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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan pikiran.Sejak dilahirkan 

manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu 

pergaulan hidup.Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari baik jasmani maupun rohani.Pada umumnya seorang pria 

maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama.Hidup 

bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang 

sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun 

keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain 

syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, 

kelanjutannya dan berakhirnya suatu perkawinan. 

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu  akad, untuk menghalalkan 

hubungan serta membatasi hak dan kewajiban.Apabila di tinjau dari segi 

hukum, jelas bahwa perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur 

antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami 

isteri dan bertujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling 

menyantuni antara keduanya.Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam 
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ada yang sah ada yang tidak sah.Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah 

akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, 

sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah menurut 

hukum, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat 

serta rukun-rukun perkawinan. Dalam suatu perkawinan yang sah akan 

terbentuk keluarga dimana dalam perkawinan tersebut akan melahirkan 

keturunan yang sah (anak kandung) untuk melanjutkan kehidupan silsilah  

keluarga tersebut.  

Hukum Perkawinan membentuk suatu silsilah keluarga dan 

menciptakan hubungan kekerabatan dan sangat erat kaitannya dengan 

hukum waris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan mausia yang satu dengan 

yang lain nya. Setiap manusia akan mengalami kematian dan itu merupakan 

suatu peristiwa yang pasti yang akan dialami, karena kematian merupakan 

akhir dari perjalanan hidup setiap manusia di dunia. Jika orang yang 

meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaan atau warisan, 

maka dengan cara apa harta kekayaan tersebut akan dibagi. Maka hukum 

yang membahas mengenai harta peninggalan atau warisan tersebut diatur 

dalam hukum kewarisan Islam atau KUHPerdata 

Hukum waris, 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  adalah system kekeluargaan yang 
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bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak 

suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum 

waris  adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu 

atau sendiri-sendiri. 

 Masyarakat Indonesia  terdiri dari berbagai macam kalangan baik dari 

suku, ras, budaya sampai pada agama. Hal demikian mengakibatkan, hukum 

waris yang dianut dan berkembang di masyarakat ada tiga sistem yaitu 

Hukum waris Adat, Hukum waris Islam, Hukum waris perdata Pada 

kenyataanya bidang waris mengalami banyak perkembangan yang berarti, 

disebebakan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola 

pikirnya yang bisa selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama 

Islam. Meskipun mayoritas muslim, tapi mereka masih mempertahankan 

hukum adat, di samping hukum Islam dalam menjalankan aktivitas 

kehidupannya, khususnya dalam pembagian harta warisan. Terlebih lagi di 

negara  Indonesia  terdapat begitu banyak golongan baik dari suku, budaya, 

ras, bahkan agama. Secara umum banyaknya golongan ini tidak menutup 

kemungkinan seseorang untuk berpindah golongan, dalam hal ini berpindah 

agama. 

 Perpindahan agama ini sangat memilki potensi untuk menimbulkan 

sebuah permasalahan hukum tersendiri. Takkala dalam sebuah keluarga 

ketika salah seorang anak keluar dari agama orang tuanya atau memutus tali 

peragamaan dari kedua orang tuanya ini akan berdampak pada pembagian 
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harta waris. rmasalahan kewarisan beda agama bukan merupakan masalah 

baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia yang 

masyarakatnya menganut agama yang heterogen dan dimungkinkan akan 

kembali terjadi kasus yang sama apabila tidak adanya aturan yang jelas dan 

tegas yang mengatur masalah kewarisan beda agama.  

Karena bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan 

bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.Sedangkan sistem kekeluargaan 

pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis 

keturunan.Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah 

diketahui di Indonesia secara umum setidak – tidaknya dikenal tiga macam 

sistem keturunan.1  Untuk mengetahui serta mengaloborasi perihal hukum 

waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui 

bentuk masyarakat dan sifat – sifat kekeluargaan yang unik serta sudah 

sedemikian popular disebabkan segi – segi perbedaanya amat mencolok, dan 

berikut ini lokasi geografis lingkungan adatnya : 

1. Sistem patrilineal/sifat kebapaan. 

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem 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, Irian Jaya, 

Timor dan Bali2 

2. Sistem matrilineal/sifat keibuan 

                                                           
1 M. Idris Ramulyo. Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama 

dan zakat menurut hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 155 . ISBN : 9798767063 

2Wirjano Prodjodikoro.Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1974, h.10 
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Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan 

ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek 

moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia 

hanya terdapat di satu daerah, yaiu Minangkabau3 

3. Sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan. 

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui 

garis bapak maupun 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 anatara lain di : Jawa, 

Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh 

Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.4 

Namun demikian pluraistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak 

hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan 

juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat 

bervariasi.Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem hukum waris 

adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat – sifat 

tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. 

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Istilah hukum “waris” 

sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam 

kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, 

ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum 

                                                           
3Ibid., h. 10 
4Suparman, Eman .Hukum Waris Indonesia,Bandung : PT Refika Aditama, 2014, h. 6. ISBN : 

9789793304366 
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waris. Dengan kata lain dalam hal pembagian warisan ini dapat pula 

dilakukan sesuai kebiasaan dan adat istiadat setempat. Adat yang dimaksud 

disini diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah 

terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyaraka5 

 Hal itu sebabnya Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang 

berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui 

dengan jalan perundang -  undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu 

unifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan 

senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, 

agama, social, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu di Indonesia 

masih berlaku 3 sistem waris yaitu: 

1. Hukum Waris Adat; 

2. Hukum Waris Islam; 

3. Hukum Waris Perdata Barat. 

Masyarakat adat dapat menggunakan ketentuan waris adat, atau 

ketentuan waris barat (masih adanya pilihan hukum).Demikian pula 

penganut agama selain Islam dapat menggunakan ketentuan waris barat 

ataupun adat bila mereka menyepakatinya. 

Bagi mereka yang beragama Islam tidak ada pilihan hukum dan harus 

menggunakan sistem kewarisan yang bersumber dari kitab suci al-Qur’an 

dan al-Hadist.Namun dialam pelaksanaanya juga beragam karena latar 

belakang Islam adalah masyarakat Arab yang patrilineal.Selain itu di 

                                                           
5 I Gede A.B.Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3. 
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kalangan intern umat Islam sendiri dalam melaksanakan hukum waris Islam 

masih menjad polemik yang berkepanjangan.Berbagai kritik dan ide 

pembaharuan merupakan fakta sosial aspirasi sebagian ummat Islam 

Indonesia.Baik ide Hazairin, Munawir Sjadzili ataupun lebih jauh berbagai 

tanggapan dan ijtihad di kalangan ulama sepanjang sejarah sejak masa 

sahabat yang secara kronologis diwarisi oleh para pengikut pemikiran 

mereka masing-masing. 

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. 

Ayat-- ayat Al Qur’an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci : 

hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap 

orang. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa 

antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga 

yang telah mati. karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah 

waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian 

yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

tidak adil dalam arti apabila dalam pembagian waris terdapat yang mewaris 

adalah anak perempuan dan laki laki maka bagian waris yang akan didapat 

laki laki : perempuan adalah 2:1. bahwa bagian anak laki-laki akan lebih 

besar daripada bagian anak perempuan. 

Sebagian masyarakat yang tidak mengerti mengenai hukum waris Islam 

merka akan berpendapat bahwa pembagian tersebut tidak adil. Hal tersebut 

yang mengakibatkan masalah waris Islam menjadi kompleks, itu sebabnya 

Rasullulah bersabda pentingnya mempelajari hukum faraid.Begitu besar 

derajat Ilmu Faraidh bagi umat Islam sehingga oleh sebagian besar ulama 
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dikatakan sebagai separoh Ilmu. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah 

saw yang diriwayatkan oleh: 

1. Ahmad, Nasa’i dan Daru Quthni: 

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah 

ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku 

adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu 

akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang 

berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang 

memutuskan perkara mereka”.di bawah ini juga beberapa hadits Nabi 

saw. yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk 

mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid; 

2. Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Pelajarilah ilmu 

faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu 

faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang 

akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah dan ad-Darquthni) 

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu 

ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk 

menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta 

mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena 

anjuran Rasulullah saw. 

Pewaris pada masa PraIslam “Pada jaman jahiliyah hukum kewarisan 

sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianaut oleh masyarakat yang ada. 

Mereka gemar mengembara dan berperang. Kehidupannya bergantung dari 

perniagaan rempahrempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari 
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bangsa-bangsa yang mereka taklukan”.6 Ahli waris yang berhak memperoleh 

harta warisan dari keluarga yang meninggal adalah pihak laki-laki, berfisik 

kuat, dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap 

peperangan. Kepentingan suku (kabilah) menjadi sangat diutamakan karena 

demi suku itulah martabat dirinya dipertaruhkan.7  

Diantara yang berhak menerima waris tersebut terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: ashabul furudh yakni para ahli waris yang mempunyai bagian 

tertentu yang telah ditetapkan oleh syara‟ (dalam al-Qur’an), yang bagiannya 

itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang 

terjadi radd atau „aul. Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa 

setelah diambil oleh ahli waris ashabul furudh. Ashabah terbagi menjadi tiga, 

yaitu: ashabah bin nafsi, ashabah bi al-ghayr dan ashabah ma‟al-ghayr. 

dzawil arham yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan 

karena hubungan darah dengan mayit (orang yang meninggal/orang yang 

mewarisi)8.  

Ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi 

warisan (mawani„al-irsi) yaitu: (1). Pembunuhan (al-qatl), (2). Perbedaan 

agama agama (ikhtilaf al-din), (3). Perbudakan (al-„abd), dan yang tidak 

disepakati Jumhur ulama adalah (4). Berlainan negara. Yang dimaksud beda 

agama di sini adalah bahwa masing-masing dari pihak mewarisi harta saling 

                                                           
6 Suparman U, Yusuf Somawinata. fiqh mawaris hukum kewarisan Islam, Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 1997, hal 2 ISBN: 9789795780205 

7 Ahmad Rofik, Hukum waris Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2000, hlm 5. ISBN : 9794214841 
8 Abu Umar Basyir, Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam, 

(Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), hal. 79-215. ISBN : 97897994536 
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berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwaris beragama 

kristen, atau sebaliknya. Perbedaan agama merupakan penghalang waris, 

demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh. 

Hukum Islam khususnya hukum keluarga termasuk hukum warisnya 

telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia atas dasar 

kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap 

agama Islam. Karena itu, hukum Islam tersebut hendaknya dijadikan sumber 

yang utama untuk pembentukan hukum nasional, di samping hukum-hukum 

lain yang hidup di negara Indonesia. Pengaturan mengenai pewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI diatur dalam Buku II 

tentang Kewarisan. Dalam praktik kerukunan sering terganggu oleh masalah 

pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. 

Menurut ajaran Islam, salah satu hapusnya hak mewaris adalah perbedaan 

agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orangtuanya 

yang muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Hukum 

Waris Islam berperan penting dalam memberikan kepastian hukum agar hak 

anak yang pindah agama/keyakinan dapat terpenuhi dan pembagian warisan 

dapat berjalan dengan adil sekaligus memenuhi tujuan dari Hukum Waris 

Islam yaitu mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat 

bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. 

Hukum waris menurut Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli 
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waris dan berapa bagiannya masing-masing”. 9  Tata cara pembagian harta 

warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al Qur’an 

menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan 

hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-

masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada 

ketentuannya dalam Al Qur’an. 

 Hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam 

hal terjadinya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris.  Namun 

apabila berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keberlakuannya 

khusus bagi masyarakat yang beragama Islam dan hukumnya mengikat , yang 

mengatur mengenai perbedaan agama pewaris dan ahli waris yaitu 

berdasarkan  Pasal 171 butir (c) KHI disebutkan, yang termasuk ahli waris 

yaitu seseorang yang mana saat pewaris meninggal dunia memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; 

b. Beragama Islam; dan 

c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

Ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang berarti agar dapat menjadi 

ahli waris menurut hukum Islam harus memenuhi seluruh syarat tersebut. 

bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan 

agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris. Dalam sebuah hadits 

yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan : 

                                                           
9 Pasal 171 (a) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
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 “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) 

orang kafir tidak bisa mewarisi  orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim). 

Diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu ‘alaihi wa salaam bersabda : “Tidak 

boleh wasiat kepada ahli warits, kecuali jika diijinkan oleh ahli warits 

(lainnya)” (HR. Daruquthni, Imam Dzahabi berkata : ‘sholihul isnad (hasan 

haditsnya), Para ulama bersepakat mengamalkan tambahan ini. Imam Ibnul 

Mundzir dalam “al-Ijmaa” (1/21) berkata : “para ulama bersepakat bahwa 

tidak boleh wasiat kepada ahli waris, kecuali jika diijinkan hal tersebut (oleh 

ahli waris lainnya)" 

Hal ini karena pewarisan adalah sesuatu yang sensitif, kompleks dan 

pasti. Kompleksitas waris akan meningkat dalam hal pewarisan berbeda 

agama yaitu terhadap anak kandung berbeda agama dengan Pewaris . 

Menurut  fenomena pewarisan terhadap ahli waris beda agama dengan 

pewaris  semakin meningkat dan terlebih  kasus yang di angkat penulis yaitu 

Putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3565/Pdt.G/2014/PA.JS 

dimana hakim yang memutus memberikan hak mewaris kepada ahli waris 

yang berbeda agama dengan pewarisnya ( beragama Islam)  dan hal tersebut 

bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum 

Islam yaitu pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya, 

peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul Tesis sebagai berikut : 

        “Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama 

dengan Pewaris Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3565/Pdt.G/2014/PA.JS 

Berdasarkan Hukum Waris Islam” 
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I.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini  dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimna pembagian Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama dari pewaris 

muslim menurut hukum waris Islam ? 

2. Bagaimana amar putusan dan pertimangan hukum Putusan Pengadilan 

Agama Nomor: 3565/Pdt.G/2014/PA.JS ditinjau dari hukum positif Indonesia 

dan hukum waris Islam ? 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka dikemukakan 

tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis pembagian warisan terhadap ahli waris 

beda agama dengan pewaris menurut ketentuan waris Islam. 

2.   Mengetahui dan menganalisis Kesesuaian amar putusan dan pertimangan 

hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3565/Pdt.G/2014/PA.JS 

ditinjau dari hukum positif Indoneisa dan hukum  waris Islam. 

I. 4 Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini secara Teoritis, diharapkan dapat menambah masukan dan 

menjadi salah satu acuan dibidang hukum waris Islam di Indonesia bagi 

masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai 

pembagian waris terhadap anak kandung berbeda agama dengan ayah 

kandungnya (pewaris) berdasarkan hukum waris Islam. 

b. Penulisan ini secara Praktis, yaitu  menganalisa  pelaksanaan  penerapan 

hukum pada proses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 



 

14 
 

3565/Pdt.G/2014/PA.JS tentang putusan pembagian Ahli waris terhadapa 

anak kandung berbeda agama dengan pewaris Muslim.   

 

I.5 Kerangka Teori dan Analisis Yuridis 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, utamanya adalah teori-teori 

didalam hukum keperdataan yang mengatur tentang kewarisan, yaitu ada 

berbagai macam hukum waris yang sampai saat ini belum dapat di 

unifikasikan. dikarenakan di Indonesia terdapat beraenak ragam Agama dan 

Budaya. salah satunya adalah hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia 

mengenai pembagian waris terhadap anak kandung berbeda agama dengan 

pewaris.  

Didalam penelitian ini tidak lupa, penulis menggunakan pemikirian teoritis 

yaitu terdapat 5 (lima) macam asas dalam hukum waris Islam, sebagai 

berikut:  

a. Asas Ijbari 

 Secara etimologi “Ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan 

sesuatu diluar kehendak sendiri.Dalam hal hukum waris berarti terjadinya 

peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup 

terjadi dengan sendirinya.Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau 

pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya 

kematian pewaris secara otomatis hartanya  beralih kepada ahli warisnya. 

 

 

 



 

15 
 

b. Asas Bilateral 

 Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam 

adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah 

pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan 

laki-laki. 

c. Asas Individual 

 Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) 

berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris 

lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara 

individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. 

d. Asas Keadilan Berimbang 

 Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara 

antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh 

dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat 

dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak 

kewarisan. 

e. Kewarisan Akibat Kematian 

 Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta 

hanya semata- mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain 

harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. 

Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat 

dilakukan dengan pewarisan. 
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I.6  Sistematika Penulis  

Dalam penyusunan tesis ini penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, yang 

masing-masing terdiri dari: 

BAB I :     PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai: 

 Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

penelitian, Kerangka Teoritis dan Analisis Yuridis, Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran 

literatur yang telah dilakukan yaitu mengenai analisis tentang 

Definisi Hukum Kewarisan, Dasar Hukum Kewarisan, Asas-Asas 

Mewaris, Rukun dan Syarat Kewarisan, Sebab Mewaris, 

Golongan Ahli Waris dan Bagiannya Berdasarkan Hukum Waris 

Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian 

hukum pembagian waris terhadap anak kandung beda agama 

dengan pewaris. 
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 Pengertian Penelitian Hukum; Jenis-jenis Penelitian Hukum; 

Pendekatan dan Penelitian; Analisis Data; 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini merupakan analisis data terhadap pembagian harta waris 

anak kandung beda agama dengan pewaris  menurut ketentuan 

waris islam di Indonesia, dan hukum positif di Indonesia serta 

analisis Putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 

permasalahan pembagian harta waris. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang 

masalah yang terdapat dalam tesis ini dan mencoba memberikan 

saran sebagai suatu jalan keluar. 

 5.1  Kesimpulan 

 5.2 Saran 

 

 


