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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Para ahli Hukum Islam masih memiliki perbedaan perndapat 

terkait wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dimana sebagian yang  

menilai bahwa adanya wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim ini 

boleh atau dapat diberikan. Namun, disisi lain sebagian dari ahli hukum 

Islam menyatakan dan menilai bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris non 

muslim tidak boleh atau tidak dapat diberikan. Perbedaan pendapat ini 

dikarenakan ahli hukum Islam yang berprofesi sebagai hakim, melihat 

wasiat wajibah tersebut adalah alternatif yang sesuai dengan asas hukum 

positif Indonesia yang secara khusus dilaksanakan di Yogyakarta. 

Alternatif yang dimaksud adalah alternatif untuk memberikan keadilan dan 

rasa adil untuk mencapai kesejateraan kehidupan manusia. Adapun Hasil 

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Pelaksanaan wasiat wajibah beda agama di PA Yogyakarta berdasarkan 

pada asas keadilan dimana pemberian hak atas ahli waris non muslim 

merupakan bentuk pengadilan untuk memberikan rasa keadilan.  Dimana 

keputusan ini diberikan Hakim agar tidak hanya bergantung terhadap 

aturan perundang-undangan yang tertulis  saja melainkan juga harus 

menggali hukum yang hidup di lingkungan masyarakat. Pertimbangan 
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tersebut dilakukan hakim 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.  

2.  Wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim ini tidak boleh dilakukan 

atau tidak dapat diberikan. Hal ini dikarenakan, ahli waris non muslim 

tidak termasuk didalam ahli waris asli. Selain itu, wasiat wajibah bagi ahli 

waris non muslim ini tidak diatur di dalam Alquran atau pun di dalam 

Hadist. Karena sudah dijelaskan bahwa seorang muslim dan non muslim 

tidak dapat saling mewarisi. Karena jumhur praktisi hukum Islam (Ulama) 

memandang bahwa wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada mereka 

yang terhalang tidak mewarisi dikarenakan adanya penghalang syari. 

Dengan demikian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim 

dalam hal ini masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum Islam. 

Hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang dalam menentukan, 

mengkaji serta menganalisis wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim 

tersebut. Meskipun demian pengambilan keputusan atau saat berijtihad, 

Hakim selayaknya mengutamakan dasar hukum yang utama yaitu Hukum 

Syar’i. Sehigga terpenuhi secara sah dan tidak memberikan polemik 

terhadap hak muslim lainya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, 

beberapa saran disampaikan dalam hal terkait dengan wasiat wajibah bagi 

ahli waris non muslim, adapun saran tersebut adalah: 

1. Untuk sifatnya kehati-hatian, maka dalam melakukan wasiat wajibah 

bagi ahli waris hukum Islam sebaiknya tidak dilakukan demi menjaga 

keimanan kita terhadap Allah SWT. 

2. Jika memang ingin memberikan harta kepada ahli waris yang beda 

agama yakni dengan menggunakan hibah yang dilakukan ketika si 

pemilik harta tersebut belum meninggal dunia. Namun ketika, pewaris 

atau pemilik harta tersebut telah meninggal dunia maka dapat 

dilakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris 

Islam yang kemudian ahli waris yang sah yang mendapatkan hak 

warisnya memberikan sebagian hak warisnya tersebut kepada ahli 

waris non muslim tersebut. 


