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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoretis 

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, 

didukung oleh data dan argumentasi. Teori biasa juga dimaknakan dengan 

pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.20 Menurut Satjipto Raharjo  

teori merupakan sarana untuk dapat merangkai dan memahami masalah yang 

sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak terpencar dan 

berdiri sendiri bisa dijadikan bersatu dan ditunjukkan hubungannya satu sama lain 

secara bermakna. Berkenaan dengan ini, teori memberikan penjelasan yang 

menyeluruh dan teratur serta tersusun secara baik atas masalah yang 

dibicarakan.21 Untuk itu teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

sebuah karya ilmiah yakni sebagai dasar berfikir dalam membahas permasalahan 

yang akan dijawab. 

Khusus dalam penelitian ini, dengan melihat substansi yang ada, maka teori 

yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut: 

1. Teori Maslahat / Maqas}id al-Syariah 

Jika ditelusuri penelitian hukum Islam yang berpijak kepada asas 

kemaslahatan yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur’an dan sunah yang 

                                                           
20

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1684. 

21
 Lihat Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 

259. 
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mengandung prinsip-prinsip maqas}id al-syari’ah. Maqas}id al-syari’ah adalah 

untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia 

maupun di akhirat melalui upaya menolak segala keburukan dan kerusakan 

(mafs|adat). Karena itu hukum Islam bertujuan merealisasikan keadilan, rahmat 

(kasih sayang) dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.22 

Menurut al-Syat}ibi (w. 478 H) kemaslahatan dapat terwujud dengan 

memenuhi tiga kebutuhan yakni kebutuhan primer (d}aruriyat), sekunder (hajiyat), 

dan pelengkap (tahs|iniyat). Penetapan hukum yang menyalahi salah satu dari 

ketiga unsur tersebut sulit merealisasikan tujuan hukum Islam yang membawa 

kemaslahatan bagi umat manusia. Kebutuhan primer (d}aruriyat) ialah sesuatu 

yang mutlak, kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia untuk 

mencapai kemaslahatan, tanpa adanya hal tersebut maka kemaslahatan sulit 

terwujud. Terjadi kekacauan, malapetaka, ketidaknyamanan bagi manusia akan 

terjadi. Hal-hal yang dikelompokkan dalam kebutuhan primer ini ialah 

memelihara agama (hifz} al-din), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara akal 

(hifz} al-aql), memelihara keturunan (hifz} al-nasl), dan memelihara harta (hifz} al-

mal). Kelima aspek tersebut dalam us}ul fiqh dikenal dengan istilah d}aruriyat al-

khamz}ah.23 Bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut dengan memelihara 

kelangsungannya melalui penetapan hukum Islam. 

 

 
                                                           

22 Lihat Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad in Abi Bakr al-Ma’ruf bi ibn Qayyim al-
Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 
1996), h. 11. 

23 Lihat Abi al-Ma’ali Abdul Malik ib Abdullah al-Juwaini, al-Burhan fi Usul al-Fiqh, 
Juz I (Kairo: Dar al-Ansar, t.th) h. 295. 
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2. Teori Hukum Progresif 

Pemikiran ini digagas oleh Satjipto Raharjo.24 Satjipto menggagas hukum 

progresif ini sejak tahun 2002 melalui sebuah artikel yang ditulis di koran Harian 

Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”.25 Inti 

dari pemikiran beliau adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk 

hukum,”. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu 

hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan 

manusia. Slogan “Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” selalu 

beliau tekankan dalam setiap kesempatan, baik dalam seminar, diskusi, kuliah, 

bahkan dalam tulisan-tulisan beliau.26 

Gagasan ini lahir akibat kekecewaan beliau terhadap penegak hukum yang 

kerap berpandangan positivis. Yakni, hanya tertuju pada teks dalam undang-

undang tanpa mau menelusuri lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat. Para 

penganut aliran positivisme kerap berdalih paham civil law yang dianut Indonesia 

                                                           
24 Prof. Satjipto Rahardjo adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 

(Undip). Dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Dia 
menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada 
tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu 
tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society. Kemudian dia menempuh pendidikan 
doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain 
mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar pada sejumlah 
Program Pascasarjana di luar Undip, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, 
Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber 
dibeberapa Universitas di luar negeri. Pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor 
Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH 
Undip, beliau memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-entry, yang 
mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa 
mengikuti program ini. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM). Prof. Satjipto menutup usia pada hari Jumat, 8 Januari 2010, pukul 09.15 (usia 
79 tahun), sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Diakhir hayatnya 
sangat getol mengkampanyekan gerakan hukum progresif. 
25  

26 Lihat Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Raharjo, 
S.H.”, h. 2, (online), http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-
Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf. diakses tanggal 11 Desember 2019, pkl. 
10:40 WITA. 
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‘mewajibkan’ hakim sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi).27 

Keadilan menurut para penganut positivisme hukum adalah apa yang tertulis 

dalam teks undang-undang dan menutup diri dari keadilan yang berada di luar 

teks. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai hukum ialah undang-undang itu 

sendiri, tidak ada hukum di luar undang-undang.28
 Hal ini timbul oleh karena 

penegak hukum terkurung oleh ‘ritual’ penegakan hukum yang bertumpu kepada 

materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan prakarsa rule 

breaking.29 

Rule breaking (terobosan hukum) dapat dijadikan sebagai salah satu strategi 

menembus batas kebuntuan legalitas-formal. Menurut beliau ada tiga cara 

melakukan rule breaking, yaitu: (1) Menggunakan kecerdasan yang berkenaan 

dengan hati dan kepedulian antarsesama manusia (spiritual) untuk bangun dari 

keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari 

jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri terkungkung pada cara lama, 

menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak 

melukai rasa keadilan; (2) Pencarian makna secara lebih dalam hendaknya 

menjadi ukuran baru dalam melaksanakan hukum dan bernegara hukum. Masing-

masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dipacu untuk acap kali 

bertanya kepada hati nurani tentang arti hukum yang lebih dalam; (3) Hukum 

sepatutnya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, akan tetapi dengan 

                                                           
27 Lihat Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran ...”, h. 6. 
28 Lihat A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum 

Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, 
Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hal. 332. 

29 Lihat Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran ...”, h. 6. 
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perasaan, kepedulian dan keterlibatan (commpassion) kepada kelompok yang 

lemah.30 

Oleh karena itu, proses penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif 

adalah menitikberatkan kepada proses pencarian sebenar keadilan (substantial 

justice), bukan sekedar proses menyesuaikan, mencocokkan atau menerapkan 

kebenaran perilaku sebagaimana rumusan teks undang-undang semata. Dengan 

kata lain, keadilan tidak selalu dapat ditemukan di dalam undang-undang, 

karenanya dibutuhkan cara dan keberanian aparat penegak hukum untuk tidak 

kaku terhadap kebenaran legalitas-formal, dengan selalu mendengarkan dan 

menggunakan hati nurani dalam berhukum. 

B. Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Konsep Hukum Kewarisan Islam 

a. Pengertian 

Menurut Muhammad Ali As}-S}abuni, kata waris berasal dari bahasa Arab al-

mi>ra>s| bentuk mas}dar dari kata waris|a-yaris|u-irs|an-mi>ra>s|an, yang secara etimologi 

bermakna beralihnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu 

golongan kepada golongan lainnya, dan pengertian al-mi>ra>s| secara terminologi 

ialah beralihnya hak kepemilikan dari orang yang wafat kepada ahli warisnya 

yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah, rumah, 

kendaraan atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.31 

                                                           
30 Lihat Satjipto Raharjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, dalam Jurnal 

Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1 Tahun 2005, h. 5. 
31 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam, (Cet. 1; Depok Jawa 

Barat: Fathan Prima Media, 2013), h. 32. 
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Sayyid Sabiq mendefinisikan faraid} adalah bentuk jamak dari farid}ah yang 

berasal dari kata fard} yang bermakna taqdir (ketentuan), dalam istilah syarak fard} 

ialah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris, dan ilmu yang berkenaan 

dengan hal itu disebut ilmu waris dan ilmu faraid}.32 

Menurut Habiburrahman, pengertian kewarisan (al-mi>ra>s|) yang disebut juga 

faraid} yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash al-

Quran dan Hadis, yaitu beralihnya hak dan kewajiban mengenai kekayaan 

seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-

bagian tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam nas}-nas} al-Quran dan Hadis.33     

   Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh pakar hukum 

tersebut, maka dapat dipahami makna dari kata waris ialah peralihan kepemilikan 

baik berupa harta benda maupun hak-hak seseorang yang telah wafat kepada 

orang-orang yang masih hidup (ahli waris).   

b. Dasar Hukum Kewarisan 

Kata kewarisan merupakan istilah hukum yang baku digunakan, dengan kata 

asal “waris” dengan tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata “waris” ini 

sendiri dapat bermakna orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat berarti pula 

proses. Dalam makna pertama memuat arti “berbagai-bagai hal peralihan harta 

dari seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang masih hidup”. Arti yang 

terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum. 

                                                           
32 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqhu As-Sunnah, Jilid III, (Cet. XXI; Kairo Mesir: Dar Al-Fathi 

Lil I’lami Al-Arabiy, 1420 H/1999 M), h. 291. 
33 Lihat Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet. 1; 

Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 17-18. 
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Pemakaian kata “hukum” di awalnya mengandung makna seperangkat 

aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” dibelakang mengandung 

makna dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam itu 

dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis yang bersumber dari 

wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta dari seseorang 

yang telah meninggal kepada orang-orang yang masih hidup, yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”.34 

Definisi “hukum kewarisan” dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), adalah 

aturan yang mengatur mengenai peralihan hak kepemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian 

masing-masing ahli waris.35  

Dasar utama dari hukum Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-

Quran dan Sunah Nabi (Hadis). Ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang mengatur 

tentang kewarisan diantaranya sebagai berikut: 

a. Ayat-ayat al-Quran 

1) QS. An-Nisa>/4: 7 

اِن  َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ اِن ّ�ِ��َِّ&�ِل �َِ��ٞ� ّ$ِ#" َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ ۡ�َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ��ٓءِ �َِ��ٞ� ّ$ِ#"
َ
َوٱۡ�

ۡ(ُ�وٗ)  ۡ�َ�ُ��َن *"
َ
اِن َوٱۡ� َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ ۡ�َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ��ٓءِ �َِ��ٞ� ّ$ِ#"

َ
   +  �َوٱۡ�

Terjemahnya:  

“Untuk laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan 

kerabatnya, dan untuk perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

                                                           
34 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua, (Cet. 5; Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 6. 
35 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a), (Jakarta, 2001), h. 

49. 
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peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bagian yang telah ditetapkan.”
36

 

 
2) QS. An-Nisa>/4: 11 

 ِg�ُ? ٗٓء 5َۡ�َق��َِi "/eُ 4َ5ِن j ِkۡ�ََl�
ُ
mّcَ nُoۡ*ِ �ِpَِ ٱۡ� "qِ� ۖGۡsُKِٰtَۡو

َ
ُ ِ_ٓ أ �Gُuُ ٱ0"

 Kٖcِٰwَ ِ
ّxُِ� ِ3<ۡ�ََ=

َ
ٱ|oَ�ُُ| "/Oَُ�َ5 ِkۡNََ�ۡ� َ*� !ََ�َكۖ Fن َ}�Kَcِٰwَ zَۡٗة Oََ�َ5� ٱHُ�ِّۡQۚ َوِ�

� !ََ�َك إِن Kُُس ِ$#" Oَُۡ̀#� ٱ��~ =ََ�اهُ  ّ*ِ
َ
ۥٓ < ُۥ َوَ�ٞ َوَورِ|3َُ "� /uَُ? Gۡ"� 4َ5ِن ۚ ٞ�َ}َن َ�ُۥ َوَ

ۡو 
َ
ٓ أ �Oَِ= �ِ�ُ? ٖ]"�gَِو Kِ9ۡ�َ /ۢ*ِ ُۚسKُ ّ*3ِِ ٱ��~

ُ
�َِ5 ٞ ۥٓ إِۡ�َ�ة ّ*3ِِ ٱ�~ُ�ُ�ۚ 4َ5ِن َ}َن َ�ُ

ُ
�َِ5

 
َ
GۡOُ أ ~D

َ
َ̀�ٓؤKَۡ! \َ Gۡeُُُروَن < �ۡ

َ
ِۗ إِن" َد?ٍۡ/� َءا=َ�ٓؤGۡeُُ َو< ٗ[ ّ*َِ/ ٱ0" َ̂ <�َِ5 ۚ�9ٗ)ۡ�َ Gۡuَُ� ۡ�َ�ُب

�#ٗ��ِcَ �#ً�ِ�.َ َن{َ َ   �ٱ0"
Terjemahnya: 

 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan bagi) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia 

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan bagi kedua ibu-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utang. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.
37

 

 
3) QS. An-Nisa>/4: 12 

۞ ٞ�ۚ 4َ5ِن َ}َن �Oَُ/" َوَ ٞ�"Oُ/" َوَ � /uَُ? Gۡ"� إِن Gۡuُ&ُٰwَۡز
َ
َو�Hُ�ِۡ� Gۡuَُ َ*� !ََ�َك أ

 ۡs�ََ! � "#$ِ �ُ�ُ � Gُuَُ�َ5 ٱ��~ "#$ِ �ُ�ُ ۡو َد?ٖۡ/j َو�Oَُ/" ٱ��~
َ
ٓ أ �Oَِ= kَgِ�ُ? ٖ]"�gَِو Kِ9ۡ�َ /ۢ*ِ ۚ/َ

                                                           
36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. 4; 

Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), h. 78. 
37 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 78. 
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 /ِۢ*ّ jGNُsۡ�ََ! � ۚ 4َ5ِن َ}َن �Gۡuَُ َوَ�ٞ Oَُ�َ5/" ٱ�~ُ#ُ/ ِ$#" ٞ�!GۡNُsۡ�ََ إِن �" /uَُ? Gۡ�Gۡuُ" َوَ
ۡو َد?ٖۡ/� Fن َ}َن رَ 

َ
ۡو Kِ9ۡ�َ َو�gُ�ُ! ٖ]"�gَِن =Oَِ�ٓ أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَ�ُ

َ
وِ ٱۡ$َ�أ

َ
ُ&nٞ ?ُ�َرُث pََ�ٰ�ًَ[ أ

َ�ُٓء ِ_  َ�ُ GۡOُ�َ �َِ�ٰ�َ /*ِ َ�َeۡ
َ
ْ أ Kُُسۚ 4َ5ِن َ}�ُٓ�ا Oَُۡ̀#� ٱ��~ ِ*ّ Kٖcِٰwَ ِ

ّxُِ�َ5 zٞ�ۡ
ُ
أ

 َ/ِ*ّ ]ٗ"�gِّٓرٖۚ َو� َ̂ ۡو َد?ٍۡ/ َ�ۡ�َ ُ$
َ
ُ َ.�Gٌ�ِ  ٱ�~Kِ9ۡ�َ /ۢ*ِ j�ِ�ُ َوOَِ= ٰ�َ�ُ? ٖ]"�gِ�ٓ أ ِۗ َوٱ0" ٱ0"

 ٞG�ِ�cَ  �  
 

Terjemahnya: 

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-

istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu (suami) mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka 

buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh 

seperempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat 

yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang 

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka untuk 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama 

dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya 

atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada 

ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 

Penyantun”.
38

 

 
b. Hadis 

1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan: 

µِtَ اْبµِ طَ¶ُوٍس , µْtَ أَبµِtَ , ºِ�ِ اْبtَ µِ;َّ¶ٍس , �َ¶َل: �َ¶َل َرُس ُل ِهللا 
Äِ�َ «َص�Âَّ هللاُ ºِ�َْ�tَ َوَس�¹ََّ:  َ̄ اÅِِÆ {ََ�¶ تَ َ̄ أَْ�ِ]ُ� ا اْلَ�¶َل بµَ�َْ أَْھÇِ اْل|َ

 ÅُِÆا َ̄ ٍ̄ اْل|َ اَث «. َو�َ¶َل أَبُ  َشْ�;َ¢َ: »{ÈََِْولÂَ َرُجÇٍ َذَ� َ̄ أَْ�ِ]ُ� ا اْلِ��
Âَل¶sََِب هللاِ ت¶َ>�ِ Âَ�tَ ÅِِÆا َ̄ .بµَ�َْ أَْھÇِ اْل|َ  

 
Artinya: 

                                                           
38 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 79. 
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Dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah 

SAW bersabda, 'Bagikanlah harta (warisan) di antara ahlul faraid} (ahli 

waris utama). Adapun yang tersisa adalah bagi laki-laki yang paling dekat 

(hubungannya)'." Abu Syaibah menyebutkan (dalam redaksinya), 

"Bagikanlah harta warisan di antara ahlul faraid (ahli waris utama) sesuai 

dengan Kitabullah Ta‘ala."
39

 
  

2) Hadis riwayat Nasa’i dan Daru>qut}ni yang menyebutkan: 

اِث َشْ¤ٌء) َ̄  �َ¶َل َرُس ُل َهللاِ ص�Â هللا º��t وس�¹ ( لËَ�َْ لِْ��َ¶تÇِِ ِمµَ اْلِ��
 

Artinya: 
 
“Rasulullah SAW. bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun 

(dari yang dibunuh)."
40

 

 

3) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Z|aid r.a. yang 

menyebutkan: 

 /ْMَ ٍkْ�َcُ /ِْ= ِ ّ ِ�َ /ْMَ ٍب�Oَ ِ /ِْ=ا /ْMَ ¡ٍْ<�َ&ُ /ِْ=ا /ْMَ ¢ٍgِ£َ �ُ=
َ
> �َ̀ aَ "Kcَ

 ُ 1َ�َ*َ[ =ِْ/ َز>Kٍْ رَِ¤َ ا0"
ُ
ُ َ.�Mَ ِ3ْ�َْ#ِ�و =ِْ/ oMَُْ#�َن Mَْ/ أ ن" اgَ "¦ِ"Q¥" ا0"

َ
Oُْ`Mََ#� أ

 َGِ��ْ#َُْْ§5ُِ� ا��َْ§5َِ� َوَ\ ا�ا Gُِ��ْ#َُْل َ\ ?َ�ُِث ا��َ� Gَ"�1ََو 
 

Artinya: 
 
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu 

Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid 

ra., Nabi SAW. bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan 

orang kafir tidak mewarisi orang muslim."
41

 

c. Asas-asas Hukum Kewarisan 

Hukum kewarisan Islam bersumber dari wahyu Allah SWT. dalam al-Quran 

dan sunah Nabi Muhammad SAW. Hukum kewarisan Islam mengandung asas-

asas dan mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan 

                                                           
39 Lihat Sunan Daru>qut}ni, Hadis Nomor 2024. 
40 Lihat Bulughul Maram, Hadis Nomor 980. 
41 Lihat S}ah}ih Bukhari, Hadis Nomor 6267. Lihat juga Musnad Ahmad, Hadis Nomor 

20752. 
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lainnya. Asas-asas kewarisan Menurut pendapat Amir Syarifuddin ialah terdiri 

dari: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas 

semata akibat kematian.42 

a. Asas ijbari 

Asas ijbari ialah peralihan harta yang berlaku dengan sendirinya dari orang 

yang telah meninggal kepada ahli warisnya menurut kehendak Allah tanpa 

tergantung kepada kemauan dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.43 

Unsur “memaksa” (ijbari = compulsary) dalam hukum kewarisan Islam 

menunjukkan kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta 

peninggalan pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah SWT. 

diluar kehendak ahli waris sendiri. Oleh karena itu, dengan kematian seseorang 

secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya, sehingga orang 

yang akan meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya kelak 

setelah ia meninggal dunia.44 

b. Asas bilateral 

Asas ini mengandung arti setiap orang menerima hak kewarisan dari dua pihak 

garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan 

perempuan. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa>/4: 7, 12, dan 

176. Dari ketiga ayat tersebut menunjukkan secara jelas kewarisan itu 

berpindah ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping 

(saudara-saudara) dari kedua belah pihak jalur keluarga, yaitu laki-laki dan 

                                                           
42 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., h. 21. 
43 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., h. 22. 
44 Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia, (Cet. 20; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 314. 
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perempuan, dan menerima warisan dari dua jalur keluarga, yakni dari jalur 

laki-laki dan jalur perempuan.45 

c. Asas individual 

Asas ini mengandung makna  harta warisan boleh dibagi-bagi untuk dimiliki 

perseorangan. Ahli waris menerima bagiannya masing-masing secara 

tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan 

dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian jumlah tersebut dibagikan menurut 

kadar bagian masing-masing ahli waris.46 

d. Asas keadilan berimbang 

Asas keadilan berimbang bermakna antara hak yang diperoleh seseorang 

dengan kewajiban yang harus ditunaikannya senantiasa terdapat keseimbangan. 

Laki-laki dan perempuan misalnya, memperoleh hak yang sama seimbang 

dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga 

dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta warisan pewaris yang 

diterima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah keberlanjutan tanggung jawab 

pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, masing-masing ahi waris 

menerima bagian yang berimbang dengan perbedaan tanggung tanggung jawab 

masing-masing terhadap keluarga.47 

e. Asas semata kematian 

Asas semata kematian berarti harta seseorang tidak dapat berpindah kepada 

orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta belum meninggal 

dunia. Juga bermakna segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih 
                                                           

45 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., h. 24-25. 
46 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., h. 25. 
47 Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum ..., h. 320. 
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hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, 

tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Jadi, dalam 

hukum kewarisan Islam hanya dikenal satu bentuk kewarisan, yakni kewarisan 

akibat kematian semata atau disebut dengan “kewarisan ab intestato” 

sebagaimana dalam hukum perdata Barat dan tidak mengenal kewarisan 

dengan cara dibuat wasiat pada waktu masih hidup yang disebut “kewarisan bij 

testament”.48 

Selain asas-asas tersebut, Abdul Ghofur Anshori menambahkan dua asas 

hukum kewarisan Islam, yaitu asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan 

keluarga dan asas persamaan hak dan perbedaan bagian, yang diuraikan sebagai 

berikut: 

f. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga 

Asas ini bermakna  pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup 

banyak ahli waris. Bukan hanya anak saja yang mendapat bagian warisan, 

tetapi lebih luas dapat mencakup pada suami atau istri, orang tua, saudara-

saudara, bahkan cucu dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara. 

Meskipun cakupan pembagian warisan meluas, tetapi masih terbatas karena 

adanya hubungan keturunan (nasab) yang sah maupun hubungan pernikahan. 

Disamping itu, terdapat faktor keutamaan, baik untuk mendapatkan warisan 

maupun dari segi bagian-bagiannya. Hubungan keluarga yang lebih dekat 

dengan pewaris mendapat keutamaan daripada mereka yang jauh. Demikian 

juga hubungannya yang kuat dengan pewaris mendapat keutamaan 

                                                           
48 Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam ..., h. 32-33. 
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dibandingkan dengan yang lemah. Misalnya ayah lebih didahulukan daripada 

kakek. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seayah.49 

g. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian 

Asas ini mengadung arti  hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan 

perempuan tidak dibedakan, anak yang masih kecil dan mereka yang sudah 

dewasa. Persamaan hak ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. 

Perbedaanya hanya terletak pada bagian yang akan diperoleh setiap ahli waris. 

Hal ini didasarkan pada perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus 

ditunaikan dalam keluarga. Bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. 

Sebab laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. 

Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan keluarganya 

termasuk di dalamnya perempuan. Keadaan ini sesuai dengan QS. An-Nisa>/4: 

34. Demikian juga anak-anak pewaris yang memiliki bagian yang lebih banyak 

dalam keadaan bagaimanapun dibanding dengan orang tua. Hal ini karena anak 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar, yakni sebagai 

pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan 

kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua.50 

Begitu pula Idris Jakfar dan Taufik Yahya sebagaimana dikutip oleh 

Syamsulbahri, menambahkan asas hukum kewarisan hukum Islam, yakni: 

h. Asas personalitas keislaman 

Asas ini bermakna peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris 

sama-sama beragama Islam. Jika antara ahli waris dan pewaris terdapat non-
                                                           

49 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 

Adaptabilitas, (Cet. 2; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), h. 21-22. 
50 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ..., h. 22. 
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Islam dan Islam berarti peralihan harta tidak dapat dilaksanakan. Hal ini 

didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Orang Islam tidak 

menerima pusaka dari orang kafir, dan orang kafir tidak menerima pusaka dari 

orang Islam. Namun demikian, perkembangan zaman menghendaki terjadinya 

suatu perubahan, sehingga masyarakat mengikuti pula perkembangan dan 

perubahan tersebut, seiring dengan perkembangan aturan hukum yang berlaku 

termasuk hukum kewarisan. Maka asas ini terjadi perubahan pemikiran  

kendatipun ahli warisnya tidak beragama Islam, akan tetapi tetap dapat diberi 

warisan dengan jalan wasiat wajibah.51 

Demikian pula Hj. Harijah Damis, sebagaimana dikutip Syamsulbahri, 

mengajukan salah satu asas hukum kewarisan Islam, yaitu: 

i. Asas pembagian seketika 

Asas pembagian seketika bermakna harta warisan pewaris segera 

diperhitungkan dan diberikan bagian kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. 

Harta warisan pewaris jangan tertinggal dalam jangka waktu lama dan harus lebih 

cepat diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. 

Bila tertinggal terlalu lama belum diperhitungkan dan dibagikan dikhawatirkan 

antara ahli waris maupun orang-orang yang terkait dengan harta warisan tersebut, 

dapat memicu terjadinya konflik yang terus-menerus antara ahli waris, sebab 

terjadinya sengketa harta warisan di pengadilan agama karena harta warisan telah 

tertinggal lama belum dibagikan, apalagi harta warisan tersebut telah dijual oleh 

orang yang menguasai, dijaminkan di bank, dihibahkan, atau digadaikan untuk 
                                                           

51 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam 

Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2015), h. 48. 
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kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari semua ahli waris, sehingga terjadi 

sengketa.52 

Disamping asas-asas tersebut di atas, dalam KHI juga menambahkan enam 

asas hukum kewarisan Islam, sebagai berikut:53  

j. Asas ahli waris langsung (eigen hoofde) 

Asas ahli waris langsung terdiri dari dua kelompok sebagaimana diatur dalam 

Pasal 174 KHI: 1) Menurut hubungan darah, yaitu: Golongan laki-laki terdiri 

dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan 

perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; 2) 

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua 

ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, 

janda atau duda. 54 

 
k. Asas ahli waris pengganti (plaatsvevulling) 

Asas ini mengandung arti ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si 

pewaris maka kedudukannya boleh digantikan oleh anaknya (Pasal 185 KHI), 

yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 174 KHI. 

l. Asas hubungan darah 

Asas ini bermakna hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan 

subhat, dan pengakuan anak (asas fiqh Islam). 

                                                           
52 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 49. 
53 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Edisi Revisi; Jakarta, 2014), h. 
159-161. 

54 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, 2001), h. 50. 
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m. Asas wasiat wajibah 

Asas ini bermakna  anak angkat dan ayah angkat dapat saling berwasiat tentang 

harta masing-masing, jika tidak ada wasiat dari ayah angkat kepada anak 

angkat atau sebaliknya, maka secara ex officio pengadilan agama/mahkamah 

syar’iyah dapat memberikan kepada ayah angkat dan/anak angkat maksimal 

1/3 bagian dari harta peninggalan ayah angkat atau anak angkat (Pasal 209 

KHI). 

n. Asas egaliter 

Asas egaliter ini bermakna kerabat yang beragama selain Islam karena 

mempunyai hubungan darah dengan pewaris maka dapat diberikan wasiat 

wajibah maksimal 1/3 bagian, dan bagiannya itu tidak boleh melebihi bagian 

dari ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi). 

o. Asas retroaktif terbatas 

Asas ini mengandung makna KHI tidak berlaku surut dalam arti jika harta 

peninggalan pewaris telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas 

kertas) kepada ahli waris sebelum KHI berlaku, maka keluarga yang 

mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat 

mengajukan gugatan waris. Sebaliknya jika harta warisan belum dibagi secara 

riil dan pewarisnya telah meninggal dunia sebelum KHI diberlakukan, maka 

KHI dapat berlaku surut. 

Asas-asas kewarisan tersebut di atas menunjukkan karakteristik dari 

kewarisan dalam hukum Islam yang berbeda dengan sistem-sistem hukum 

kewarisan adat dan perdata Barat, sekalipun terlihat beberapa titik kesamaan. 
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d. Rukun dan Syarat Waris 

Hukum kewarisan Islam menentukan tiga rukun waris, sebagai berikut: 

a. Pewaris (al-muwarris|) 

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, yang meninggalkan harta 

kekayaan. Dihubungkan dengan asas ijbari, maka proses pembagian harta 

warisan tidak seorangpun dan suatu lembagapun yang mendapat 

menangguhkan.55 

b. Ahli waris (al-waris|) 

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk menguasai atau menerima 

harta peninggalan pewaris disebabkan karena adanya ikatan kekerabatan 

(nasab), ikatan pernikahan, atau lainnya.56 

 

 

c. Harta warisan (al-maurus|) 

Harta warisan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris).57 Harta ini adalah 

sisa setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, utang-utang dan penunaian 

wasiat.58 

Harta warisan sebagaian ulama faraid} menyebutnya dengan miras| atau irs|, 

juga dapat disebut tirkah atau barang peninggalan atau warisan. Termasuk dalam 

                                                           
55 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ..., h. 214-215. 
56 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam ..., h. 39. Lihat pula A. 

Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet. 1; Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1999), h. 9. 

57
 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam ..., h. 39. Lihat juga A. 

Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan ..., h. 9. 
58 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ..., h. 214. 
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kategori warisan adalah harta benda atau hak yang dapat diwariskan, seperti hak 

qis}as} atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan 

hak menahan barang gadaian.59 

Tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang dibenarkan 

oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup: 

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan; 

b. Hak-hak kebendaan; 

c. Hak-hak bukan kebendaan; 

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain. 

Pengertian tirkah dalam ilmu faraid} sangat luas, tetapi para ahli fikih tidak 

sependapat dalam mengartikannya khususnya tentang hak-hak bukan kebendaan 

dan benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain tersebut. Secara praktis  

hal ini tidak begitu penting diperdebatkan, yang lebih penting adalah memberikan 

batasan tentang pengertian harta peninggalan dari harta perkawinan. 

Adapun yang dimaksud dengan harta perkawinan, yaitu terdiri dari harta 

asal masing-masing suami istri dan harta bersama (gono-gini). Pengertian harta 

asal dalam Islam pada dasarnya sama dengan pengertian harta asal pada hukum 

adat. Begitupun pengertian harta bersama, disebut harta perkawinan, karena harta 

perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan. Sehingga 

terhadap harta bersama (harta perkawinan) perlu dilakukan pemisahan terlebih 

dahulu, mana yang merupakan hak bagi yang meninggal dan mana yang 

merupakan hak bagi pasangan yang masih hidup (janda/duda). Ketentuan yang 

                                                           
59 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 52-

53. 
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digunakan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri, antara lain 

tercantum dalam Pasal 96 KHI yang menyatakan, “Jika terjadi cerai mati, maka 

pasangan yang hidup lebih lama berhak mendapat separuh harta bersama.”60 

Syarat kewarisan juga ada tiga, yaitu: 

a. Pewaris meninggal dunia 

Pewaris dapat dibedakan ke dalam tiga kategorti, yakni: (1) mati hakiki (sejati); 

(2) mati hukmi (menurut putusan hakim); dan (3) mati taqdiri (menurut 

dugaan/perkiraan).61 

Mati hakiki ialah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan 

dengan pembuktian dua orang saksi yang adil atau lebih atas kematian 

seseorang. Seperti seorang sakit yang disaksikan oleh Dokter beserta 

keluarganya, seorang yang mendapat kecelakaan lalu lintas ataukah tertimpah 

reruntuhan bangunan karena bencana gempa bumi, dan lain sebagainya. 

Mati hukmi adalah kematian yang ditetapkan dengan putusan hakim, seperti 

kematian seseorang karena mafqud (hilang) yakni orang yang tidak ada lagi 

kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan juga tidak diketahui hidup atau 

matinya. Maka statusnya orang seperti ini, jika telah melewati limit waktu yang 

ditentukan untuk pencariannya, sehingga berdasarkan sangkaan yang kuat atas 

hilangnya seseorang, dapat dinyatakan sebagai orang yang telah mati, 

meskipun kemungkinan orang tersebut masih hidup. 

                                                           
60 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 53-

54. 
61 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 54. 

Lihat juga A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan ..., h. 10. 
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Mati taqdiri ialah suatu kematian yang berdasarkan atas dugaan kuat. Seperti 

bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati, sedang ibunya masih hidup, atau 

seorang bayi meninggal dunia setelah kematian ibunya akibat pendarahan, 

yang mengharuskan pembayaran sanksi dengan al-gurrah (hamba sahaya atau 

budak perempuan yang disamakan dengan lima ekor unta yang diberikan 

kepada ahli waris si bayi). Sehingga si bayi diduga kuat meninggal akibat 

kejahatan tersebut, dimana ibunya mewarisi budak dari bayi.62 

b. Hidupnya ahli waris 

Ahli waris yang hidup (meskipun hanya sebentar) lalu mati secara hakiki 

maupun hukmi setelah kematian pewaris, memiliki hak atas harta warisan. Cara 

mengetahui hidup atau matinya ahli waris setelah kematian pewaris, dilakukan 

dengan pengujian dan kesaksian minimal dua orang saksi yang adil. Seperti 

halnya dengan hidupnya anak yang masih dalam kandungan (hukmi). Ia 

memiliki hak mewarisi harta dari pewaris, jika keberadaanya benar terbukti 

hidup pada saat kematian pewaris, sekalipun janin belum ditiupkan roh ke 

dalam dirinya dengan satu syarat diyakini kuat hidup saat lahirnya nanti. 

c. Diketahui secara pasti hubungan antara pewaris dan ahli waris 

Seseorang yang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah 

diketahui secara pasti hubungan antara pewaris dan ahli waris. Seperti 

hubungan sebagai suami, istri, anak, ayah, ibu dan sebagainya, sehingga 

berdampak pada banyaknya bagian yang wajib diberikan kepada masing-

masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris jumlah bagian yang diterima ahli 

                                                           
62 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 55. 
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waris ditentukan jauh-dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. 

Misalnya, apakah ia saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu, tidak 

cukup hanya mengatakan seseorang adalah saudara pewaris. Mereka 

mempunyai bagian masing-masing, ada yang menerima warisan sebagai ahlul 

furud}, ada yang karena as}abah, dan ada juga yang terhalang sehingga tidak 

mendapatkan warisan (mahjub).63 

e. Sebab-sebab Kewarisan 

Sebab-sebab mewarisi pada masa Jahili>ah terdiri dari: pertalian darah (al-

qarabah), janji setia (al-hilf wa al-mu’aqadah), dan pengangkatan anak (al-

tabanni atau adopsi), maka pada masa awal Islam, disamping ketiga sebab 

tersebut, ditambah dengan kesediaan ikut berhijrah dan ikatan persaudaraan antara 

kaum Muhajirin dan Anshar. 

Ketika Islam sempurna diturunkan, sebab-sebab mewarisi berdasarkan janji 

setia, pengangkatan anak, kesediaan ikut berhijrah, dan ikatan persaudaraan 

tersebut ditiadakan, dan tinggal hanya pertalian darah/hubungan kekerabatan (al-

qarabah) ditambah dengan hubungan perkawinan (al-mus}aharah) dan 

memerdekakan budak (al-wala’).64 

a. Kekerabatan 

Kekerabatan ialah antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai 

pertalian/hubungan darah baik hubungan garis lurus ke atas atau hubungan garis 

lurus ke bawah, maupun hubungan darah garis menyamping. Garis lurus ke atas 

disebut us}ul atau leluhur si mati, dan garis lurus ke bawah disebut furu’ atau anak 
                                                           

63 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam ..., h. 40. 
64 Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi (Cet. 2; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), h. 315-318. 
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turunan si mati, serta garis menyamping disebut hawasyi. Terjadinya saling 

mewarisi karena pertalian kekerabatan.65 Sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

QS. An-Nisa>/4: 7: 

� !ََ�َك ٱ�ۡ  ّ�ِ��َِّ&�ِل �َِ���ٞ  "#ِ$ّ ٰ �اِن وَ َ َ� ٱِ
َ
�ۡ ۡ� ٓ � !ََ�َك ٱ�ۡ  ءِ �َِ���ٞ َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ�� "#ِ$ّ ٰ �اِن َ َ�ِ

 ٱوَ 
َ
�ۡ ۡ� ٓ � !ََ�َك ٱ�ۡ  ءِ �َِ���ٞ َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ�� "#ِ$ّ ٰ �اِن وَ َ َ� ٱِ

َ
�ۡ ۡ� ۡ)   +�  ُ�وٗ) َ�ُ��َن *"

Terjemahnya:  

“Untuk laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan 

kerabatnya, dan untuk perempuan ada (pula) hak bagian dari harta 

peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan.”
66

 

 
Golongan garis lurus ke atas (us}ul) terdiri dari: (a) ayah, kakek, dan jalur 

keatasnya; (b) ibu, nenek, dan jalur ke atasnya. Golongan garis lurus ke bawah 

(furu’) adalah: (a) anak laki-laki, cucu, cicit, dan jalur ke bawahnya; (b) anak 

perempuan, cucu, cicit, dan jalur ke bawahnya. Adapun golongan garis 

menyamping (hawasyi) adalah: (a) mutlak sebagai saudara laki-laki dan 

perempuan, baik sebagai saudara kandung maupun seayah atau seibu; (b) anak-

anak dari saudara kandung ataupun seayah; dan (c) paman sekandung, seayah, dan 

anak laki-lakinya dari paman yang sekandung.67   

b. Perkawinan 

Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan sah yang memenuhi rukun dan 

syarat menurut syariat Islam. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan, yang menentukan  perkawinan 

yang sah ialah perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agamanya dan 

                                                           
65 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 65. 
66 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 78. 
67 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 65. 
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kepercayaan yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai.68 Perkawinan 

merupakan akad yang sah sesuai syariat, meskipun hubungan intim (khulwah) 

belum dilakukan, dan orang yang menikah sakit keras.69 

Dianggap masih dalam ikatan perkawinan adalah istri yang masih dalam 

masa tunggu (iddah) yang telah ditalak raj’i oleh suaminya, maka status istri 

masih terikat perkawinan dengan suaminya, sehingga istri tersebut tetap berhak 

menerima bagian warisan.70 

Hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi didasarkan pada 

firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa>/4: 12: 

۞ ۡGuَُ�زۡ �ِۡ�  َو
َ
ۚ  إِن �"Hُ ٰwَ ۡGuُ&ُ  ۡG َ*� !ََ�َك أ ٞ�"Oُ/" َوَ � /uَُ?  ٞ� 4َ5ِن َ}َن �Oَُ/" َوَ

 ۡs�ََ! � "#$ِ �ُ�ُ ٓ  Kِ َوGُuَُ�َ5 ۚ/َ  ۢ/*ِ  ۡ9�َ ٖ]"�gِ ٱ��~ �Oَِ= kَgِ�ُ?  ۡو
َ
�  ٖ/j َد?ۡ  أ "#$ِ �ُ�ُ َو�Oَُ/" ٱ��~

 ۡs�ََ! ۡGNُ  ۡG"� إِن  ۡGuُ"� /uَُ?  ۚ ٞ�� !s�ََۡ  َوَ�ٞ  4َ5ِن َ}َن �Guَُۡ  َوَ  ّ*ِ/ۢ  Oَُ�َ5 jGNُ/" ٱ�~ُ#ُ/ ِ$#"
 ۡ9�َ ٖ]"�gَِو Kِ  ٓ �Oَِ= َن�gُ�ُ!  ۡو

َ
  �  ... ٖ/� َد?ۡ  أ

 
Terjemahnya: 

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 

mempunyai anak, maka kamu (suami-suami) mendapat seperempat dari 

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat 

atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat 

harta yang kamu (suami-suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan 

dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat 

atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu ...”
71

 

 

                                                           
68 Lihat Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, 

(Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 68. Lihat juga Undang-Undang RI 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

69 Lihat Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan ..., h. 63. 
70 Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., h. 317. 
71 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 79. 
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  Oleh karen itu, antara suami dan istri dapat saling mewarisi selama tidak 

ada hal yang dapat menghalangi. Sebab mereka terikat dengan akad yang sah 

menurut syariat Islam, sekalipun belum berhubungan intim. Sehingga perkawinan 

menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama masih terikat 

perkawinan. 

c. Memerdekakan budak 

Orang yang memerdekakan budak mengandung arti telah membebaskan dan 

mengembalikan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT. 

memberikan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang telah dibebaskannya 

itu, kecuali jika budak itu meninggalkan ahli waris, baik karena hubungan 

kekerabatan ataupun hubungan perkawinan.72 

Dalam KHI sebab ketiga tersebut tidak dicantumkan, karena masa sekarang 

ini, perbudakan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, sebab-sebab saling 

mewarisi menurut KHI terdiri dari: (1) karena hubungan darah; dan (2) hubungan 

perkawinan. 

f. Penghalang Kewarisan 

Mereka yang tergolong terlarang untuk menerima warisan yang walaupun 

mereka pada dasarnya termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri seseorang, 

baik karena suatu tindakan ataupun karena keberadaannya dalam kedudukan 

tertentu sehingga berakibat hilangnya hak mereka untuk mewarisi.73 

Menurut ulama faraid yang dimaksud penghalang yaitu suatu keadaan yang 

menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan sedangkan 
                                                           

72 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam ..., h. 38. 
73 Lihat Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 28. 
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sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang berhak mendapat 

warisan, tetapi oleh karena situasi tertentu berakibat dia tidak berhak mendapat 

harta warisan.74 

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati fuqaha ada tiga macam, 

yaitu: 

a. Pembunuhan 

Seorang ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan, apabila ahli waris 

tersebut membunuh pewaris. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. :  

 G�1ا0 .��3 و ¥g ِ ءٌ (�َ�َل ر�1َُُل ا0َ" ْ َ̈ )�Tَْ�ِ� ©َْªَ�nِِ! ِ*َ/ ا�ِْ#َ�اِث   
 

Artinya: 

“Rasulullah SAW. bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun 

(dari yang dibunuh)."
75

 

Hadis tersebut menjelaskan pembunuhan pewaris menghalangi yang 

bersangkutan mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Kaitannya dengan 

hadis di atas adalah kaidah fiqhiyah berikut: 

َم¶ِنºِ َمµِ اْس<ÇَGَsَْ َشÇَ;َْ� ¶ًÎ�ْ أََوانºِِ ، َول¹َْ  ْ̄ Kِِب Ïَِ� ْtُ ، ºِِثُ;ُْ ت ¤ِ} ُ¢Kََ�aْال� µِ�تَُ  
 
Artinya: 

 

“Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, 

sepanjang tidak ada maslahat dengan keberadaannya, maka ia dihukumi 

haram mendapatkannya”
76 

 
Fuqaha sepakat dalam menetapkan pembunuhan itu menurut prinsipnya 

menjadi penghalang mewarisi, namun mereka berbeda pendapat tentang jenis 

pembunuhan sebagai penghalang mewarisi. 

                                                           
74 Lihat Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 

2012), hlm. 78. 
75 Lihat Bulughul Maram, Hadis Nomor 980. 
76 Lihat H.A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 106. 
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Menurut maz}hab Hanafi  pembunuhan yang dapat menghilangkan hak waris 

adalah segala jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. 

Maz}hab Maliki berpendapat, hanya pembunuh yang dengan sengaja atau 

yang telah direncanakan yang dapat menggurkan hak waris. Maz}hab Hambali 

berpendapat  pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah 

setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqis}as}, membayar diyat, 

atau membayar kafarat. 

Sedangkan menurut maz}hab Syafi’i, pembunuhan dengan semua cara dan 

jenisnya tetap menjadi penyebab hilangnya hak waris, meskipun seseorang hanya 

memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan 

seseorang hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qis}as} 

atau hukum mati pada umumnya.77 

Berbeda dengan pendapat ulama maz}hab tersebut di atas, dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), yang dapat menjadi penghalang mewarisi, bukan hanya 

seseorang yang melakukan pembunuhan saja, namun juga seseorang yang 

melakukan percobaan pembunuhan atau menganiaya berat pewaris. Selain itu, 

KHI juga mengatur halangan mewarisi yaitu dipersalahkan secara memfitnah 

telah mengajukan pengaduan  pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang 

diancam dengan hukuman selama 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat 

dari itu (Pasal 173 KHI).78 

b. Perbedaan agama 

                                                           
77 Lihat Muhammad Ali As}-S}abuni, Hukum Waris Dalam Islam ..., h. 41-42. 
78 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam ..., h. 50. 
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Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang 

dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan maz}hab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 

maz}hab Hambali. 

Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan 

sebaliknya walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan. Petunjuk umum 

terkait hal ini ada pada QS. An-Nisa>/4: 141: 

ُ �ِ�ۡ َو�َ/ َ]ۡ  ... ٰ nَ9َ ٱ0" «َ ۡ   ¯ِ*`kَِ 1َ®ِ�ً  ُ#¬ۡ ِ(ِ�>َ/ َ�َ ٱ�
 

Terjemahnya: 

“Allah sekali-kali tidak akan memberi peluang (jalan) kepada orang-orang 

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
79 

 
Selain itu, diperkuat pula oleh hadis Nabi SAW. yang berbunyi: 

 Gَ"�1ََ3ْ�َِ و�.َ ُ ن" اgَ "¦ِ"Q¥" ا0"
َ
�َ�َل َ\ ?َ�ُِث ا�ُْ#ْ��Gُِ ا�َْ§5َِ� َوَ\ ا�َْ§5ُِ� ا�ُْ#ْ��Gَِ أ  

 
Artinya: 
 
“Nabi SAW. bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan 

orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (HR. Bukhari)80 
 

Nabi sendiri mempraktikkan hal tersebut ketika membagikan warisan paman 

beliau Abu T}alib yang meninggal sebelum masuk Islam. Harta peninggalan Abu 

T}alib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang kafir yaitu ‘Uqail dan T}alib, 

sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam tidak diberi bagian oleh Nabi.81 

c. Budak 

                                                           
79 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 101. 
80 Lihat S}ah}ih Bukhari, Hadis Nomor 6267. Lihat juga Musnad Ahmad, Hadis Nomor 

20752. 
81 Lihat Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),  h. 36. 
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Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status 

kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba 

sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat seorang budak terhalang untuk 

menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.82 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nahl/16: 75 menunjukkan: 

۞ ۡLMَ ًoَ*َ ُ #ۡ Kٗ َ°ََب ٱ0" ٰ  \" TDَۡ ُ��ٗ� ا $" ۡ  Kُِر َ�َ زَ�ۡ  ءٖ َ̈ ̀"� رِزۡ َ±ٰ َوَ*/ ر" *ِ 3ُ ̀ٗ�َcَ �ً� �
 ̀ۡ *ِ ²ُ)ِ`ُ? �َOُ�َ ّٗ³ِ 3ُ ´ ۡO&ََو ۖµ�ً  nۡ6َ  ۡ�َ¶ ُ�Nَنَۚ ۥ  َۡfٱ ۡ# ِۚ "0ِ Kُ  nَۡ=  ۡe

َ
  ·�َُ#�َن  َ\ G6ُُ�َ  ۡ9Dَۡ أ

 
Terjemahnya: 

“Allah menjadikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 

dimiliki yang tidak dapat melakukan (bertindak) terhadap sesuatupun dan 

seorang yang Kami berikan rezeki yang baik dari Kami, lalu dia 

menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-

terangan, apakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tiada mengetahui.”
83 

 
Secara yuridis, hamba sahaya dipandang tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum karena hak-hak kebendaannya ada pada tuannya sehingga ia tidak bisa 

menerima bagian warisan dari tuannya. Sebagai “harta” milik tuannya tentu ia 

tidak bisa memiliki dan dimiliki karena yang memiliki hanyalah yang berstatus 

merdeka yaitu tuannya. Bahkan, hubungan kekerabatan budak dengan saudaranya 

atau kerabatnya sendiri terputus karena statusnya sebagai hamba sahaya 

tersebut.84 

2. Konsep Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan 

a. Hukum Jaminan 

1) Pengertian  
                                                           

82 Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., h. 321. 
83 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya ..., h. 275. 
84 Lihat Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris ..., h. 39. 
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Istilah jaminan diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau 

cautie, yang secara umum mengandung pengertian cara-cara kreditur menjamin 

untuk dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggunganjawaban umum debitur 

terhadap barang-barangnya.85 

Menurut istilah, sebagaimana bendapat Hartono Hadisoeprapto dan M. 

Bahsan yang dikutip oleh Salim HS, jaminan ialah sesuatu yang diserahkan 

kepada kreditur agar timbul keyakinan  debitur akan menunaikan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan.86 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman sebagaimana dikutip oleh Imran 

Rosyadi, jaminan adalah suatu tanggungan yang diserahkan oleh debitur dan/atau 

pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban debitur dalam suatu 

perikatan.87 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan jaminan adalah sesuatu hal yang 

dimiliki oleh debtiur yang dapat dinilai dengan uang yang diserahkan kepada 

kreditor sebagai jaminan untuk dipenuhinya tagihannya yang timbul dari 

perikatan. 

Istilah jaminan dikenal juga dengan istilah agunan. Dalam Undang-Undang 

Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998, yang pada pokoknya mengatur “Agunan adalah 

                                                           
85 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 21. 
86 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 22. 
87 Lihat Imran Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek 

Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi), (Cet. 1; Depok: Kencana, 2017), h. 35. 
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penyerahan jaminan tambahan oleh Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka 

menerima fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.88     

Dalam memahami dua istilah tersebut, J. Satrio berpendapat yang dikutip 

Imran Rosyadi,  pengertian “jaminan” memiliki arti lebih luas dari “agunan” 

karena jaminan tidak selalu menunjuk pada sebuah barang dalam arti konkret, 

namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur melaksanakan prestasinya 

sebagaimana dinyatakan dalam prinsip character, collateral, capacity, capital, 

dan condition of economy (C.5).89 Jaminan tidak bersifat konkret, karena berkaitan 

dengan keyakinan kreditur terhadap kemampuan debitur melaksanakan 

prestasinya. Adapun agunan selalu bersifat konkret (nyata) yaitu segala harta 

benda yang dimiliki debitur atau pihak ketiga untuk menjamin pelunasan 

manakala debitur tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi).90  

Berkenaan dengan pengertian hukum jaminan (zakerheidessetelling atau 

security of law). Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang 

mengatur mengenai jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. 

Ringkasnya hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang 

jaminan atas piutang seseorang.91 

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan adalah himpunan ketentuan yang 

mengatur atau berhubungan dengan penjaminan atas adanya utang piutang 

                                                           
88 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 23. 
89 Lihat Imran Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah ..., h. 36. 
90 Lihat Imran Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah ..., h. 36-37. 
91 Lihat J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2007), h. 3. 
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(pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini.92 

Sementara itu, menurut Salim HS. hukum jaminan adalah segala dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur 

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk menerima fasilitas kredit. 

Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi ini adalah: 

a. Adanya kaidah hukum 

Terdapat dua macam kaidah hukum dalam bidang jaminan, yakni kaidah 

hukum jaminan secara tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan secara 

tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam undang-undangan, 

traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis 

adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang timbul dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini tampak pada gadai tanah dalam masyarakat 

yang dilakukan secara lisan. 

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan 

Pemberi jaminan (debitur) adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan 

suatu jaminan kepada penerima jaminan karena membutuhkan fasilitas kredit. 

Penerima jaminan (kreditur) adalah orang atau badan hukum (perbankan atau 

lembaga keuangan nonbank) yang memberikan fasilitas kredit dan menerima 

barang jaminan dari debitur. 

c. Adanya jaminan 

                                                           
92 Lihat M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 3. 



44 
 

Pada dasarnya terdapat dua macam jaminan yang diserahkan kepada kreditur, 

yaitu jaminan materiil dan jaminan imateriil. Jaminan materiil adalah jaminan 

berupa hak-hak kebendaan, seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan nonkebendaan. 

d. Adanya fasilitas kredit 

Penyerahan jaminan oleh debitur bertujuan untuk memperoleh fasilitas kredit 

dari kreditor. Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, dalam arti 

kreditur percaya  debitur mampu untuk membayarkan pokok pinjaman dan 

bunganya. Sebaliknya debitur juga percaya kreditur dapat memberikan fasilitas 

kredit kepadanya.93 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami  hukum jaminan ialah 

seluruh kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang mengatur hubungan hukum 

antara debitur (pemberi jaminan) yang membutuhkan fasilitas kredit dan kreditur 

(penerima jaminan) yang menyerahkan fasilitas kredit. 

2) Jenis Jaminan 

Ada dua macam jenis jaminan, yaitu: 

1. Jaminan imateriil (perorangan) 

Jaminan perorangan adalah jaminan yang mengakibatkan hubungan 

langsung dan hanya dapat dipertahankan terhadap perorangan tertentu, atas harta 

kekayaan debitur umumnya. 

                                                           
93 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 7-8. 
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Jaminan imateriil menimbulkan hak verhaal (hak meminta pemenuhan 

piutang) kepada pemberi kredit, atas benda keseluruhan dari penerima kredit 

untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. 

Yang termasuk jaminan perorangan adalah: 

− Penanggung atau orang lain yang dapat ditagih (borg); 

− Tanggung menanggung, yang identik dengan tanggung renteng; 

− Perjanjian garansi.94 

2. Jaminan materiil (kebendaan) 

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa hak sepenuhnya atas suatu benda 

yang mempunyai kaitan langsung terhadap benda tertentu, sanggup dipertahankan 

terhadap siapa pun, senantiasa mengikuti bendanya dan dapat dipindahkan. 

Tujuan dari jaminan kebendaan ini adalah bermaksud memberikan hak 

verhaal kepada kreditur, atas hasil penjualan jaminan benda-benda tertentu dari 

debitur untuk penunaian piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat pula 

dipertahankan atau dimintakan pemenuhan terhadap siapa pun juga, yaitu 

terhadap mereka yang mendapat hak baik berdasarkan atas hak umum maupun 

khusus, dan juga terhadap para kreditur serta pihak lawannya. 

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu: 

1. Gadai (pand), yang di atur dalam ketentuan Bab 20 Buku II KUH Perdata; 

2. Hipotek (Bab 21 Buku II KUH Perdata); 

3. Credietverband (Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 

1937 Nomor 190); 

                                                           
94 Lihat Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Cet. 5; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 176. 
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4. Hak tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

5. Jaminan fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). 

Dari kedua jenis jaminan tersebut di atas, jaminan yang masih berlaku 

adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek atas kapal laut dan 

pesawat udara, borg, tanggung menanggung, dan perjanjian garansi.95    

3) Asas-asas Hukum Jaminan 

Menurut Salim HS. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tentang jaminan maupun penelahaan terhadap literatur-literatur tentang jaminan, 

maka dijumpai lima asas yang penting dalam hukum jaminan, sebagai berikut: 

1. Asas publicitet, bermakna hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek semuanya 

harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar pihak ketiga dapat 

mengetahui  benda jaminan tersebut dalam keadaan pembebanan jaminan. 

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada 

Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan hipotek 

atas kapal laut pendaftarannya dilakukan di depan pejabat pendaftar dan 

pencatat balik nama, yaitu syahbandar; 

2. Asas specialitet, bermakna hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya 

dapat dibebankan atas suatu persil atau terhadap benda-benda yang telah 

terdaftar atas nama orang tertentu; 

                                                           
95 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 24-25. 
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3. Asas tak dapat dibagi-bagi, berarti  sekalipun utang dapat dibagi bukan berarti 

dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai meskipun 

telah dilakukan pembayaran sebagian; 

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan berupa gadai harus tetap berada 

pada pihak penerima gadai; 

5. Asas horizontal, bermakna tanah dan bangunan bukan merupakan satu 

kesatuan. Hal ini tampak dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara 

maupun tanah hak milik. Bangunannya milik yang bersangkutan atau pemberi 

tanggungan, tetapi tanahnya punya orang lain, berdasarkan hak pakai.96 

b. Hak Tanggungan 

1) Pengertian 

Definisi Hak Tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), adalah: 

“Hak atas tanah yang dibebani sebagai hak jaminan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.”97 

 
Angka 4 Penjelasan Umum UUHT juga menyatakan pengertian Hak 

Tanggungan, adalah: 

“Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 
lainnya. Dalam arti, jika debitur cedera janji, kreditur pemegang Hak 
Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan 

                                                           
96 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 9-10 
97 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. 
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jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, 
dengan hak didahulukan daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan 
kreditur yang diutamakan itu tentu saja tidak mengurangi preferensi 
piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku.”98  
 
Ketentuan tersebut di atas menetapkan pada dasarnya suatu Hak 

Tanggungan berupa hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA adalah 

suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan memberikan hak mendahului bagi 

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.99 

Menurut Budi Harsono yang dikutip oleh Salim HS., Hak Tanggungan 

adalah hak atas tanah yang dikuasai oleh kreditur, dan kreditur berwenang untuk 

berbuat sesuatu terhadap tanah tersebut. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik 

dan digunakan, melainkan untuk menjualnya apabila debitur tidak mampu 

melunasi utangnya dan mengambil dari hasil penjualan tersebut baik seluruhnya 

ataupun sebagian sebagai pelunasan utang debitur kepadanya. 

Dari uraian dan paparan di atas, maka dapat ditentukan ciri-ciri dari Hak 

Tanggungan, sebagai berikut: 

1. Pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau 

mendahulu terhadap kreditur-kreditur lainnya (droit de preference)  

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 UUHT; 

2. Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam penguasaan siapapun objek 

tersebut berada (droit de suit) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUHT. 

Meskipun objek hak tanggungan telah dipindahtangankan kepada orang lain, 

                                                           
98 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ... 
99 Lihat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak 

Tanggungan, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 13. 
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kreditur pemegang hak tanggungan tetap masih berwenang untuk menjualnya 

jika debitur cedera janji; 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, bermakna hak tanggungan mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang 

berkepentingan; 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. 

Sebagaimana Pasal 20 UUHT jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, 

maka memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi 

dengan menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum ataupun di 

bawah tangan. 

5. Pemegang hak tanggungan (kreditur) tetap berwenang untuk memenuhi segala 

haknya sekalipun pemberi hak tanggungan (debitur) dinyatakan pailit.100
 

2) Asas-asas Hak Tanggungan 

Dalam UUHT terdapat beberapa asas Hak Tanggungan. Asas-asas tersebut 

sebagai berikut:101 

1. Asas hak didahulukan (preference), kreditur pemegang Hak Tanggungan 

mempunyai hak yang diutamakan (droit de preference) untuk dipenuhi 

piutangnya. Ketentuan ini diatur dalam angka 4 Penjelasan Umum UUHT 

sebagaimana yang telah disebutkan sehingga jika debitur cedera janji dan objek 

Hak Tanggungan dijual, maka hasil penjualan dibayarkan pada kreditur yang 

bersangkutan. Bila ada beberapa kreditur, maka utang dilunaskan pada 

pemegang Hak Tanggungan pertama, jika ada sisanya, dibayarkan kepada 
                                                           

100 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 97-98. 
101 Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, (Bandung: Mandar 

Maju, 2009), h. 11-15. 
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kreditor lain secara pari passu dan setelah utang debitur lunas sementara masih 

ada sisa hasil penjualan maka sisa tersebut diserahkan kepada debitur. 

2. Asas hak kebendaan, dalam Pasal 7 jo. Penjelasan Umum angka 3 UUHT 

mengandung sifat hak kebendaan, yaitu Hak Tanggungan tetap mengikuti 

objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit de suite). Dengan 

demikian apabila objek Hak Tanggungan sudah berpindah kepemilikan, 

misalnya sudah dijual kepada pihak ketiga, kreditor tetap mempunyai hak 

untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan jika debitur 

cedera janji. 

3. Asas spesialitas, Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang 

ditentukan secara spesifik. Ketentuan mengenai asas spesialitas ini diatur 

dalam ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 8 UUHT. Menurut Pasal 11 (1) UUHT, 

di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, wajib di cantumkan uraian yang 

jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan subjek Hak Tanggungan, 

penunjukkan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, nilai Hak 

Tanggungan dan objek Hak Tanggungan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 

8 UUHT, pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai wewenang melakukan 

perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan, yang ada pada saat 

pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan.102 

4. Asas publisitas, pembebanan objek Hak Tanggungan wajib didaftarkan 

sehingga terbuka dan dapat dibaca dan diketahui umum. Ketentuan mengenai 

asas publisitas diatur dalam Pasal 13 UUHT, menurut pasal tersebut, 

                                                           
102 Lihat Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

h. 345-346. 
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pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan adalah syarat mutlak untuk terbitnya 

Hak Tanggungan tersebut, sehingga pihak ketiga terikat pada Hak Tanggungan 

tersebut (penjelasan Pasal 13 (1) UUHT).103 

5. Asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi. Menurut Pasal 6 UUHT, apabila 

debitur cedera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berwenang 

untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

objek tersebut. Pasal 6 UUHT tersebut memberikan hak untuk melakukan 

parate eksekusi, yang berarti pemegang Hak Tanggungan tidak memerlukan 

persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan tidak perlu penetapan dari 

pengadilan setempat untuk melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang 

menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cedera janji.104 Kemudahan 

dan kepastian pelaksanaan eksekusi oleh pemegang Hak Tanggungan juga 

harus terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. 

6. Asas accessoir, Hak Tanggungan adalah perjanjian ikutan (accessoir) dan tidak 

merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, dimana adanya dan hapusnya Hak 

Tanggungan tergantung perjanjian pokoknya, ketentuan ini dapat dilihat dalam 

Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 8 UUHT. 

                                                           
103 Lihat Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 

Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, (Bandung: Alumni, 1999), h. 44. 
104 Lihat Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas ..., h. 46. 
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7. Asas pemisahan horizontal, hak atas tanah terpisah dari benda-benda yang 

melekat di atasnya dan UUHT mengandung ajaran tersebut tetapi berlakunya 

tidak secara otomatis. Hal ini dapat berlaku jika telah dituangkan perjanjian di 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

8. Asas perlekatan (accessie), benda-benda yang melekat sebagai kesatuan 

dengan tanah karena hukum mengikuti hukum benda pokok, UUHT tidak 

menganut ajaran perlekatan vertical tetapi berdasarkan kebutuhan, menyatakan 

asas ini juga dianut. Penerapan asas ini didasarkan pada perjanjian, yaitu jika 

para pihak sepakat maka harus dituangkan secara tegas di dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. 

9. Asas itikad baik, di dalam pelaksanaan Hak Tanggungan para pihak harus 

jujur.105 

3) Subjek Hak Tanggungan 

Subjek Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 

Pasal 9 UUHT. Dari kedua pasal tersebut dapat ditentukan yang menjadi subjek 

dalam Hak Tanggungan terdiri dari dua pihak, yakni: (1) Pemberi hak tanggungan 

ialah orang perseorangan atau badan hukum, yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

Pemberi Hak Tanggungan bisa debitur pemilik hak atas tanah atau orang lain yang 

bersedia menjamin pelunasan utang debitur dengan membebankan tanah 

miliknya.106 Yang dapat menjadi subjek Hak Tanggungan selain warga negara 

Indonesia, dengan ditetapkannya hak pakai atas tanah negara sebagai salah satu 
                                                           

105 Lihat Lilawati Ginting, Seri Hukum Jaminan: Iktikad Baik Dalam Hak Tanggungan, 
(Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), h. 15-16. 

106 Lihat J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan ...., h. 308. 
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objek Hak Tanggungan, bagi warga negara asing juga dimungkinkan dapat 

menjadi subjek Hak Tanggungan, apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 

antara lain: sudah tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu, mempunyai usaha di 

Indonesia, dan kredit dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di wilayah 

Negara Republik Indonesia;107 dan (2) Penerima Hak Tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

menerima utang, atau siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan 

perdata untuk memberikan utang, yaitu baik badan hukum, orang Indonesia 

maupun orang asing.108 

4) Objek Hak Tanggungan 

Menurut Budi Harsono yang dikutip oleh Salim HS., pada dasarnya tidak 

semua hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas tanah yang 

dapat dijadikan jaminan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 

1. Dapat dihargai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang; 

2. Tergolong hak yang didaftar dalam daftar umum, karena harus memenuhi 

syarat publisitas; 

3. Memiliki sifat dapat dialihkan, karena apabila debitur cedera janji benda yang 

dijadikan jaminan akan dijual di muka umum; 

4. Membutuhkan penunjukkan khusus oleh suatu undang-undang.109  

                                                           
107 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

h. 39. 
108 Lihat Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas ..., h. 79. 
109 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 104. 
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Dalam UUHT Pasal 4 dan Pasal 27 telah menentukan hak atas tanah yang 

dapat dijadikan jaminan utang. Ada enam jenis hak atas tanah yang dapat 

dijaminkan dengan hak tanggungan, sebagai berikut: 

1. Hak milik; 

2. HGU (Hak Guna Usaha); 

3. HGB (Hak Guna Bangunan); 

4. Hak Pakai, baik hak milik pribadi maupun hak milik negara; 

5. Hak atas tanah berikut bangunan, tumbuhan, dan hasil-hasil karya yang telah 

ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan 

merupakan hak milik pribadi yang bersangkutan yang pembebanannya dengan 

tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang 

bersangkutan; dan 

6. Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas 

tanah Hak Pakai atas tanah negara.110 

Tentang hak milik atas tanah, apabila sudah diwakafkan tidak dapat 

dijaminkan sebagai Hak Tanggungan, karena menurut sifat dan tujuannya tidak 

lagi dapat dipindahtangankan, demikian juga tanah-tanah yang dipergunakan 

untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan suci lainnya biarpun dikuasai 

dengan hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Tanah-tanah 

bersangkutan baru boleh dibebani Hak Tanggungan, apabila tidak lagi 

                                                           
110 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996... 
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dipergunakan untuk keperluan tersebut dan karenanya dapat 

dipindahtangankan.111 

5) Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan 

Tata caranya diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UUHT. 

Ketentuan dalam Pasal 10 UUHT menetapkan  pemberian Hak Tanggungan harus 

diperjanjikan dan terlebih dahulu perjanjian itu dituangkan dalam perjanjian utang 

piutangnya. Dengan kata lain sebelum Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat, 

dalam perjanjian utang piutang dicantumkan janji pemberian Hak Tanggungan 

sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berhubung sifat Hak Tanggungan 

sebagai perjanjian accessoir.112 

Pemberian Hak Tanggungan dituangkan dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang dibuat oleh PPAT, yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996.113 Apabila objek 

Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang 

telah memenuhi syarat untuk didaftar akan tetapi belum didaftarkan, maka 

pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 

pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.114 

Sesuai dengan persyaratan atas pembuatan akta otentik maka dalam 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) harus dihadiri oleh pemberi 

Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan serta disaksikan oleh 2 (dua) 

                                                           
111 Lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, h. 423-424, lihat dalam Lilawati Ginting, Seri 

Hukum Jaminan: Iktikad Baik ..., h. 19. 
112 Lihat Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan ..., h. 398. 
113 Lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ..., h. 432, lihat dalam Lilawati 

Ginting, Seri Hukum Jaminan: Iktikad Baik ..., h. 20. 
114 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ..., Pasal 10 ayat (3). 
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orang saksi.115 Sesuai Pasal 11 UUHT di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

wajib dicantumkan:116 

− nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 

− domisili pihak-pihak, apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar 

negeri, baginya harus pula mencantumkan suatu domisili pilihan di 

Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan tersebut tidak dicantumkan, kantor 

PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap 

sebagai domisili yang dipilih; 

− penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin; 

− nilai tanggungan; 

− uraian yang jelas mengenai identitas obyek Hak Tanggungan 

Apabila hal-hal tersebut di atas tidak dicantumkan secara lengkap, maka 

APHT dapat mengakibatkan batal demi hukum.117 

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUHT ditentukan  dalam APHT dapat 

dimuat janji-janji, antara lain:118 

1. Janji yang membatasi kekuasaan pemberi Hak Tanggungan untuk tidak 

menyewakan objek Hak Tanggungan dan/atau menentukan maupun 

mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka kecuali 

lebih dahulu telah ada persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan. 

                                                           
115 Lihat Lilawati Ginting, Seri Hukum Jaminan: Iktikad Baik Dalam Hak Tanggungan ..., 

h. 21. 
116 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ... 
117 Lihat Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas ..., h. 144. 
118 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan ..., h. 56-60. 
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2. Janji yang membatasi kekuasaan pemberi Hak Tanggungan untuk tidak 

mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan, kecuali lebih 

dahulu telah ada persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan. 

3. Janji yang memberikan kekuasaan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 

mengelola objek Hak Tanggungan itu berdasarkan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak objek Hak 

Tanggungan itu berada apabila debitor benar-benar cedera janji. 

4. Janji yang memberikan kekuasaan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 

menyelamatkan atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau batalnya hak 

yang menjadi objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau 

dilanggarnya ketentuan undang-undang. Janji ini dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan pemegang Hak Tanggungan supaya objek hak 

Tanggungan itu tetap ada pada saat pelaksanaan eksekusi atau untuk 

menjamin hak pemegang Hak Tanggungan agar objek Hak Tanggungan 

tersebut tidak hapus atau dicabut. 

5. Janji  apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama 

memiliki hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. 

Dalam hal ini dapat diperjanjikan secara tegas  apabila ternyata di kemudian 

hari debitor cidera janji yaitu jika utang pokok beserta bunganya tidak dapat 

dilunasi, kreditur secara mutlak mempunyai kekuasaan untuk menjual benda 

yang menjadi objek Hak Tanggungan di muka umum, untuk mengambil 

pelunasan utang pokok maupun bunga, serta biaya-biaya yang dikeluarkan 

dari pendapatan penjualan itu. 
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6. Janji yang diberikan oleh Pemegang Hak Tanggungan pertama  objek Hak 

Tanggungan tersebut tidak dibersihkan dari Hak Tanggungan. Janji ini 

mengenai larangan melakukan pembersihan Hak Tanggungan atas benda 

yang dijaminkan oleh pemegang baru atas benda tersebut apabila benda itu 

beralih kepemilikannya (baik karena jual beli maupun hibah). 

7. Janji  pemberi Hak Tanggungan tidak akan mengalihkan haknya atas objek 

Hak Tanggungan itu tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 

pemegang Hak Tanggungan. 

8. Janji  pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian 

dari ganti rugi yang diterima oleh pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan 

piutangnya apabila objek Hak Tanggungan dilepaskan atau dicabut haknya 

untuk kepentingan umum. 

9. Janji jika objek Hak Tanggungan diasuransikan maka pemegang Hak 

Tanggungan akan menerima seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang 

diterima oleh pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya. 

Pemegang Hak Tanggungan berhak meminta diperjanjikan untuk 

diasuransikannya objek Hak Tanggungan. Dalam hal benda yang menjadi 

objek Hak Tanggungan itu telah diperjanjikan  pemegang Hak Tanggungan 

akan memperoleh uang asuransi tersebut jika terjadi keadaan yang tidak dapat 

diduga (overmacht) yang menimbulkan suatu kerugian yang menimpa benda 

yang diasuransikan tersebut untuk pelunasan piutangnya, agar janji asuransi 

ini berlaku pula untuk perusahaan asuransi, janji ini harus diberitahukan 

kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. 
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10. Janji  pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak Tanggungan 

pada waktu eksekusi Hak Tanggungan. Adakalanya barang yang dijaminkan 

dikuasai atau dihuni oleh pihak lain maupun pemberi Hak Tanggungan itu 

sendiri, apabila demikian akan mengakibatkan harga penawaran dan minat 

membeli benda yang menjadi objek Hak Tanggungan menjadi menurun pada 

saat pelelangan. 

11. Janji yang menyimpangi sertifikat hak atas tanah yang telah dicantumkan 

catatan pembebanan Hak Tanggungan akan dikembalikan kepada pemegang 

hak atas tanah yang bersangkutan. Artinya para pihak dapat memperjanjikan  

pemberi Hak Tanggungan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 

pemegang Hak Tanggungan untuk menerima dan menyimpan sertifikat 

tersebut sampai utang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut 

lunas. 

Perlindungan terhadap kepentingan kreditor (pemegang Hak Tanggungan) 

ini mempunyai batasan yaitu  pemegang Hak Tanggungan tidak boleh memiliki 

objek Hak Tanggungan. Apabila dalam perjanjian itu memberikan kekuasaan 

kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan 

setelah debitur cedera janji, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

Penjelasan Umum angka 7 dan penjelasan Pasal 15 ayat (1) UUHT 

mengatur  pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan sendiri oleh pemberi Hak 

Tanggungan dengan cara hadir di hadapan PPAT. Hanya apabila karena sesuatu 

sebab tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT, ia wajib menunjuk pihak lain 
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sebagai kuasanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

yang berbentuk akta autentik.119 

Pembuatan SKMHT selain oleh notaris juga ditugaskan kepada PPAT. 

Adapun persyaratan-persyaratan sebuah SKMHT adalah sebagai berikut:120 

− tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain 

membebankan Hak Tanggungan; 

− tidak memuat kuasa substitusi, yaitu penerima kuasa tidak boleh 

mengalihkan kepada orang lain; 

− memuat secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan nama serta 

identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan 

pemberi Hak Tanggungan; 

− SKMHT untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan APHT paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberikan, sedangkan 

untuk hak atas tanah yang belum terdaftar jangka waktunya 3 (tiga) bulan, 

SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang 

telah ditentukan batal demi hukum. 

UUHT menentukan pula penerima kuasa yang telah ditunjuk untuk membebankan 

Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab 

apapun juga, kecuali dalam dua hal, yaitu:121 

− karena kuasa telah melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan tersebut, 

atau; 

                                                           
119 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan ..., h. 60. 
120 Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan ..., h. 80-83. 
121 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan ..., h. 69. 
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− karena jangka waktu kuasa untuk melaksanakan pembebanan Hak 

Tanggungan tersebut telah habis. 

Ketentuan dimaksudkan agar pemberian Hak Tanggungan benar-benar 

dilaksanakan, sehingga mencapai kepastian hukum bagi pemegang maupun 

pemberi Hak Tanggungan, terlebih mengingat  kuasa untuk membebankan Hak 

Tanggungan tersebut hanya dibuat dalam keadaan yang sangat khusus dan dengan 

persyaratan yang sangat ketat, serta terbatasnya jangka waktu Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan.122 

6) Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 

UUHT. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT harus 

didaftarkan. Prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan; 

2. Setelah membuat dan menandatangani APHT, PPAT selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja wajib mengirimkan APHT tersebut dan warkah lain yang 

diperlukan kepada Kantor Pertanahan; 

3. Kantor Pertanahan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya 

dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta 

menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan; 

4. Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah 

penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya 

                                                           
122 Lihat Rachmadi Usman, Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, h. 124. 

lihat dalam Lilawati Ginting, Seri Hukum Jaminan: Iktikad Baik ..., h. 26. 
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dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan 

diberi bertanggal hari kerja berikutnya; 

5. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan; 

6. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak 

Tanggungan memuat irah-irah dengan kata “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sertifikat Hak 

Tanggungan diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan.123 

Dari uraian prosedur pendaftaran di atas, maka lahirnya 

pembebanan/pemberian Hak Tanggungan atas tanah adalah pada hari tanggal 

buku-tanah Hak Tanggungan dibuatkan di Kantor Pertanahan. 

7) Peralihan Hak Tanggungan 

Pada prinsipnya Hak Tanggungan boleh dipindahkan kepada pihak lainnya. 

Peralihan Hak Tanggungan ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 sampai dengan 

Pasal 17 UUHT. Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan empat cara, 

yaitu: (1) cessi, (2) subrogasi, (3) pewarisan, dan (4) sebab-sebab lainnya. 

Cessi ialah perbuatan hukum mengalihkan piutang yang dilakukan oleh 

kreditur pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lainnya. Cessi wajib dilakukan 

dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Jika dilakukan secara lisan tidak 

sah. 

Subrogasi ialah pengalihan kreditur yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

melunasi utang debitur. Terjadinya subrogasi ada dua cara, yaitu (1) perjanjian 

                                                           
123 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 179-184.  
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(kontraktual), dan (2) undang-undang. Subrogasi kontraktual dilakukan dengan 

cara: (1) kreditur memperoleh pembayaran baik untuk sebagian atau seluruhnya 

dari pihak ketiga, dan serta-merta hak dan tuntutan yang dimiliki kreditut beralih 

kepada pihak ketiga tersebut, (2) pihak ketiga membantu debitur. Debitur 

meminjam uang dari pihak ketiga untuk membayar utangnya kepada kreditur, 

sekaligus menempatkan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan semula 

terhadap diri debitur. Supaya subrogasi ini sah, maka harus dilakukan, yakni: (1) 

pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik, (2) dalam akta autentik 

harus dijelaskan jumlah pinjaman dan digunakan untuk melunasi utang debitur, 

dan (3) tanda pelunasan memuat pernyataan uang pembayaran utang yang 

diserahkan kepada kreditur adalah uang yang diperoleh dari pihak ketiga. 

Sedangkan subrogasi menurut undang-undang, terjadi karena adanya pembayaran 

yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri, seorang kreditur 

melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului. Akibat 

adanya subrogasi adalah berpindahnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak 

ketiga. Peralihan itu mencakup hak dan tuntutan (Pasal 1400 KUH Perdata). 

Sebab-sebab lain adalah misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau 

penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan berpindahnya piutang dari 

perusahaan lama kepada perusahaan baru. Peralihan Hak Tanggungan harus 

didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertahanan. Hal-hal yang 

dilakukan oleh Kantor Pertahanan berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak 

Tanggungan adalah melakukan (1) pencatatan pada buku tanah Hak Tanggungan, 

(2) buku-buku hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan, dan (3) 
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menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas 

tanah yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUHT). Tanggal 

pencatatan dalam buku tanah adalah tanggal hari ketujuh sesudah diterimanya 

secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran peralihan Hak 

Tanggungan dan jika pada hari ketujuh itu bertepatan pada hari libur, catatan itu 

diberi tanggal pada hari kerja berikutnya. Sedangkan momentum berlakunya 

peralihan Hak Tanggungan bagi pihak ketiga, yaitu pada hari tanggal pencatatan 

dalam buku tanah oleh Kantor Pertanahan.124 

8) Berakhirnya dan Pencoretan Hak Tanggungan 

Ada 4 (empat) hal yang menyebabkan Hak Tanggungan berakhir atau 

hapus, sebagai berikut: 

a. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan. Hal ini terjadi 

karena adanya Hak Tanggungan tersebut adalah untuk menjamin pelunasan 

dari utang debitur menjadi perjanjian pokoknya. 

b. Hapusnya Hak Tanggungan karena pemegang Hak Tanggungan melepaskan 

Hak Tanggungan tersebut dengan pernyataan tertulis kepada pemberi Hak 

Tanggungan. 

c. Pembersihan Hak Tanggungan. Hal ini terjadi karena pembeli hak atas tanah 

yang dibebani Hak Tanggungan, baik dalam suatu pelelangan umum maupun 

dalam jual beli sukarela, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau dapat 

meminta kepada pemegang Hak Tanggungan agar objek yang dibelinya itu 

dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang melebihi harga 

                                                           
124 Lihat Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan ..., h. 185-186. 
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pembelian. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan kepentingan 

terhadap pembeli objek Hak Tanggungan, agar objek yang telah dibelinya itu 

terbebas dari Hak Tanggungan, jika harga pembelian tidak mencukupi untuk 

melunasi utang yang dijamin. 

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hapusnya hak atas 

tanah ini tidak menyebabkan hapusnya pula utang yang dijamin pelunasannya 

oleh debitur. Sebagai konsekuensinya, kedudukan pemegang Hak Tanggungan 

berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Bahkan kreditur 

yang demikian tidak mempunyai hak jaminan yang kuat dan kepastian hukum 

akan dilunasinya utang debitur, sebab Hak Tanggungannya hapus dikarenakan 

hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut. 

Beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang dibebani 

Hak Tanggungan hapus, yaitu: 

1) Jangka waktunya berakhir, kecuali hak atas tanah yang dijadikan objek Hak 

Tanggungan diperpanjang sebelum berakhir jangka waktunya. Hak 

tanggungan mana tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan; 

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; 

3) Karena suatu syarat batal dipenuhi; 

4) Dicabut untuk kepentingan umum; 

5) Tanahnya musnah; 

6) Dilepaskan dengan sukarela oleh pemilik hak atas tanah.125 

                                                           
125 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan ..., h. 79-83. 
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Setelah Hak Tanggungan hapus maka Kantor Pertanahan mencoret catatan 

Hak Tanggungan tersebut pada buku-tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. 

Permohonan pencoretan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan 

melampirkan sertifikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan atau pernyataan 

tertulis dari kreditor  Hak Tanggungan hapus karena piutang yang dijamin 

pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas.126 Sedangkan apabila 

permohonan pencoretan timbul dari sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan 

Negeri lain menurut Pasal 22 ayat (6) UUHT, permohonan tersebut wajib 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan, setelah perintah Pengadilan Negeri yang dimaksud diperoleh oleh 

pihak yang berkepentingan, permohonan pencoretan Hak Tanggungan diajukan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan mengikutsetakan salinan penetapan 

atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.127 

Setelah permohonan pencoretan diajukan oleh pihak yang berkepentingan, 

Kantor Pertanahan dalam waktu tujuh hari kerja terhitung sejak permohonan 

tersebut diterima harus melaksanakan pencoretan catatan Hak Tanggungan 

menurut cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Seiring dengan hapusnya Hak Tanggungan dan telah dilakukannya 

pencoretan catatan Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUHT, 

Kantor Pertanahan menarik sertifikat Hak Tanggungan tersebut dan mencatat pada 

buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dengan menyatakan tidak berlaku 

lagi. 

                                                           
126 Lihat Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas ..., h. 148. 
127 Lihat Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan ..., h. 512.  
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C. Kajian Relevan 

Berdasarkan penelusuran di internet yang peneliti lakukan, maka peneliti 

menemukan penelitian relevan meskipun tidak terlalu signifikan relevannya, tetapi 

mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini: 

1. Penelitian Suprihatin (2004), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 

“Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian Wasiat (Studi 

Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang).” Hasil 

penelitian ini adalah hal-hal yang menimbulkan terjadinya sengketa waris 

akibat pembagian wasiat, yaitu: (1) Adanya harta tirkah yang belum pernah 

dibagi ketika pewaris meninggal dunia; (2) Tidak terpenuhinya sebagian 

syarat-syarat dalam pembuatan surat wasiat. Penyelesaian sengketa tersebut, 

wasiat yang melampaui sepertiga dari harta kekayaan tidak dapat dinyatakan 

surat wasiat tidak sah atau batal, akan tetapi wasiat tersebut tetap dilaksanakan 

dengan memberikan maksimal sepertiga dan kelebihan dari sisa harta 

dibagikan kepada pewaris. 

2. Penelitian Panji Kresna (2011), Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang 

Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP.” Hasil penelitian ini adalah  

pembagian harta warisan dalam hukum Islam juga status jual beli apabila objek 

jual beli tersebut adalah harta warisan, dimana segala sesuatu mengenai 

permasalahan kewarisan Islam telah di jelaskan dalam al-Qur’an, Sunah, serta 

Kompilasi Hukum Islam, serta segala perjanjian yang timbul sebelum adanya 
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ketetapan dari Pengadilan Agama dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh 

para ahli waris maka perjanjian tersebut adalah sah. 

3. Penelitian Maylyndha Marlina Lestari (2017), Program Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, “Implementasi Hukum Waris Islam Dalam 

Masyarakat Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Di Desa Gondang Rejo 

Kecamatan Pekalongan).” Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan 

penerapan atau pelaksanaan dalam pembagian waris, masyarakat Desa 

Gondang Rejo mereka tetap mengunakan sistem pembagian waris secara faraid 

dan secara proporsional. Masyarakat Desa Gondang Rejo dalam 

mengimplementasikan hukum waris Islam sudah mencapai nilai keadilan, 

karena dalam hukum waris Islam telah menggariskan sistem pembagian yang 

adil bagi ahli waris. Sedangkan dalam pelaksanan pembagian secara 

proporsional juga untuk memberikan rasa keadilan bagi ahli waris. Dalam 

pembagian ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari ahli waris. 

 

 

 

 

 

 

 


