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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Pengadilan 

Agama Yogyakarta 

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa 

barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi 

wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Kata wasiat artinya 

menyampaikan sesuatu. Maka, orang yang berwasiat tersebut adalah orang 

yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan setelah 

dia mati. Selain itu, sebagian fuqaha mengatakan bahwa wasiat adalah 

pemberian hak secara sukarela yang dilaksanakan setelah mati.
65

 

Sedangkan wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan oleh 

ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta pewaris 

dikarenakan adanya halangan syara’. 

Wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim tidak 

dibenarkan secara syari’at. Hal ini dikarenakan dalam penafsiran praktisi 

hukum Islam (Ulama) berkaitan dengan surat dalam Alquran mengenai 

Wasiat tidak disebutkan adanya ahli waris non muslim. Didalam Alquran 

telah dijelaskan didalam surat Al-Baqarah (2) : 180, Allah SWT 

berfirman: 
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 ُكتَِة َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْىُت إِن تََرَك َخْيًرا اْلَىِصيَّةُ 

081:2 -لِْلَىالَِدْيِه َواْْلَْقَرتِيَه تِاْلَمْعُروِف ۖ َحقًّا َعلَى اْلُمتَّقِيَه   

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu 

didatangi (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

berwasiatlah untuk ibu baoak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini 

adalah) hak (yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban) atas orang-

orang yang bertakwa.”
66

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah mewajibkan kepada 

orang yang telah datang tanda-tanda kematiannya untuk berwasiat kepada 

ibu bapak dan kerabatnya dekatnya. Namun para praktisi hukum Islam 

(Ulama) berselisih paham tentang masih berlakunya hukum yang telah 

ditetapkan oleh ayat tersebut, yaitu wajib wasiat untuk ayah ibu dan 

kerabat dekat ataukah tidak lagi. Karena wasiat wajibah seperti yang sudah 

dijelaskan diatas adalah suatu  wasiat yang diperuntukkan kepada ahli 

waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena 

adanya halangan syara’. Sedangkan ibu bapak dan kerabat dekat seperti 

yang sudah dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, dimana 

didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak memperoleh waris 

hanya yang termasuk ahli warisnya saja, seperti anak, ibu bapak atau 

kerabat dekatnya. Maka, untuk ahli waris yang berbeda agama tidak 

termasuk dalam ahli waris yang berhak memperoleh hak waris. 

Wasiat memilik 2 jenis, yakni waṣiat muṭolaqqoh (bebas) dan 

waṣiat muqoyyaḍoh (terbatas/bersyarat). Waṣiat muṭolaqqoh adalah wasiat 
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yang apabila seseorang mengucapkan kalimat “aku berwasiat sesuatu 

untuk si A”. Sedangkan waṣiat muqoyyaḍoh adalah apabila seperti kalimat 

“jika aku mati karena penyakit ini atau di Negara ini, maka sesuatu ini 

untuk fulan”. Jika syarat yang disebutkan tadi terjadi maka wasiat tersebut 

menjadi sah. Dan apabila syarat yang disebutkan tersebut tidak terjadi, 

misalya dia sembuh dari penyakitnya atau tidak meninggal di Negara 

tertentu atau dalam perjalananan tertentu, maka wasiat menjadi batal 

karena tidak terwujudnya syarat yang menggantung yang telah disebutkan 

diatas.
67

 

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwasanya wasiat 

wajibah itu diberikan ketika seseorang sudah mendekati ajalnya. Menurut 

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa wasiat wajibah itu memang boleh 

dilakukan tetapi untuk ahli waris yang sangat membutuhkan. Wasiat ini 

adalah wajib untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli warisnya. 

Namun yang tidak termasuk dalam golongan ahli warisnya tidak dapat 

diberikan wasiat wajibah.  

Wasiat wajibah itu tidak dibenarkan jika diperuntukkan bagi ahli 

waris non muslim, karena telah dijelaskan dalam hadist yang shohih 

bahwasanya muslim dan non muslim tidak dapat waris mewarisi. Namun 

berdasarkan ketentuannya wasiat wajibah yang diberikan tidak boleh lebih 

dari 1/3 dari harta peninggalan pemberi wasiat. Sebagaimana telah 

disebutkan didalam hadist riwayat Bukhori Muslim, seperti berikut: 
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حَنَا أَتُى َعاِصٍم َعْه اْتِه ُجَرْيجٍ  َعْه اْتِه ِشهَاٍب َعْه َعلِيِّ ْتِه ُحَسْيٍه  َحدَّ

ُ َعْنهَُما أَنَّ النَّثِيَّ َصلَّى  َعْه َعْمِرو ْتِه ُعْخَماَن َعْه أَُساَمةَ ْتِه َزْيٍد َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ََل يَِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر َوََل اْلَكافُِر اْلُمْسلِم  َّللاَّ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Saw. 

Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir 

tidak mewarisi orang muslim. (muttafaq’alaih).
68

  

Maka ahli waris non muslim ini tetap tidak boleh menerima wasiat 

wajibah sedikitpun. Namun berdasarkan ketentuannya wasiat wajibah yang 

diberikan tidak boleh melebih 1/3 dari harta pemberi wasiat tersebut. 

Seperti dijelaskan didalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 

berkata: 

ُ َعْنهَُما قَاَل لَْى َغضَّ ا ْتِع ِْلَنَّ َعْه اْتِه َعثَّاٍس َرِضَي َّللاَّ لنَّاُس إِلَى الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل الخُّلُُج َوالخُّلُُج َكخِيٌر أَْو َكثِير ِ َصلَّى َّللاَّ  َرُسىَل َّللاَّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhu, dia telah berkata: 

“seandainya manusia mau mengurangkan dari sepertiga menjadi 

seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:”sepertiga 

dan sepertiga itu banyak.
69

 

 

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya menyedekahkan sebagian 

besar hartanya itu dapat dilakukan, namun ketika telah melebihi batas itu 

yang tidak baik. Apalagi ketika orang tersebut masih memiliki keturunan 

yang masih membutuhkan harta benda untuk menyongsong kehidupannya. 

Karena lebih baik meninggalkan anak cucu dalam keadaan cukup harta 
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daripada tidak sama sekali, sehingga ketika ditinggal menjadi sengsara. 

Dalam hadist lain dijelaskan bahwasanya apabila seseorang mewasiatkan 

kepada orang lain untuk mendapatkan hak tinggal suatu rumah, pelayan 

seorang budak, hasil kebun atau hasil tanah, baik 1/3 bagiaannya atau lebih 

kecil dari itu, maka sesungguhnya Abu Hanifah r.a. mengatakan bahwa 

yang demikian itu diperbolehkan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu 

Yusuf, sedangkan Ibnu Abu Laila mengatakan hal yang demikian tersebut 

tidak diiperbolehkan.
70

  

Narasumber menyebutkan di sisi lain bahwa  aturan mengenai 

diberikannya tidak lebih dari 1/3 adalah untuk memberikan kekuatan 

untuk mempertahankan keimanan seseorang terutama keimanan seorang 

ahli waris. Hal ini agar tidak dimudahkan oleh sebagian orang ketika 

berhubungan dengan identitas keagamaan. 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta melihat bahwasanya wasiat 

wajibah merupakan bentuk keadilan dan kebenaran yang diberikan Hakim 

agar tidak hanya bergantung terhadap aturan perundang-undangan yang 

tertulis  saja melainkan juga harus menggali hukum yang hidup di 

lingkungan masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 j.o. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam).  Dalam kompilasi 

Hukum Islam pada pasal 209, wasiat wajibah secara tersirat mengandung 

unsur-unsur sebagi berikut : 
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a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau 

sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. 

b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat 

akan tetapi dilakukan negara 

c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh 

melebihi satu pertiga (1/3) dari harta peninggalan pewaris. 

 Dalam hal wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim memang 

tidak diatur didalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat 

wajibah untuk orangtua angkat dan anak angkat saja. Karena pada 

dasarnya di dalam ajaran Islam pun sudah jelas bahwasanya muslim dan 

non muslim tidak berhak saling mewarisi. Namun, di dalam 

pelaksanaannya hakim berijtihad bahwasanya wasiat wajibah yang 

diberikan kepada ahli waris non muslim semata-mata hanya untuk 

menegakkan keadilan, seperti halnya yang disebut diatas. Adapun 

Pertimbangan yang diambil oleh Hakim di Pengadialan Agama 

Yogyakarta tersebut dilakukan dikarenakan melihat masih banyaknya 

aturan hukum empirik (the living of law) yang sudah mendarah daging di 

masyarakat namun belum tertulis dalam bentuk perundang-undangan. 

Adapun dasar asar hukum yang digunakan hakim dalam mengambil 

putusan yakni Putusan yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung.
71
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Undang-Undang Perdata yang terdapat di Syiria dan Undang-

Undang Wasiat di Mesir mendefinisikan bahwa wasiat adalah sebagai 

tasharuf atas harta peninggalan yang disandarkan kepada hal atau masa 

setelah kematian. Dalam penjelasan Perundangan-Undangan Mesir 

disebutkan bahwa kata tamlīk yang berarti menjadikan sesuatu sebagai hak 

milik yang sudah biasa berlaku. Sedangkan didalam definisi golongan 

hanafiyyah, tamlīk telah diganti dengan kata taṣaruf yang berarti 

membelanjakan, mengatur, mendayagunakan. Penggunaan  kata ini 

bertujuan agar dapat melingkupi semua permasalahan wasiat.
72

 

Sebagaimana yang telah disampaikan Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta, menurut hakim Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat 

memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya secara mutlak 

syariah itu dapat dan harus terus berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman manakala memuat prinsip-prinsip yang mengakomodasi perubahan 

dan ada hukum darurat (Rule of Necessity) dan perlunya menampung 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan 

demikian, hukum Islam tetap memiliki kapasitas yang bagus untuk 

berdamai dengan perubahan melalui para Faqih dan putusan hakim yang 

telah menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memahami 

Fiqih (hukum). Sehingga terbentuknya tujuan hukum yang tertinggi dalam 

Islam yakni dapat tercapainya keadilan. Dalam Kewarisan hukum Islam 
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terdapat beberapa Asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan kewarisan 

antara lain, yaitu
73

: 

1. Asas Ijbari, 

Asas yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris ke ahli 

waris terjadi menurut ketentuan Allah SWT tanpa adanya kehendak 

atau ketentuan dari pewaris maupun ahli waris. Dengan asas ini maka 

secara langsung setiap dari ahli waris memperoleh peninggalan harta 

dari pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah 

ditentukan dan ditetapkan oleh hukum Allah SWT. 

2. Asas Bilateral 

Asas yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta 

peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki maupun perempuan. 

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki pembagian masing-masing 

dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. 

3. Asas individual, 

Asas Individu yaitu harta peninggalan pewaris yang dibagikan 

kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing 

bagian ahli waris adalah kepunyaannya. Secara perorangan. 

4. Asas Keadilan, 

Yaitu asas waris yang didasari atas keadilan antara hak dan 

kewajiban antara ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan 

kegunaan yang diperoleh dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. 
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Dari definisi atas asas-asas yang menjadi dasar yang digunakan 

dalam memutuskan atau melaksanakan wasiat diatas, Pengadilan 

menekankan bahwa pemberian atas Hak ahli waris non muslim 

merupakan bentuk keadilan yang diberikan pengadilan. Meskipun 

demikian pertimbangan-pertimbangan yang lain juga di perhitungkan, 

seperti peran Ahli waris non muslim pada saat pewaris sebelum 

meninggal dan lain sebagainya untuk mengkoordinir lembaga mawali 

atau pergantian tempat.
74

 

2. Pandangan Ahli Hukum Islam mengenai wasiat wajibah sebagai 

solusi  pemberian waris kepada ahli waris non Islam di Indonesia 

a) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

Wasiat wajibah yang ditujukan kepada ahli waris non muslim 

menurut hakim adalah baik dilakukan. Hal ini dilakukan agar bertujuan 

untuk memperoleh  keadilan didalam waris mewarisi. Hakim mengacu 

pada putusan Makamah Agung yang mendefinisikan bahwasanya perlu 

adanya wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim. Walaupun sudah 

jelas bahwa didalam Alquran dan Hadist dijelaskan bahwasanya muslim 

dengan non muslim tidak dapat saling waris mewarisi. 

Hakim menyebutkan bahwa wasiat wajibah ini diberikan hanya 

kepada yang membutuhkan saja. Selain itu wasiat wajibah diberikan 

kepada seseorang yang telah mengurusnya selama hidup atau yang telah 

membantunya selama hidup. Misalnya ketika seorang ahli waris non 
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muslim telah mengurus mendiang pewasiat maka sejatinya ahli waris non 

muslim ini berhak mendapatkan harta dari pewaris atau pewasiat 

tersebut. Bagian yang diperoleh pun sejatinya harus lebih besar dari pada 

ahli waris aslinya. Namun jika menurut ketentuan wasiat wajibah 

didalam Kompilasi Hukum Islam maka takaran yang dipakai adalah 1/3 

dari hartanya. 

Oleh karena itu, hakim sangat setuju dengan memberikan wasiat 

wajibah kepada ahli waris non muslim. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan sedekah dan memberikan sikap dan rasa adil terhadap 

sesama manusia.
75

  

b) Pandangan Praktisi Hukum Islam (Ulama) NU dan 

Muhammdiyah 

Menurut pandangan praktisi hukum Islam (Muhammadiyah), 

wasiat wajibah yang diberlakukan untuk ahli waris non muslim tidak 

dapat dijadikan solusi untuk mengatasi pembagian waris mewarisi 

diantara muslim dan non muslim. Karena pada dasarnya muslim 

dengan non muslim tidak dapat saling waris mewarisi. Baik dalam 

jumlah sedikit ataupun banyak. Walaupun dalam ketentuan wasiat 

wajibah adalah 1/3 bagian dari harta pewasiat, tetapi dalam hal 

wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ini tidak ada 

ketentuannya.
76
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Praktisi hokum islam (NU) memiliki pandangan lain mengenai 

wasiat wajibah. Berdasarkan kitab Wahbah zuhaili yang dijadikan 

pedoman tafsir terhadap wasiat, beliau melihat bahwa dibolehkan 

adanya wasiat terhadap non muslim. Dibolehkannya pemberian 

wasiat dikarenakan syaratnya wasiat bukan Islam. Maka diterima 

adanya wasiat dari muslim kepada non muslim dan begitu 

sebaliknya.
77

   

Adapun solusi yang dalam memberikan harta kepada ahli waris 

non muslim tersebut bukan dengan wasiat wajibah namun wasiat 

dari si pemberi waris/wasiat. Praktisi hukum Islam (Ulama) 

menyebutkan solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan 

pemberian hibah atau wasiat yang telah disampaikan oleh pemberi 

waris/wasiat sebelum dia meninggal. Hibah dan wasiat memang 

pada dasarnya dilakukan sebelum pewaris (pewasiat atau pemiliki 

harta) tersebut meninggal. Namun ulama Muhamammadiyah 

berpendapat jika memang sudah meninggal dunia maka dapat 

dilakukan dengan tetap membaginya sesuai dengan ketentuan waris 

akan tetapi ahli waris yang memang mendapatkan bagian dari 

warisan tersebut kemudian menghibahkannya kepada ahli waris yang 

beda agama tersebut. Dengan catatan bahwa ahli waris yang asli 
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membaginya dengan lapang dada dan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun.
78

 

Hal yang disebutkan diatas pun, disebutkan praktisi hukum 

Islam (Ulama) adalah salah satu cara yang paling adil dilakukan 

untuk ahli waris non muslim tersebut. Karena sejatinya, didalam 

dunia fiqih ada namanya fiqih dalil dan fiqih. Fiqih dalil adalah fiqih 

yang ikutnya syari’atnya seperti apa dan harus dilakukan seperti itu 

juga. Namun secara fiqihnya saja terdapat solusi agar tidak stagnan 

atau dapat disesuaikan berdasarkan keadaan. Misalnya, dalam hal 

wasiat wajibah itu tidak boleh dilakukan kepada ahli waris non 

muslim, namun ada solusi yakni ketika memang pewaris (pewasiat 

atau pemilik harta) tersebut sudah meninggal, pembagiannya 

dilakukan secara ketentuan waris terlebih dahulu. Kemudian dari ahli 

waris tersebut yang sudah mendapatkan bagian memberikan hibah 

kepada ahli waris yang beda agama. 

c) Pandangan Akademisi  Hukum Islam (Dosen) 

Menurut pandangan akademisi Hukum Islam yakni dosen hukum 

Islam Universitas Islam Indonesia, bahwa didalam Hukum Kewarisan 

Islam tidak ada kata istilah waris kepada non muslim atau beda agama.
79

 

Hal ini dikarenakan sudah jelas dimana dalam aturan syariah waris hanya 

diperuntukkan bagi : 
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a. Mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris 

b. Istri atau mereka yang telah memiliki hubungan pernikahan dengan 

Pewaris 

c. Bagi yang memiliki  hubungan persaudaraan dengan pewaris 

d. Bagi yang memiliki hubungan kekerabatan  (sama-sama orang yang 

berhijrah pada masa awal Islam)
80

 dengan pewaris. 

Hal ini kemudian dikuatkan dengan pendapat para  praktisi hukum 

Islam (Ulama) mengenai ahli waris non muslim yaitu orang kafir (beda 

agama) tidak mewarisi orang muslim, begitupun sebaliknya orang 

muslim tidak mewarisi orang kafir (beda agama), sebagaimana telah 

disebutkan oleh hadist-hadist Nabi. Oleh karena itu, penggunaan kata 

wasiat terhadap  seseorang yang berbeda agama sangatlah tidak tepat.  

Mengacu pada hal tersebut maka penggunaan wasiat wajibah 

sebagai alternatif dalam pemutusan baik perkara maupun tidak terhadap 

pemberian waris beda agama sangatlah tidak tepat. Dalam kasus ini 

narasumber memberikan alternatif yang lebih baik dan tepat yaitu 

pemberian hibah, yaitu memberikan sebagian harta pewaris kepada 

seseorang yang perlu mendapatkan manfat tersebut, dalam hal ini adalah 

ahli waris non muslim. Meski demikian, peraturan atau alternatif yang 

dapat diberikan jika pewaris terlanjur meninggal berdasar pada 

keikhlasan ahli waris yang menerima manfaat dari pewaris. 
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Dalam hal ini,  wasiat wajibah dijadikan sebagai alternatif putusan 

pemberian wasiat khususnya di Yogyakarta merupakan bentuk ijtihad 

hakim. Tentu hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Meski demikian penggunaan wasiat wajibah merupakan bentuk 

legitimasi yang diberikan hakim kepada penuntut untuk mendapat 

pembagian atau mendapat manfaat dari harta yang ditinggalkan pewaris. 

Ketidaksetujuan penggunaan wasiat wajibah sebagai alternatif sebatas 

pada hal tersebut tidak diatur secara nash baik Alquran maupun Hadis. 

B. Pembahasan  

Pengambilan putusan berdasarkan Ijtihad yang dilakukan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan bentuk dari asas yang di pegang 

Hukum Indonesia. Asas keadilan memang penting untuk diutamakan namun 

sebagaimana Ulama berpendapat bahwa aturan syariat merupakan yang wajib 

di dahulukan. Sedangkan penggunaan wasiat wajibah sebagai solusi untuk 

pemberian hak waris kepada ahli waris non muslim tidak dapat dibenarkan 

dan tidak memilikidasar syariat. 

Sebagaimana yang telah di utarakan oleh ulama bahwa wasiat wajibah 

yang diberlakukan untuk ahli waris non muslim tidak dapat dijadikan solusi 

untuk mengatasi pembagian waris mewarisi diantara muslim dan non muslim. 

Baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Walaupun dalam ketentuan 

wasiat wajibah adalah 1/3 bagian dari harta pewasiat, tetapi dalam hal wasiat 

wajibah untuk ahli waris non muslim ini tidak ada ketentuannya. 
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Sejalan dengan peneliti, pandangan yang telah di utarakan baik hakim, 

ulama maupun Akademisi Hukum Islam. Peneliti memandang bahwa 

penentuan keputusan berdasarkan Ijtihad yang dilakukan Hakim dengan 

melewati ketentuan Syari’at yang pokok merupakan ketidak sesuaian. Dalam 

menentukan suatu keputusan yang tidak diatur didalam Undang-undang 

Maupun Syariat dengan jelas makan Hukum syariat yang lebih diutamakan. 

Meskipun Hakim beralasan dengan hanya memberikan wasiat wajibah 

keapada non muslim yang membutuhkan, namun hal ini tidak memiliki 

kekuatan secaa Syariah. Jumhur Ulama telah menyepakati sebagaimana 

wasiat wajibah difungsikan untuk ahli waris yang terhalang karena syara. 

 


