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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di lihat dari letak geografis kepulauan Indonesia yang strategis antara dua 

benua dan lautan yang sangat luas, maka penyebaran agama-agama yang dibawa 

oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Tetapi heterogenitas 

kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam 

kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang 

paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam 

melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya. 

Dalam situasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat, hendaknya dapat 

dipahami, karena pandangan hidup Pancasila tidak mengharuskan untuk 

menegakkan negara Islam. Karena itu, dalam perkembangan Agama Islam tidak 

mungkin hukum agama positif akan bercorak unifikasi di dalam masyarakat 

Indonesia. Demikian juga dengan perkembangan agama-agama lainnya yang 

dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hanya saja, dengan adanya 

heterogenitas dalam kehidupan beragama itu mengandung suatu 

pertanyaan,khususnya bagi Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

terutamadalam kedudukan dan pelaksanaan aturan hukumnya. 

Kalau ada suatu pertanyaan yang menyangkut tentang kedudukan dan 

pelaksanaan aturan-aturan Hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia menunjukkan, bahwa pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban yang 

luas. Sebab selain dapat dilihat kekhususannya dalam kegiatan politik Indonesia, 
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juga secara umum terdapat pandangan masyarakat dunia pengetahuan untuk 

mempelajari Hukum Islam yang selalu berkembang. Karena itu perlu diketahui 

lebih dahulu kegiatan politik negara dalam memperhatikan Hukum Islam, 

kemudian perhatian dunia pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Islam 

yang perlu dipelajari
1
. 

Dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, maka pusat perhatian 

akan ditujukan kepada kedudukan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam 

sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah 

hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran 

dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum dan merupakan bahan dan 

pembinaan Hukum Nasional. 

Hukum Islam memiliki suatu sistem yang dapat menimbulkan dorongan 

untuk dipelajari oleh para cendekiawan hukum di seluruh dunia. Karena dari 

sistem Hukum Islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat 

dibandingkan dengan sistem-sistem hukum lainnya. 

Pengertian yang berkenaan dengan wujud dan fungsi ini juga identik yang 

dimaksud dengan sistem. Sesuatu dinamakan sistem kalau merupakan suatu 

kesatuan, memiliki wujud (bentuk) dan berfungsi dalam keadaan sebenarnya. 

Dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum juga memiliki sistem. 

Hukum sebagai suatu sistem sampai sekarang yang dikenal ada 4 (empat), yaitu :
2
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  Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.4. 
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  Ibid, hlm.64 
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1. Sistem Hukum Eropa Kontinental 

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Amerika) 

3. Sistem Hukum Islam 

4. Sistem Hukum Adat 

Pada dasarnya, Hukum Kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam saja di dunia 

ini. Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan yang berlaku 

bagi warga negara Indonesia, yaitu
3
: 

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam 

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang disingkat 

KUH Perd, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 

Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang 

penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka Burgerlijk Wetboek tersebut 

berlaku bagi : 

a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.  

b. Orang Timur Asing Tionghoa. 

c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan 

diri kepada Hukum Eropa. 

2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, 

dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, yang 

                                                 

3
  Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum 

Perdata, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.hlm. 2. 

 3 Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, 

hlm. 9. 
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diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya 

dengan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 

3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari puralisme ajaran, seperti 

ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, ajaran Syi’ah. Yang paling 

dominan dianut di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

Hukum Kewarisan ini, berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama 

Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan 

Staatsblad 1929 Nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya. Bahwa, 

dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping Hukum 

Perkawinan, maka Hukum Kewarisan merupakan bagian dari Hukum 

Kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan 

mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat
4
.  

Dari seluruh hukum, maka Hukum Perkawinan dan Kewarisan yang 

menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam 

masyarakat.5  Hal ini disebabkan, Hukum Kewarisan itu sangat erat kaitannya 

dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami 

suatu peristiwa penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan 

lazim disebut meninggal dunia. 

Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang 

berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintainya sekaligus 

                                                 

4
  Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, 

 hlm. 
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menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan 

pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. 

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai 

akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur oleh 

Hukum Kewarisan
5
. Jadi, Hukum Kewarisan itu dapat dikatakan sebagai :  

“himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal 

dunia, oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.”
6
 

Mengenai sistem Hukum Islam mempunyai kelengkapan berdasarkan 

sumber-sumber hukumnya, lapangan dan bidang-bidang hukumnya tersendiri. 

Dilihat dari sumber hukumnya, Kompilasi Hukum Islam yang berorientasi kepada 

agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum 

manusia untuk melaksanakan syariat, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan 

yang berasal dari firman Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. 

Melalui cara Nabi berkata, berbuat dan berdiam (takrir) dalam 

menghadapi manusia dengan tingkah lakunya dapat dikembangkan sesuai yang 

dibutuhkan dalam pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum 

asalnya. 

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan 

setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan 

bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa 

                                                 

5
  Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadist, Tintamas, Jakarta, 1981, hlm. 1. 

6
  Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum 

Perdata, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.hlm. 2. 
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biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut 

hukum merupakan peristiwa hukum
7
. Artinya, apabila ada seseorang yang 

meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama 

hidup akan ditinggalkan. 

Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang tidak berwujud atau 

berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda, tetapi nasib kekayaan yang 

berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan jadi 

benda warisan. 

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam 

Al-Qur’an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim 

untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, 

Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna 

untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang                                                                                 

dan waktu. Al-Qur’an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan 

oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur’an, tidak hanya diartikan sebagai 

ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur 

segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini
8
. 

Istilah Hukum Kewarisan Islam dipergunakan dalam penulisan tesis ini 

mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Istilah Hukum Kewarisan Islam kiranya didukung oleh banyak 

                                                 

7
  Ibid, hlm. 106. 

8
  H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 

Cetakan Pertama, 1995, hlm. 2. 



7 

 

 

pihak sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dimaksud, sebagai suatu 

karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum lain. 

Hukum Kewarisan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, 

karena persoalan harta waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 

menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. 

Persoalan-persoalan yang timbul akibat pembagian harta waris tersebut, 

karena adanya naluri manusia yang memiliki kecenderungan terhadap harta 

kekayaan. 

Kecenderungan manusia terhadap harta kekayaan ini telah di naskahkan 

oleh Allah dalam Firman-Nya : 

Artinya : 

       “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang 

diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang 

baik (surga)”. 

( Q.S Ali Imran : 14 ) 

 

Kecenderungan di atas, tidak jarang mendorong manusia untuk 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan, termasuk terhadap 

harta warisan. Kekayaan ini telah ada dalam sejarah umat manusia sejak dahulu 

hingga sekarang ini. Sebagaimana firman Allah : 
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Artinya : 

“Bagi laki-laki ada hak kebahagiaan dari harta peninggalan ibubapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak kebahagiaan (pula) dari harta 

peninggalan harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak 

sesuai bagian yang ditetapkan ”. 

( Q.S. An-Nisa’ 4 : 11 ). 

 

Meskipun ketentuan dalam ayat-ayat di atas, mengenai pembagian warisan 

sudah jelas, akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh 

masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Para Hakim di Pengadilan Agama sering menyaksikan, apabila warga muslim 

meninggal, dan atas permintaan ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan 

fatwa waris sesuai Hukum Waris Islam atau faraid. Sering kali terjadi para ahli 

waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut, dan pergi ke Pengadilan Negeri 

untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak 

sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, 

tetapi juga oleh mereka para tokoh yang menguasai ilmu ke Islaman. 

Melihat kenyataan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan 

Syari’at Islam banyak umat Islam di Indonesia yang mendua. Di satu pihak 

mereka meyakini kebenaran ajaran Al-Qu’ran, tetapi dalam prakteknya di bidang 

Hukum Waris mereka menggunakan sistem pembagian lain, yaitu Hukum Perdata 

Barat atau Hukum Perdata Adat. 

Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu system Hukum 

Perdata, yaitu Hukum Perdata Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Perdata 
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Adat dan Hukum Perdata Islam. Ketiga sistem tersebut, semuanya antara lain juga 

mengatur cara pembagian harta warisan. 

Disamping itu, banyak terjadi penyimpangan secara tidak langsung dari 

ketentuan Al-Qur’an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pre-emptive (mendahului). Semasa masih hidup 

mereka telah membagikan sebagian besar dari keyakinan mereka kepada anak-

anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama 

besar tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sehingga, setelah mereka meninggal 

harta atau kekayaan yang harus dibagi sebagi warisan tinggal sedikit, bahkan 

sampai hampir habis sama sekali. 

Apabila ditinjau dari pengertiannya, tidak ada hubungan atau keterikatan 

secara langsung antara hibah dan waris. Sebab hibah adalah aqad yang ditujukan 

untuk pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup 

tanpa adanya imbalan.  

Sedangkan waris adalah segala apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang sudah meninggal maka 

akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 

Tetapi melihat fenomena praktek masyarakat Indonesia sebagaimana yang 

terjadi di atas, dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan 

waris. Misalnya penerimaan hibah memiliki akibat sendiri dalam 

memperhitungkan harta warisan, maksudnya apabila terjadi pembagian harta 

warisan penerimaan hibah harus memperhitungkan segala hibah yang telah 

diterimanya selama pewaris masih hidup, hubungan antara penerimaan hibah 

maupun proses pembagian harta warisan sangat bervariasi. 
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Hukum menetapkan demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris 

dan pihak lain secara keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan. Proses 

pemasukan dan perhitungan seperti ini diatur secara rinci di dalam secara 

imbreng, yaitu hibah wajib diperhitungkan. Maksudnya benda-benda yang pernah 

diberikan si pewaris sewaktu masih hidup kepada ahli waris, keturunan garis lurus 

kebawah pada waktu pembagian harta warisan nanti harus diperhatikan atau 

dimaksudkan kembali ke dalam harta warisan oleh segenap ahli warisnya, seperti 

yang diuraikan dalam Pasal 1086 Kitab Undang undang Hukum Perdata, 

hubungan hibah dengan waris juga dinyatakan secara jelas di dalam Kompilasi 

Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan, BAB IV tentang Hibah. Pasal 

211 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dari orang tua kepada anaknya 

dapat diperhitungkan sebagai warisan. 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam 

penyusunan tesis ini mengambil judul “ STUDI PERBANDINGAN TENTANG 

HUBUNGAN HIBAH DENGAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM 

ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam? 

2. Bagaimana hubungan hibah dengan waris menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata? 

3. Bagaimana hubungan hibah dengan waris menurut hukum adat?  
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep hubungan hibah dengan waris menurut 

Kompilasi Hukum Islam.  

2. Untuk mengetahui konsep hibah dengan waris menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

3 Untuk mengtetahui konsep hibah dengan waris menurut Hukum Adat. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan 

dapat dijadikan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan 

pemikiran (kontribusi) mengenai hubungan hibah dengan waris menurut 

Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Hukum Adat. 

2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat.  

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang 

berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan 

dengan judul yang dipilih, yaitu Studi Perbandingan Tentang Hubungan 
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Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. 

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang 

merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam 

menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini, meliputi hibah menurut 

Kompilasi Hukum Islam, hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, hibah menurut Hukum Adat, waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam, waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan waris 

menurut Hukum Adat. 

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang berisi metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun 

atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang 

penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil 

analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian hubungan 

hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata serta konsep kewarisan menurut Kompilasi 

Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 


