agama dalam
Islam masih diperdebatkan adanya, dimana perbedaan pendapat antara
Wahbah az-Zuhaili dan Yůsuf al-Qaradáwi inilah yang kemudian membuat
penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional
terhadap pemikiran kedua tokoh ini. Dari perbedaan pemikiran tentang waris
beda agama disini perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat secara
menyeluruh antara Wahbah az-Zuhaili dan Yüsuf al-Qaradâwi tentang waris
beda agama, latar belakang perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut,
7

Muhammad Baihaqi, Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah). (Yogyakarta: Skripsi
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017).
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serta relevansi pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang waris beda
agama khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dengan rumusan masalah, 1.
Mengapa Wahbah az Zuhaili dengan Yisuf al-Qaradâwi berbeda pendapat
tentang waris beda agama dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan
pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dengan Yüsuf al- Qaradâwi tentang waris
beda agama? 2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf
al-Qaradâwi dalam konteks keindonesiaan? Sementara jenis penelitian ini

adalah Library Research, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan
difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur- literatur
baik lasik maupun modern khususnya karya Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf alQaradâwi sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif,

analitik, komparatif, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta
membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu
permasalahn dari kedau tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran
dan pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh
penyusun adalah pendekatan usül al-figh dengan menggunakan teori mutiag
dan muqayyad Pendekatan dan teori diatas untuk mengetahui perbedaan
pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda.
Dalam waris beda agama ada perbedaan pandangan dua ulama fiqh
kontemporer yaitu antara Wahbah az-Zubaili dan Yüsuf al-Qaradawi Dalam
narhadaain ahiab Zuhsul manolak adanya waris beda agama secara mutlak
karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena Wahbah az-Zubaili
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memandang hadis nabi ini secara mutlak, jadi pengartian kata kafir dalam
hadis itu diartikan secara Yüsuf al-Qaradâwi berpandangan lain dari hadis
Nabi saw, bahwa dalil itu tidak dapat di artikan secara mutlak. Karena
menurutnya hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang
dianggap sebagai teori penafsiran hadis secara muqayyad disini menyebabkan
kata kafir dalam hadis itu dapat ditakwil sebagaimana pentakwilan pengikut
mazhab mengkhususkan kata kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja.
Teori Yûsuf al-Qaradâwi ini relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri
mengakui agama selain agama Islam itu sendirı. menyeluruh untuk semua
orang kafir tanpa terkecuali, Namun Pentakwilan disini megkhususkan kata
kafir dari kata kafir menjadi kafir harbi saja. Teori Yûsuf al-Qaradâwi ini
relevan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri mengakui agama selain
agama Islam itu sendiri.8
Skripsi yang disusun oleh Rizkal yang berjudul “Dasar Pertimbangan
Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat
Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010”. Dalam
skripsi ini, peneliti membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam
menetapkan hak waris non muslim berdasarkan wasiat wajibahdan tinjauan
hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung. Dalam kesimpulannya
penulis menyebutkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung adalah
8

Ahmad Musadat yang berjudul “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi
Komparasi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yûsuf al-Qaradâwi. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).
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pendapat Yusuf Qardhawi, pewaris (muslim) dan istrinya (non muslim) dapat
hidup rukun, maka istri non muslim tersebut berhak untuk mendapat wasiat
wajibah. Namun, menurut Mahkamah Agung keliru, karena Yûsuf al-Qaradâwi
berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima harta warisan dari harta
peninggalan orang muslim dan tidak berlaku sebaliknya.9
Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis
simpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda. Dari
penelitian terdahulu para peneliti memfokuskan pada analisis putusan dan
komparasi pemikiran tokoh. Adapun persamaan penelitian ini adalah terletak
pada metode penelitian yang di gunakan, yaitu sama-sama menggunakan
metode kepustakaan (library research). Meskipun peneliti memiliki kesamaan
dalam hal metode penelitian yang digunakan, namun penelitian ini memiliki
perbedaan pula. Perbedaan yang peneliti ambil yaitu mengenai kompatif
terhadap Peraturan perundang-undangan.
F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses penelitian

9

Rizkal, “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non-Muslim Berdasarkan
Wasiat Wajibah (Analisis Putusan MA Nomor 16/K/Ag/2010”. (Aceh: Skripsi Fakultas Syariah UIN
Ar-Raniry, 2013).
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tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan dan diolah.10
Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal
sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan
pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum
doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan
data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.11Yuridis
normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teoriteori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang
dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang
digunakan adalah metode kualitatif.
2. Data dan Sumber Data
Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:12
a. Sumber data primer, yaitu antara lain Al-Qur’an, Hadits, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10

Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan
Singkat(Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.
11
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), 9.
12
Ibid, 11.
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(KUHPerdata), serta perundang-undangan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami sumber data primer,13 antara lain: buku-buku, jurnal,
skripsi, artikel yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas,
internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode Library research, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui buku-buku, menelaah literatur (kepustakaan) yang ada kaitannya
dengan pembahasan dalam skripsi ini.
4. Analisis Data
Pengolahan data yaitu bagaimana cara mengelola data yang berhasil
dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan
analiasis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa yang
bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa
yang direncanakan dalam penelitian. Pengelolaan dan analisa data pada
dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam mengelola dan
menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari
13

Ibid, 12.
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berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Sesuatu analisis
yuridis normatif pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai
pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis
normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai
sumber data penelitian.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas serta menguraikan
masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi
ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalahagar memudahkan untuk
menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.
BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang
berisikan antara lain latar belakang masalah, penegasan istilah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II KETENTUAN HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA DALAM
HUKUM ISLAM, yang akan memaparkan bagaimana status hak waris
anak beda agama menurut hukum Islam.
BAB III KETENTUAN HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA DALAM
HUKUM PERDATA, akan memaparkan bagaimana status hak waris
anak beda agama menurut hukum Perdata.
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK BEDA
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AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA,
yang akan menguraikan perbandingan hukum waris anak beda agama
menurut hukum Islam dan hukum Perdata.
BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian
ini.

BAB II
KETENTUAN HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA
DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Hukum Waris
Kata faraid, merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang berasal
dari kata farada yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata faraid
atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk
ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak
mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.1
Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II mengatur
tentang Hukum Kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Hukum kewarisan
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi
ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.2
B. Dasar Hukum Waris
Dasar hukum Waris Islam adalah Al-Qur’an dan hadis Rasulullah
saw., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para

1

A. Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang UNISSULA PRESS, 2013), 1.
Tim Penyusun, KompilasiHukum Islamt.tp.,: Permata Press, t.th., 53.

2
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sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam. Dasar hukum Al-Qur’an
dan Hadis dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.
1. Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Mengatur Hukum Waris Islam
a. QS. An-Nisaa’ (4):7

         
          
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.3
b. QS. An-Nisaa’ (4):8

       
     
Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim
dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan
ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.4
c. QS. An-Nisaa’ (4):11

            
             
3

Al-Qur’an 4:7.
Al-Qur’an 4:8.

4
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Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu :bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buatatau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.5
d. QS. An-Nisaa’ (4):12

            
           
             

5

Al-Qur’an 4:11.
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Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih
dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.6

6

Al-Qur’an 4:12.
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e. QS. An-Nisaa’ (4):33

         
          

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan
(jikaada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu.7
2. Hadis Rasulullah yang Mengatur Hukum Waris Islam
a. Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil
Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang Diriwayatkan oleh
Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya
tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu
perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa
berkata: ”Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara
perempuan seperdua. Datanglah kepada Iibnu Mas’ud, tentu dia akan
mengatakan seperti itu pula”.8
b. Hadis Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas
Hadis Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang Diriwayatkan oleh
Bukhari. Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras,
7

Al-Qur’an 4:33.
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 40.
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Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: “Saya
mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai
seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu
saya bersedekah dua pertiga harta saya?” Rasulullah menjawab:
Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad: “Bagaimanakah jika
seperdua?” Rasulullah menjawab lagi: “Jangan!” Kemudian bertanya
lagi Sa’ad: “Bagaimanakah jika sepertiga?” Rasulullah Bersabda:
“Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan
anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada
meninggalkannya dalam keadaan miksin (berkekurangan), sehingga
meminta-minta kepada orang lain”.9
C. Ketentuan Hukum Waris
Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga
Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia menyebutkan
bahwa:
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.10 Sedangkan, Ahli waris
adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

9

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.
Tim Penyusun,Kompilasi Hukum Islam. t.tp.: Permata Press, t.th., Pasal 171(b), 53.
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atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.11
Sebelum membahas tersebut lebih lanjut, berikut ini dijelaskan asasasas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,
sebagai berikut:12
1. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki
dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal
kerabat dzawi> Al- arh{a<m.
Asas ini didasarkan atas:
a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah:
golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan
perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris
ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu,
janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek
dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris
yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya
11

Ibid, Pasal 171(c)
A. Khisni, Hukum Waris Islam(Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 10.
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dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam
Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut
mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan,
anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak lakilaki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu
serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.
2. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas
pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris,
karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli
waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris
atau menerima sebagai ahli waris.
3. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli
waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvervulling)
adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris
pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI.
Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan
dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari
kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun
keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman
sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);
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4. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing
ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha.
Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi
berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya
dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2)
nya dinyatakan: “bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada
yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang
atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris
yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para
ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi
membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai
dengan proporsi bagian warisan mereka;
5. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan
bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian
laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban lakilaki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki
sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan
anakanaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai
kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila
suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki
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sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah
mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut
hukum;
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi
cara pembagiannya sebagai berikut:
1. Kelompok ahli waris dzawil furud, yaitu:
a. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI
“Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.
b. Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan,
atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung,
seayah, seibu) mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan
anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara
(sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178
KHI dalam ayat (1) “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak
atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara
atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”. Ayat (2) dinyatakan
”Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda
atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.
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c. Duda mendapat ¼ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan,
mendapatkan ½ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.
Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH “Duda mendapat separoh
bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris
meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”.
d. Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/
keturunan, mendapat ¼ bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “Janda
mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat
seperdelapan bagian”.
e. Seorang anak perempuan mendapat ½ bagian, dua orang atau lebih
anak perempuan mendapar 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki
atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan
bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam
Pasal 176 KHI “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat
separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersamasama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan”.
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f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah,
seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih
saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/3 bagian, jika saudara
(sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian
dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa
meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara
perempuan seibu makamasing- masing mendapat seperenam bagian.
Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama
mendapat sepertiga bagian”.
g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat ½
bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau
seayah mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris
tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan lakilaki dari saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau
lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila
saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara
laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah
dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.
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2. Kelompok Ahli Waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu sebagai
berikut:
a. anak laki-laki dan keturunannya,
b. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak lakilaki,
c. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak
meninggalkan keturunan dan ayah,
d. kakek dan nenek, dan
e. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan
keturunannya.
Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima
warisan secara umum, yaitu:
1. Hubungan kekerabatan
Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan
perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan
dalam QS. An-Nisaa’: 7, “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
(bagian) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. Demikian juga
dinyatakan dalam QS. Al-Anfal: 75, “Orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di
dalam kitab Allah”. Islam tidak membedakan status hukum seorang dalam
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pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian
darah atau kekerabatan.
2. Hubungan perkawinan
Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling
mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan
yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum
agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang syarat administratif
ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sematamata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya
sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah
perkawinannya. Hukum perkawinan Indonesia tampaknya memberi
kelonggaran dalam hal ini. Artinya, yang menjadi ukuran sah atau
tidaknya perkawinan bukanlah ketentuan administrasi, akan tetapi
ketentuan hukum agama. Tetapi harus diakui bahwa ketentuan
administrasi ini. Merupakan suatu yang penting (urgent), karena dengan
bukti-bukti pencatatan administratif inilah, suatu perkawinan mempunyai
kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk
membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melalukan
perkawinan.
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Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima
warisan adalah sebagai berikut:
1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati)
hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus
melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun
mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan
melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa
terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (almafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya;
b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia,
atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris
meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris
satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui
siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi warismewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan
penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya;
c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris,
atau denga kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris
bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu
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penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara
umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
2. Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan
adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang
sebagai berikut:
a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan:

ُ الَيَ ِر
ث ال ُمس ِل ُم ال َكافِ َر َوالَ ال َكافِ ُر ال ُمس ِل َم
“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya)
orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan
Muslim).”
b. Pembunuhan. Pembunuhan penghalang seseorang untuk mendapatkan
hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada
hadist Rasulullah SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu
Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan:“barang siapa membunuh
seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban
tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri.”
D. Hak Waris Anak Beda Agama
Ada tiga hal menjadi penghalang waris dalam Hukum Islam yaitu
pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara
ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak
beragama Islam.
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Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk
dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan
antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda
Rasulullah Saw, yaitu :

ُ الَيَ ِر
ث ال ُمس ِل ُم ال َكافِ َر َوالَ ال َكافِ ُر ال ُمس ِل َم
Artinya : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan
tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Bukhari
dan Muslim).
Dalam pandangan konsep fiqih konvensional seorang muslim tidak
bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim
tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama
mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari
pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin
Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang
kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.
Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur
ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat Imam Mujtahid
yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad
bin Hanbal.
Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak
yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama
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dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila
tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.
Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris
antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim),
tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang
berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang
menetapkan bahwa :
1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orangorang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.13

13

Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

BAB III
KETENTUAN HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA
DALAM HUKUM PERDATA
A. Pengertian Hukum Waris Perdata
Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek
(selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur
mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan
kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi
orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka
dengan pihak ketiga.1
Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa
kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta
kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan. Dan
pewarisan tersebut hanya berlangsung karena adanya kematian, hal tersebut
sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya
pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut:
1. ada yang meninggal dunia (erflate);

1

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), 81.
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2. ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh
warisan pada saat pewaris meninggal dunia (erfgenaam);
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.
B. Dasar Hukum Waris Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
terutama Pasal 528, tentang hak mewarisi diidentikkan dengan hak
kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut
hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh
karena itu ditempatkan dalam buku ke-2 KUHPerdata (tentang benda).
Penempatan

hukum

kewarisan

dalam

buku

ke-2

KUHPerdata

ini

menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka
berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai
hukum benda saja, tetapi tentang beberapa aspek hukum yang lain, misalnya
hukum perorangan dan kekeluargaan.2
Menurut Staatsblad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah,
ditambah, dan sebagainya, terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo.
Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut
diberlakukan bagi orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917
Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam
KUHPerdata diperuntukkan kepada orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan

2

Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 10.
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berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap
hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula
menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata
(Burgerlijk Wetboek) diberlakukan kepada :
1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, dan termasuk orang-orang
Jepang.
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan
diri terhadap hukum.
Dasar Hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris
menurut sistem hukum waris BW adalah sebagai berikut:
1. Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testament).3
Dasar Hukum tersebut menentukan bahwa untuk melanjutkan
kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin
disesuaikan dengan kehendak dari seseorang yang meninggal itu. Undangundang berprinsip bahwa sesorang bebas menentukan kehendaknya tentang
harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud
tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi
terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali
3

Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 85.
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akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang
dimaksud.
Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum bagi seseorang yang akan menjadi ahli waris terhadap seseorang yang
meninggal dunia adat surat wasiat. Surat wasiat atau testament adalah suatu
pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal
dunia. Sifat utama surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang
apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.
Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan
surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undangundang (ahli waris ab intestato). Jadi pemberian seseorang calon pewaris
berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk
mewaris secara ab intestato.4
C. Ketentuan Hukum Waris Perdata
pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya
bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris, secara
garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris,
kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan
Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832
KUHPerdata, disebutkan :
4

Ibid.
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“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah:
para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau
istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.
Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup
terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan
si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan
melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi
untuk itu.”
Menurut Hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan
menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh
hukum atau Undang-Undang/KUHPerdata telah ditentukan sebagai ahli waris
dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena
pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya
pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang
disebut testament atau surat wasiat.
Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur
dalam BW, yang menerima harta peninggalan , yaitu:
1. Ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi
secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anakanaknya tampil sebagai ahli waris. cara ini dikenal dengan pewarisan ab
instestato, yaitu perolehan warisan berdasarkan adanya hubungan darah
atau disebut pula pewarisan undang-undang, yang mana undang-undang
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dengan sendirinya menjadi ahli waris. Yang termasuk dalam ab instetato
terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak
mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila
golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan
di bawah berikutnya, antara lain:5
a. Golongan 1, yaitu suami/isteri yang masih hidup, dan sekalian
anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah. Bagiannya
ditetapkan dalam pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdata;
b. Golongan II, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada
asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudarasaudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak
boleh kurang dari seperempat harta peninggalan. Bagiannya
ditetapkan dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdata;
c. Golongan III, Yaitu kakek-nenek yang mana terdapat asas kloving,
yaitu harta peninggalan harus dibagi dua, setengah untuk kakek
nenen pihak ayah, setengah bagian lain untuk kakek nenek pihak
ibu. Bagiannya ditetapkan dalam pasal 853, 858, 859 KUHPerdata;
d. Golongan IV, Yaitu sanak saudara dalam garis ke samping dan
sanak saudara lainnya samapai derajat keenam. Bagiannya
ditetapkan dalam pasal 858 ayat 2, 861, 832 ayat 2, 862, 863, 864,
865, 866 KUHPerdata.
5

Ibid, 87.
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2. Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), dalam hal ini
disebut ahli waris tidak langsung.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan,
yaitu dalam hal adanya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang
menetapkan bagian tertentu harta peninggalannya diwariskan kepada
orang yang bukan ahli waris sebenarnya.6 pihak ketiga ini bisa pribadi
ataupun badan hukum. Cara pewarisan ini dikenal sebagai cara pewarisan
testamentair. Pihak ketiga yang menerima warisan ini disebut legataris
sedangkan harta peninggalan tersebut disebut legaat.
Sedangkan ahli waris yang yang tidak patut mewarisi menurut
KUHPerdata diatur dalam Pasal 838, 839 dan, 840 untuk ahli waris tanpa
testament dan pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Adapun Pasal 838
KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli
waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:7
a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh si yang meninggal.
b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah
yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan

6

Ibid, 92.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),
(Jakarta : Balai Pustaka, 2014). Pasal 838 , 223.
7
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kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat.
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat
si yang meninggal.8
Selain itu, ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan
jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal
tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat
oleh si peningggal, mereka itu diantaranya ialah :
a. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri
perbuatan testament itu.
b. Pendeta yang melayani atau lebai yang merawat si yang meninggal selama
sakitnya yang terakhir.9
Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli
waris testament dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak
sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli
waris. Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

8

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 66.
Mohd Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat.
(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 32.
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Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :
a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi
wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.
b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk
membuat, mengubah, atau membatalkan testamentnya.
c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si
peninggal warisan.10
Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah :
a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal
warisan.
b. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan
secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam
hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.11
Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila
seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga
hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Sepanjang hak dan
kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau
dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :

10
11

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 66.
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a. Sifat Pribadi, yaitu Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli
waris;
b. Sistem bilateral, yaitu Mewaris dari pihak ibu maupun bapak;
c. Sistem perderajatan, yaitu Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan
si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
Dalam sistematika kitab undang-undang hukum perdata (BW) hak dan
kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah dan kewajiban di bidang hukum
kekayaan adalah hak dan kewajiban yang di atur dalam buku ke ll
KUHPerdata tentang perikatan. Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris
ialah sebagai berikut :
a. Hak Saisine. Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata
yang menyatakan bahwa: Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena
hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang
yang meninggal dunia.12 Kata saisine berasal dari bahasa Perancis “Le
mort saisit le vit” yang berati bahwa yang mati dianggap memberikan
miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris
segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak
dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari
mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

12
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b. Hak Hereditatis Petitio. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada
para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak
menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga
terhadap mereka yang secar licik telah menghentikan penguasaannya.13
Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.
c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan. Hak ini diatur dalam Pasal 1066
KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri
khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa:14
“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalm harta peninggalan
diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam
keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut,
biar ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan
persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan
pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk
selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini,
dapatlah persetujuan itu diperbaharui.”
Terhadap ketentuan tersebut di atas, ternyata ada juga hak dan
kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya:

13
14

Ibid, Pasal 834.
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a. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang
sifatnya sangat pribadi , mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat
dengan pewaris. Contoh hubungan kerja pelukis pematung sebagaimana di
atur dalam pasal 1601 dan pasal 1318 KUHPerdata.
b. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimaqna diatur dalam pasal 1646
ayat (4) KUHPerdata.
c. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi
kuasa, diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata.
d. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di
bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak di atur dalam
pasal 314 KUHPerdata.
e. Hak pakai hasil berakhir meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut,
diatur dalam pasal 807 KUHPerdata.
Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga
yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :
a. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan
oleh para ahli warisnya, sebagaimana di atur dalam pasal 257 jo. Pasal 252
jo. Pasal 259 KUHPerdata.
b. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli
warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut
keabsahan, yang sementara keabsahan, yang sementara perkaranya
berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam pasal 269,
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270, dan pasal 271 KUHPerdata, secara garis besar menetapkan bahwa
seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan
dinyatakan sebagai anak sah.
D. Hak Waris Anak Beda Agama
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam hal
terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.
Dalam undang-undang pula menyebutkan tentang hal-hal yang
menggugurkan seorang ahli waris menerima warisan, yaitu:
1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau
mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara
fitnah telah mengajukan pengajuan terhadap si yang meninggal, ialah
suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan
hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah i yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereaka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat
wasiat si yang meninggal.15
Setelah mengetahui dan memahami penjelasan di atas bahwa jelas
dalam hukum kewarisan perdata juga mengenal adanya ahli waris yaitu salah
15

Ibid, Pasal 838.
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satunya yang disebutkan adalah anak dan anak memiliki kedudukan yang
penting dan masuk golongan pertama. Hal ini menjelaskan bahwasannya anak
memiliki peran penting dalam hal kewarisan sebagai menerima harta.
Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halanganhalangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, sebagaimana yang
dijelaskan di atas, dan tidak menyebutkan bahwasannya salah satu penghalang
pewarisan adalah perbedaan agama.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
A. Analisis Komparatif Perbedaan Hak Waris Anak Beda Agama
Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
Ada tiga hal yang menjadi penghalang waris dalam Hukum Islam
yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah
apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan
yang lain tidak beragama Islam.
Dalam pandangan konsep fiqih konvensional seorang muslim tidak
bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non
muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama
mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari
pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin
Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta
orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.
Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan.
Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat Imam
Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i dan
Imam Ahmad bin Hanbal.
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Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak
yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda
agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta
waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris
beragama Islam.
Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling
mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan
non-muslim), tetapi terdapat ketentuan

yang menyatakan bahwa

pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda
Agama, yang menetapkan bahwa :
1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar
orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.1
Maka dapat disimpulkan bahwa, dilihat dari sudut pandang Hukum
Islam, maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris
non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi.

1

Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.
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Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur
dalam hal terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.
Dalam KUHPerdata disebutkan pula tentang hal-hal yang
menggugurkan seorang ahli waris menerima warisan, yaitu:
1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh,
atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena
secara fitnah telah mengajukan pengajuan terhadap si yang meninggal,
ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam
dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih
berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah i yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat
wasiat si yang meninggal.2
Maka dapat simpulkan bahwa, dilihat dari sudut pandang Hukum
Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli
waris dan berhak menerima warisan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, antara Hukum Islam
dan Hukum Perdata memiliki perbedaan dalam mengatur hak waris,
khususnya terkait hak waris beda agama, yang mana menurut Hukum

2

Ibid, Pasal 838.
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Islam antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.
Sedangkan, dalam Hukum Perdata, perbedaan agama tidak menjadi
penghalang mewaris.
B. Argumentasi/Ratio Legis Hak Waris Anak Beda Agama
1. Menurut Hukum Islam
Dalam konteks Hukum Islam, ada beberapa sumber hukum
yang digunakan dalam hal waris yakni Al-Qur’an, Hadits, Pendapat
Ulama, dan KHI. Untuk waris beda agama dalam Al-Qur’an itu sendiri
tidak dijelaskan, sedangkan dalam hadits waris beda agama di atur
dalam sebuah hadits yang berbunyi:

ُ الَيَ ِر
ث ْال ُم ْس ِل ُم ال َكافِ َر َوالَ ْال َكافِ ُر ْال ُم ْس ِل َم
“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya)
orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan
Muslim).
Dalam hadits tersebut di jelaskan bahwa pewaris muslim tidak
bisa mewarisi ahli waris yang non muslim, begitu juga sebaliknya.
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait
waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris
muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka
mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra, yang
mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir,
tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.
Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan.
Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat
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Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam AsySyafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam
lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan
bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi
penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf b menyatakan
bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Sedangkan,
dalam KHI dengan pasal yang sama yakni Pasal 171 huruf c
menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan
lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada Pasal 172 yang
berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila
diketahui dari kartu identitas aau pengakuan atau amalah atau
kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum
dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas
bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi,
namun Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan
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ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara
keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara
keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak
kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.
2. Menurut Hukum Perdata
Dalam hukum perdata tidak ada aturan penghalang mewarisi
beda agama, namun dalam Pasal 838 KUHPerdata hanya dikatakan
orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris adalah:
a. Mereka

yang

telah

dihukum

karena

dipersalahkan

telah

membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena
secara fitnah telah mengajukan pengajuan terhadap si yang
meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan
yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau
hukuman yang lebih berat;
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegahi
yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat
wasiat si yang meninggal.3
Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta
waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat
dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang

3

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, 66.
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mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu
mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal
dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya,
baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.
Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada
mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata
lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi warismewarisi. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak
menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar
kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, antara hukum
Islam dan hukum Perdata memiliki perbedaan dalam mengatur
kewarisan beda agama. Namun ada juga persamaan antara konsep
hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi
yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum
Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang
membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.
Namun menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli
waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak
dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat
mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah, maupun
perkawinan (suami istri).

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, dapatlah di
ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka apabila pewaris itu
muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut
tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum
Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi
ahli waris dan berhak menerima warisan.
2. Argumentasi dari hukum Islam mengenai status hak waris anak beda
agama adalah terletak pada Pasal 171 huruf c KHI, dimana dalam pasal
tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama
Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang
muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang
kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim).
Sedangkan argumentasi dari hukum Perdata (BW) terkait status hak
waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838 KUHPerdata,
dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut
menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah
membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan
dengan hukuman lima tahun penjara, melakuan kekerasan, dan juga
telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi,
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dalam hukum Perdata (BW) beda agama bukanlah menjadi penghalang
seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata
yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah
maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.
B. Saran
1. Mengenai ketentuan hukum apa yang berlaku dalam pembagian waris
yang terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya,
maka ketentuan hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan
agama dan/atau kepercayaan dari pewaris. Hal ini dikarenakan harta
yang dibagi adalah milik pewaris, sehingga pewarislah yang paling
berhak menentukan hartanya.
2. Bahwa mengingat hukum kewarisan Islam merupakan suatu aturan
yang langsung menyetuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman
bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan
kewajiban dan perintah Allah SWT, maka sebaiknya hukum waris ini
berdiri sendiri dan berlaku bagi umat Islam di seluruh tanah air.
3. Bahwa hukum waris barat (BW) yang telah berusia lebih dari satu
setengah abad, wajarlah kiranya diperbaharui (diganti) dan pasalpasalnya satu demi satu dinilai, yang dianggap masih sesuai dengan
keadaan dan perkembangan zaman dipertahankan dan yang usang
ditinggalkan. Hukum waris adat dan hukum waris barat (BW) dapat
dijadikan satu kitab hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia
(orang asing) yang non muslim. Bahan-bahannya dapat diambil dari
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hukum barat yang masih sesuai dengan keadaan & perkembangan
zaman dari hukum waris adat yang pada setiap daerah dengan cara
menelaah titik persamaan yang ada dan meninggalkan hukum adat
yang tidak lagi dipertahankan oleh masyarakat luas atau bertentangan
dengan azas-azas umum tentang kepatuhan & keadilan.
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