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ABSTRAK
Skripsi ini dilatar belakangi adanya hal yang menarik yaitu tanggung
jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank titil menurut hukum Islam
dan KUH Perdata apabila hutang pewaris tidak mencukupi untuk pembayaran
hutang tersebut. Tujuannya untuk menjawab permasalahan alasan mengapa ahli
waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris
kepada bank titil sebagai pihak ketiga dan tanggung jawab ahli waris terhadap
hutang pewaris kepada bank titil sebagai pihak ketiga menurut Hukum Islam dan
KUH Perdata.
Metode pendekatan yang digunakan yuridis-normatif dengan pendekatan
komparatif dan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan bentuk
spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder
yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain data sekunder, penulis juga
menggunakan data primer untuk data pelengkap.
Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, alasan mengapa ahli
waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris
kepada bank titil sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan
Pasal 171 huruf e KHI dan QS. An-Nisa’ 4:11 bahwa ahli waris mempunyai
kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan atau utang piutang pewaris
sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) KHI. Dan alasan berdasarkan KUH
Perdata, ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan
hutang pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh pewaris dari bank
titil secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si pewaris meninggal dunia.
Kedua, Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank titil
sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e
KHI dan Al-Qur’an QS. An-Nisa’ 4:11, menjadi mutlak manakala harta warisan
tersebut tidak mengandung kemudhorotan kepada si ahli waris, atau harus ketika
harta warisan tersebut mencukupi ahli waris untuk menutupi hutang-hutang si
pewaris. Apabila tidak mencukupi sepanjang tidak memberikan kemudhorotan,
maka ahli waris wajib bertanggung jawab. Menurut ketentuan KUH Perdata,
berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata maka tanggung jawab ahli waris terhadap
hutang pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris. Akan tetapi berdasarkan Pasal
1045 KUH Perdata seseorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan
itu. Apabila ahli waris menerima warisan tersebut, maka si ahli waris juga
mempunyai kewajiban melunasi hutang pewaris.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hutang Pewaris, Kedudukan Ahli Waris
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Islam

A. Pendahuluan
Tercatat

terdapat

60%

adalah

takdir

(qadar/

ketentuan). Pada syara’ adalah

masyarakat Indonesia memiliki

bagian-bagian

hutang yang didapat dari berbagai

kan/ditentukan bagi waris, dengan

sumber. Sebesar 68,6% peng-

demikian Faraidh adalah khusus

hasilan masyarakat sekarang ini

mengenai bagian ahli waris yang

dialokasikan

ditentukan besar kecilnya oleh

untuk

keperluan

yang

di-qadar-

hanya

syara’.3 Kompilasi Hukum Islam

beberapa persen yang digunakan

menyebutkan bahwa harta warisan

untuk

dapat dibagikan kepada seluruh

konsumtif

akan

tetapi

membayar

hutang

dan

tabungan.1
Hutang

ahli waris bila harta warisan
piutang

biasanya

tersebut sudah dikurangi jumlah

digunakan oleh masyarakat dalam

hutang dan wasiat yang ditinggal-

konteks pemberian pinjaman pada

kan.4

orang lain, misalnya seseorang

Keadaan

yang

menarik

meminjamkan uang kepada pihak

perhatian penulis adalah bagai-

lain maka itu disebut ia telah

mana posisi ahli waris berkaitan

memberikan hutang.2

dengan tanggung jawabnya seba-

Hutang dalam agama Islam

gai ahli waris baik menurut

merupakan sesuatu yang dapat

Hukum

Islam

diturunkan pada ahli waris, hal ini

Perdata. Mengingat kondisi ter-

menyangkut hak warisan yang

sebut

nantinya akan diterima ahli waris.

pengaruhi pemahaman masyara-

Pengertian waris menurut hukum

kat Indonesia perihal tanggung

semakin

maupun

lama

KUH

mem-

jawab ahli waris terutama adanya
1

Agustiyanti, “Survey BI Konsumsi Dan
Tabungan Masyarakat Naik Cicilan Utang
Turun”,
https://www.katadata.co.id/agustiyanti/fina
nsial/5e9a4e613efc7/survei-bi-konsumsidan-tabungan-masyarakat-naik-cicilanutang-turun, 11 Oktober 2020.
2
Agustinar dan Nanda Rini, “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pembayaran
Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari
Hasil Panen Padi, Al-Muamalat Jurnal
Hukum Ekonomi Syari’ah, Volume III
Nomor 02, Fakultas Syariah IAIN Langsa,
Langsa, 2018, hlm. 144.

budaya bahwa ahli waris melunasi
seluruh

hutang-hutang

pewaris

3

Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum
Kewarisan
Indonesia”,
Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, Volume
9 Nomor 2, Program Pancasarjana IAIN
Raden Intan, Lampung, 2016, hlm. 55.
4
Amir Syarifuddin, “Hukum Kewarisan
Islam”, Prenadamedia, Jakarta, 2004, hlm.
277.
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meskipun harta yang ditinggalkan

disepakati

kedua

belah

pihak

tidak cukup.

secara lisan. Pembayaran dilaku-

Saat ini banyak masyarakat

kan dengan cara mengangsur

kelas menengah ke bawah yang

setiap minggunya, saat pihak bank

berhubungan dengan bank titil

titil tersebut datang ke rumahnya.6

dalam memilih pinjaman, baik
untuk

memenuhi

Kasus

kebutuhan

tetangga

lain
ibu

terjadi
Harni

pada

bernama

konsumtif maupun permodalan

Sriyatun yang harus menanggung

usaha mikronya. Mereka memilih

hutang

bank titil karena persyaratannya

almarhumah ibunya yang bernama

dinilai

Sukiyem

lebih

mudah,

tanpa

atau

melunasi

kepada

hutang

bank

jaminan, dan prosesnya lebih

Almarhumah

cepat dibandingkan dengan bank

seorang janda dengan 3 orang

resmi yang dijamin oleh Lembaga

anak. Anak pertama bernama

Penjamin Simpanan (LPS). Meski

Sriyatun berusia 26 tahun, anak

tingkat

yang

kedua bernama Dwiyanto berusia

dikenakan bank titil kepada para

12 tahun, dan ketiga bernama

peminjamnya

cukup

Susilo Hardi berusia 8 tahun.

tinggi berkisar 5% hingga 15%

Sriyatun sudah menikah dengan

suku

perbulannya.

bunga

rata-rata

5

Sukiyem

titil.
adalah

Agus Hendriko dan menempati

Seperti yang terjadi di wilayah

rumah

warisan

almarhumah

Sukiyem bersama kedua adiknya.7

bagian selatan Kabupaten Kudus,
menurut ibu Harni salah satu

Sriyatun

hidup

sederhana

warga masyarakat wilayah ter-

dengan penghasilan utama keluar-

sebut, sekaligus sebagai nasabah

ga dari suminya yang bekerja

salah satu bank titil yang ada di

sebagai kernet tukang bangunan.

wilayahnya mengatakan bahwa

Sisa hutang yang belum dibayar

ketika melakukan pinjaman ke

oleh

bank titil, ia dikenakan bunga

sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta

almarhumah

Sukiyem

sebesar 10% dari total pinjaman
6

sebagaimana perjanjian yang telah
5

Loc. Cit.

Harni, “Wawancara Pribadi”, Nasabah
Bank Titil, 20 November 2021, Kudus.
7
Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli
Waris Nasabah Bank Titil, 20 November
2021, Kudus.
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delapan ratus ribu rupiah). Karena

waris terhadap hutang pewaris

sebagai anak pertama sekaligus

kepada bank titil sebagai pihak

ahli waris almarhumah Sukiyem,

ketiga tersebut.

maka

Sriyatun

menang-gung

dan

berkewajiban
membayar

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan

uraian

latar

hutang ibunya tersebut. Sriyatun

belakang di atas, maka rumusan

men-jelaskan setelah ibunya me-

masalah adalah sebagai berikut:

ninggal dunia, Sriyatun dan pihak

1. Mengapa

ahli

waris

harus

bank titil telah melakukan per-

menggantikan kedudukan pe-

temuan dan kesepakatan bahwa

waris berkaitan dengan hutang

Sriyatun akan meneruskan mem-

pewaris

bayar hutang ibunya kepada pihak

sebagai pihak ketiga?

bank titil dengan cara mengangsur

kepada

bank

titil

2. Bagaimanakah tanggung jawab

tiap minggunya sebagaimana per-

ahli waris terhadap

janjian awal saat almarhumah

pewaris

Sukiyem meminjam uang. Akan

sebagai pihak ketiga menurut

tetapi, setelah berjalan satu bulan

Hukum

pembayaran,

Undang-Undang

melakukan

pihak

bank

intervensi

titil

kepada

Sriyatun untuk membayar seluruh
sisa

hutang

tersebut

secara

langsung.8

kepada

Islam

hutang

bank

dan

titil

Kitab
Hukum

Perdata?
C. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan

Pada penelitian yang penulis

jenis penelitian hukum yang

lakukan, pewaris sebelum meninggal dunia memiliki hutang
kepada pihak ketiga, yaitu bank
titil. Ketika pewaris meninggal
dunia,

hutang tersebut

yuridis

normatif

dengan pendekatan komparatif.
Pendekatan

yuridis normatif

belum

lunas, sehingga diperlukan kajian
bagaimana tanggung jawab ahli
8

bersifat

Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli
Waris Nasabah Bank Titil, 20 November
2021, Kudus.

diartikan sebagai pendekatan
yang

dilakukan

berdasarkan

bahan hukum utama dengan
menelaah teori-teori, konsep,
5

penelitian.12

asas hukum, dan peraturan

nelitian

perundang-undangan yang ber-

Sedangkan

komparatif

merupakan
kaitan

penelitian.9

dengan

pe-

hukum

penelitian

yang

dilakukan dengan cara mem-

Pendekatan komparatif sendiri

bandingkan

undang-undang

satu dengan yang lainnya.13

merupakan pendekatan deng-an

3. Metode Pengumpulan Data
cara membandingkan dua hal
yang berbeda.

10

Data yang digunakan dalam

Studi kom-

penelitian

ini

yaitu

data

sekunder. Data sekunder adalah

paratif yang dilakukan bukan

yang sudah diolah atau data
saja berorientasi pada aspek

yang siap untuk digunakan.

perbedaan namun juga pada
aspek

persamaan

Data tersebut di-peroleh dengan
cara melakukan studi kepusta-

tentang

kaan
benda, orang, prosedur kerja,
ide,

kritik

terhadap

(library

mempelajari

orang,

research),

peraturan

undang-undangan,

per-

dokumen

dan buku-buku literatur yang

kelompok, terhadap suatu ide

ada kaitannya dengan objek
atau suatu prosedur kerja.11.

yang sedang diteliti.14
Data

2. Spesifikasi Penelitian

sekunder

Spesifikasi penelitian yang

penelitian ini terdiri dari:

digunakan adalah penelitian

a. Bahan Hukum Primer

deskriptif komparatif. Peneli-

Bahan

tian deskriptif berusaha untuk
menggambarkan

dan

merupakan

dalam

hukum

primer

bahan

hukum

men-

deskripsikan terkait suatu objek
9

Bambang Sunggono, “Metode Penelitian
Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.
75.
10
Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D”, Alfabeta, Bandung,
2014,hlm. 54.
11
Iwan Hermawan, “Studi Komparatif”,
https://id.scribd.com/document/94530567/S
tudi-Komparatif, 20 November 2021.

12

Soerjono dan Abdulrahman, “Metode
Penelitian Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta,
2003, hlm. 23.
13
Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 62.
14
Zainuddin Ali, “Metode Penelitian
Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.
106
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otoritas,15

pendapat para ahli hukum,

yaitu bahan hukum berupa

karya tulis dalam bentuk

peraturan perundang-undang

jurnal hukum, skripsi dan

an

yang

laporan

penelitian

yang

berkaitan dengan objek yang

relevan

dengan

tema

sedang diteliti.16

penelitian,

artikel

dalam

yang

memiliki

yang

Bahan

berlaku

hukum

primer

jurnal hukum di internet, dan

dalam penelitian ini terdiri

lain-lain.

dari:

c. Bahan hukum tersier

1) Kitab

Undang-Undang

Bahan

Hukum Perdata;

merupakan

2) Kompilasi Hukum Islam.

hukum

tersier

bahan

hukum

yang memberikan petunjuk

b. Bahan hukum sekunder

atau penjelasan dari bahan

Bahan hukum sekunder

hukum primer dan bahan

adalah bahan hukum yang

hukum

sekunder.18

Bahan

ditulis dalam buku-buku teks

hukum

tersier

dalam

(textbook) yang ditulis para

penelitian ini yaitu kamus

ahli hukum yang berpengaruh

hukum.

(de herseende leer), jurnal-

Selain

data

sekunder,

jurnal hukum, pendapat para

penulis juga menggunakan data

sarjana, kasus-kasus hukum,

primer untuk melengkapi data.

yurisprudensi, dan hasil-hasil

Dalam

simposium

mutakhir

yang

melakukan wawancara dengan

berkaitan

dengan

topik

Ibu Harni dan Ibu Sriyatun

penelitian.

17

hal

ini

penulis

sebagai ahli waris dari pewaris

Bahan hukum sekunder

yang

mempunyai

dalam penelitian ini, meliputi

kepada

literatur berupa buku-buku

Pemilik/pengelola bank titil.

yang berisi teori-teori dan

bank

hutang

titil,

dan

4. Metode Pengolahan dan
Penyajian Data

15

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi,
”Penelitian Hukum (Legal Research)”,
Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52
16
Jhonny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 295.
17
Ibid.,hlm. 296.

18

Loc. Cit

7

Pada penelitian ini, penulis
melakukan

pengolahan

menuju ke permasalahan yang

dan

penyajian data dengan me-

konkret yang sedang dihadapi.
D. Hasil Penelitian dan

nyusun dan menempatkan data

Pembahasan

pada setiap pembahasan secara

1. Alasan Ahli Waris Harus

sistematis. Data sekunder yang

Menggantikan

terdiri

Pewaris Berkaitan dengan

atas

bahan

hukum

Kedudukan

primer, bahan hukum sekunder,

Hutang

dan bahan hukum tersier yang

Bank Titil Sebagai Pihak

telah diperoleh akan dihubung-

Ketiga

kan satu dengan yang lain
terkait

permasalahan

yang

Pewaris

Kepada

Bank

adalah

lembaga

keuangan

yang

tugasnya

diteliti. Dengan demikian akan

memutarkan peredaran uang

menjadi satu kesatuan yang

dimasyarakat. Namun, dalam

utuh sesuai dengan kebutuhan

prakteknya ada juga bank-bank

penelitian.

di luar bank konvensional yang
ada di masyarakat. Bank-bank

5. Metode Analisis Data
Ada 2 (dua) macam logika
yaitu

secara

dan

oleh masyarakat sebagai bank

induktif. Proses berpikir secara

keliling. Bank keliling me-

deduktif adalah berpikir dari

rupakan

hal

yang

dibidang keuangan menyerupai

induktif

bank, namun tidak berbadan

umum

khusus.

deduktif

yang tersebut diberi sebutan

menuju

Sedangkan

usaha

masyarakat

adalah kebalikan dari deduktif,

hukum.

merupakan berpikir dari hal

mendapatkan pinjaman, sering-

khusus

ke

19

umum.

Pada

kali

Kemudahan

menjadi

alasan

untuk

untuk

penelitian ini penulis akan

mendatangi lembaga ini yang

menggunakan proses berpikir

sering disebut “Bank Plecit”

secara

atau “Bank Titil”.20

deduktif

dimana

beranjak dari hal yang umum
20
19

Bambang
Sunggono,“Metodelogi
Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, hlm. 9.

Sonia Pricilli Liman dan I Made Sarjana,
“Kedudukan Bank Plecit Dalam Sistem
Perbankan Indonesia”, Jurnal Kertha
Wicara, Volume 10 Nomor 3, Fakultas
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Saat ini banyak masyarakat

pinjaman

sebagaimana

per-

kelas menengah ke bawah yang

janjian yang telah disepakati

berhubungan dengan bank titil

kedua belah pihak secara lisan.

dalam memilih pinjaman, baik

Pembayaran dilakukan dengan

untuk

cara

memenuhi

kebutuhan

mengangsur

setiap

konsumtif maupun permodalan

minggunya, saat pihak bank

usaha

titil

mikronya.

memilih

bank

Mereka

titil

persyaratannya

karena

dinilai

tersebut

rumahnya.

lebih

datang

ke

22

Sujinem

selaku

pemilik

mudah, tanpa jaminan, dan

sekaligus pengelola bank titil

prosesnya

cepat

menjelaskan

lebih

bahwa

dalam

dibandingkan

dengan

bank

perjanjian utang piutang bank

resmi

dijamin

oleh

titil

yang

dilakukan

dengan

Lembaga Penjamin Simpanan

perjanjian

(LPS). Meski

suku

Sebelumnya Sujinem melaku-

bunga yang dikenakan bank

kan survei terhadap asal usul

titil kepada para peminjamnya

keluarga yang akan ia berikan

rata-rata cukup tinggi berkisar

pinjaman, untuk mengantisipasi

5% hingga 15% perbulannya.21

terjadinya wanprestasi. Apabila

tingkat

Seperti yang terjadi di di
wilayah

selatan

terjadi

Kabupaten

tidak

wanprestasi

akan

satu warga masyarakat wilayah

musyawarah.23

sekaligus

sebagai

tetangga

yang

Sriyatun

mengatakan

di

wilayahnya

bahwa

diselesaian

melalui

Kasus lain terjadi pada

nasabah salah satu bank titil
ada

terhadap

utang piutang tersebut, maka

Kudus, menurut Harni salah

tersebut,

tertulis.

ketika

Harni
yang

bernama
harus

me-

nanggung hutang atau melunasi

melakukan pinjaman ke bank

hutang

titil,

yang bernama Sukiyem kepada

sebesar

ia

dikenakan
10%

dari

bunga

almarhumah

ibunya

total
22

Hukum Universitas Udayana, Badung,
2021, hlm. 202.
21
Loc. Cit.

Harni, “Wawancara Pribadi”, Nasabah
Bank Titil, 20 November 2021, Kudus.
23
Sujinem,
“Wawancara
Pribadi”,
Pemilik/Pengelola
Bank
Titil,
24
November 2021, Kudus.
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bank

titil.

Almarhumah

Sriyatun dan pihak bank titil

Sukiyem adalah seorang janda

telah melakukan pertemuan dan

dengan 3 orang anak. Anak

kesepakatan bahwa Sriyatun

pertama

Sriyatun

akan meneruskan membayar

berusia 26 tahun, anak kedua

hutang ibunya kepada pihak

bernama Dwiyanto berusia 12

bank

tahun, dan ketiga

bernama

mengangsur tiap minggunya

Susilo Hardi berusia 8 tahun.

sebagaimana perjanjian awal

Sriyatun sudah menikah dengan

saat almarhumah Sukiyem me-

Agus Hendriko dan menempati

minjam uang. Akan tetapi,

rumah

almarhumah

setelah berjalan satu bulan

Sukiyem bersama kedua adik-

pembayaran, pihak bank titil

nya.24

melakukan intervensi kepada

bernama

warisan

Sriyatun hidup sederhana
dengan

penghasilan

Sriyatun

utama

dengan

untuk

cara

membayar

seluruh sisa hutang tersebut
secara langsung.25

keluarga dari suminya yang
bekerja sebagai kernet tukang

Berdasarkan

belum dibayar oleh almar-

Islam (KHI) bahwa harta yang

humah Sukiyem sebesar Rp.

ditinggalkan pewaris sebelum

1.800.000,- (satu juta delapan

dibagikan kepada ahli warisnya

ratus

Karena

digunakan dulu untuk keperlu-

sebagai anak pertama sekaligus

an pewaris selama sakit sampai

ahli

almarhumah

meninggalnya, biaya penguru-

Sukiyem, maka Sriyatun ber-

san jenazah (tajhiz), pembaya-

kewajiban

ran

rupiah).

waris

menanggung
hutang

dan

ibunya

untuk

tersebut.

Kompilasi

171

huruf

ribu

e

Pasal

bangunan. Sisa hutang yang

membayar

24

titil

hutang

dan

kerabat.

dijelaskan

akhir

Hukum

pemberian
Apa
Pasal

yang
171

Sriyatun menjelaskan se-

huruf e KHI merupakan reali-

telah ibunya meninggal dunia,

sasi penjelasan dan pengaturan

Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli
Waris Nasabah Bank Titil, 20 November
2021, Kudus.

25

Sriyatun, “Wawancara Pribadi”, Ahli
Waris Nasabah Bank Titil, 20 November
2021, Kudus.
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kewajiban pewaris hanya
terbatas pada jumlah atau
nilai harta peninggalannya”.

Pasal 175 ayat (1) KHI tentang
kewajiban ahli waris terhadap
pewaris sebagai berikut:
Pasal 175 ayat (1) KHI,
berbunyi:
a.Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman
jenazah selesai;
b.Menyelesaikan baik hutang
-hutang berupa pengobatan,
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun
managih piutang;
c.Menyelesaikan wasiat pewaris;
d.Membagi harta warisan di
antara ahli waris yang
berhak.
Kewajiban

ahli

waris

seperti dijelaskan pada Pasal 175
ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf

c

kepada

adalah
harta

dibebankan

peninggalannya

yaitu harta bawaan ditambah
bagian harta bersama. Sesudah
terpenuhi

itu

dilaksanakan
terakhir,

semua

barulah

kewajiban

yang

yaitu membagi sisa

harta peninggalan kepada seluruh
ahli waris yang berhak. Pelaksanaan

kewajiban

ini

hanya

terbatas pada jumlah atau nilai
harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada Pasal
175 ayat (2) sebagai berikut:
“Tanggung jawab ahli waris
terhadap
hutang
atau

Harta

yang

diperoleh

manusia di dunia, tidak mutlak
dimiliki seterusnya karena pada
suatu saat nanti mereka akan
meninggal

dan

diperoleh

akan

dan

beralih

harta

yang

ditinggalkan

kepemilikannya

kepada orang lain atau ahli
warisnya

yang ditinggalkan.

Allah SWT berfirman pada AlQur’an QS. An-Nisa’ 4:33
berbunyi:
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan
karib kerabat, Kami jadikan
pewaris-pewarisnya. Dan
(jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia
pada mereka, Maka berilah
kepada mereka kebahagiaannya.
Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala
sesuatu”.
Berdasarkan ayat tersebut,
bahwa harta yang diperoleh
setelah

ditinggalkan

karena

telah meninggal dunia, maka
akan diwariskan kepada ahli
waris

yang

berhak

yang

didasarkan kepada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan

11

Allah SWT berfirman pada

Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha bijaksana.”
Berdasarkan pembahasan di

Al-Qur’an QS. An-Nisa’ 4:11

atas, maka alasan mengapa ahli

berbunyi:

waris harus menggantikan ke-

oleh Allah SWT dalam AlQur’an.

“Allah mensyariatkan
(mewajibkan)
kepadamu
tentang (pembagian warisan
untuk)
anak-anakmu,
(yaitu) bagian seorang anak
laki-laki
sama
dengan
bagian dua orang anak
perempuan. Dan jika anak
itu semuanya perempuan
yang jumlahnya lebih dari
dua, maka bagian mereka
dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang
saja, maka dia memperoleh
setengah
(harta
yang
ditinggalkan). Dan untuk
kedua ibu-bapak, bagian
masing-masing seperenam
dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.
Jika dia (yang meninggal)
tidak mempunyai anak dan
dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
Jika dia (yang meninggal)
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian
-pembagian tersebut di atas)
setelah (dipenuhi) wasiat
yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) utangnya.
(Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini
adalah ketetapan Allah.

dudukan

pewaris

berkaitan

dengan hutang pewaris kepada
bank titil sebagai pihak ketiga
menurut hukum Islam adalah
berdasarkan Pasal 171 huruf e
KHI dan QS. An-Nisa’ 4:11
bahwa ahli waris mempunyai
kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan atau utang
piutang pewaris sebagaimana
dalam Pasal 175 ayat (1) KHI.
Dan alasan berdasarkan KUH
Perdata,

ahli

waris

wajib

menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang
pewaris berdasarkan ketentuan
Pasal 1826 KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian
utang piutang yang dibuat oleh
pewaris dari bank titil (bank
titil)

secara

hukum

beralih

kepada ahli warisnya saat si
pewaris meninggal dunia.
2. Tanggung Jawab Ahli Waris
Terhadap Hutang Pewaris
Kepada Bank Titil Sebagai
Pihak

Ketiga

Menurut

12

Hukum Islam dan Kitab

Islam, yang berhak mewaris

Undang-Undang

adalah sebagai berikut:

Hukum

Perdata
a. Menurut Hukum Islam
Waris berdasarkan asal
katanya merupakan bentuk
jamak dari mirats. Mirats
memiliki

arti

peninggalan

harta

dari

orang

yang telah meninggal dan
diwariskan

kepada

ahli

warisnya. Kemudian yang
berhak menerima warisan
disebut dengan ahli warits
seperti penjelasan dalam
Pasal

171

huruf

a

Kompilasi Hukum Islam.26
Kematian

seseorang

itu

membawa dampak kepada
berpindahnya

hak

dan

kewajiban kepada beberapa
orang lain yang ditinggalkannya,

yang

a. Mempunyai hubungan
darah dengan pewaris.
b. Mempunyai hubungan
perkawinan
dengan
pewaris.
c. Tidak dilarang undang
-undang selaku ahli
waris.
d. Beragama Islam.

disebut

dengan warasah, yakni ahli
waris dan wali.27
Berdasarkan Pasal 171
huruf c Kompilasi Hukum

Syarat-syarat
Islam

dalam

waris

Pasal

171

Kompilasi Hukum Islam,
yaitu meninggalnya pewaris
yang dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan pengadilan

beragama

Islam,

meninggalkan Ahli waris
(orang

yang

pada

saat

pewaris meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam

terhalang

dan tidak

karena

hukum

untuk menjadi ahli waris)
dan adanya harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa benda yang

26

Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Waris
Islam”, UI Press, Yogyakarta, 2004, hlm.
2.
27
A. Rahman I Doi, “Penjelasan Lengkap
Hukum-hukum Allah (Syariah)”, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 352.

menjadi miliknya maupun
hak-haknya.
Hutang dalam agama
Islam dapat dilihat dari
13

bahasa Arab yaitu “ariyah”

ran hutang kepada bank

yang artinya saling menu-

titil.

kar, dalam tradisi pinjam
meminjam. Ahli fiqh agama
Islam berpendapat bahwa
yang

dimaksud

hutang

b. Menurut KUH Perdata
Hutang dalam ketentuan
KUH Perdata disamakan

piutang adalah memberi ijin

dengan

kepada

untuk

meminjam. Definisi dalam

dari

Pasal 1754 KUH Perdata

suatu benda yang memang

dapat dilihat bahwa hutang

diperbolehkan dengan te-

piutang

tapnya

tersebut

perihal pinjam meminjam

setelah manfaatnya diguna-

dimana dalam hal tesebut

kan dan nantinya seseorang

terdapat

tersebut

meminjamkan dan pihak

seseorang

mengambil

manfaat

benda

harus

mengem-

perihal

sama

pihak

meminjam

pinjam

dengan

yang

balikannya pada pemilik-

yang

(berhu-

nya.28

tang) harus mengembalikan

Dari uraian diatas, maka

sejumlah barang tertentu

tanggung jawab ahli waris

sesuai dengan perjanjian

terhadap

dengan batas waktu tertentu

hutang pewaris

kepada bank titil sebagai
pihak

ketiga

menurut

pula.
Objek perjanjian pinjam

hukum Islam berdasarkan

meminjam

penjelasan Pasal 171 huruf

tersebut

e KHI terdapat tuntutan

barang-barang yang habis

untuk pelunasan hutang si

karena pemakaian, seperti

pewaris, akan tetapi ahli

uang. Uang yang fungsinya

waris

memiliki

sebagai alat tukar dapat

kewajiban untuk melunasi

dikategorikan sebagai objek

kekurangan dari pembaya-

perjanjian pinjam memin-

tidak

dalam
dapat

pasal
berupa

jam karena termasuk barang
28

Shaleh Al-Fauzan, “Fiqh Sehari-hari”,
Gema Insani, Jakarta, 2019, hlm. 493.

yang habis karena pemakai-
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an.29 Dalam hal peminja-

menolak

man uang, para pihak harus

Apabila tidak ada penola-

mematuhi adanya peraturan

kan, maka menurut Pasal

dalam

hutang

833 ayat (1) KUH Perdata

disepakati,

ditentukan bahwa ahli waris

diantaranya pihak kreditur

dengan sendirinya karena

tidak boleh meminta atau

hukum

menagih piutang melebihi

milik atas segala barang,

dari jumlah yang ada dalam

segala

perjanjian.30

piutang dari si pewaris.

perjanjian

piutang

yang

warisan

itu.

memperoleh

hak

dan

hak

segala

Ketentuan Pasal 1826

Namun, para ahli waris itu

KUH Perdata secara jelas

juga mempunyai kewajiban

dan

dalam

tegas

bahwa

menentukan

semua

hal

pembayaran

perikatan

hutang, hibah wasiat, dan

yang dibuat oleh seorang

lain-lain dari pewaris seba-

penjamin atau penanggung

gaimana ketentuan Pasal

atas

1100 KUH Perdata.

utang

secara

dari

debitor

hukum

beralih

Berdasarkan pembaha-

kepada ahli warisnya saat si

san diatas, maka tanggung

penjamin atau penanggung

jawab ahli waris terhadap

utang tersebut meninggal

hutang

dunia. Akan tetapi menurut

bank titil sebagai pihak

Pasal 1045 KUH Perdata

ketiga

tidak mewajibkan seseo-

Islam adalah berdasarkan

rang ahli waris menerima

Pasal 171 huruf e KHI dan

warisan

diartikan

Al-Qur’an QS. An-Nisa’

bahwa seorang ahli waris

4:11, menjadi mutlak mana-

dapat memilih apakah dia

kala harta warisan tersebut

akan

tidak mengandung kemu-

atau

menerima

atau

pewaris

menurut

kepada

hukum

dhorotan kepada si ahli
29

Gatot Supramono, “Perjanjian Utang
Piutang”, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, hlm. 10.
30
Ibid., hlm. 10.

waris, atau wajib (harus)
ketika harta warisan ter-
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sebut mencukupi ahli waris

KHI dan QS. An-Nisa’ 4:11

untuk

hutang-

bahwa ahli waris mempunyai

hutang si pewaris. Apabila

kewajiban untuk menyelesai-

tidak mencukupi sepanjang

kan segala urusan atau utang

tidak memberikan kemu-

piutang pewaris sebagaimana

dhorotan, maka ahli waris

dalam Pasal 175 ayat (1) KHI.

wajib bertanggung jawab.

Dan alasan berdasarkan KUH

Menurut ketentuan KUH

Perdata,

Perdata, berdasarkan Pasal

menggantikan kedudukan pe-

1826 KUH Perdata maka

waris berkaitan dengan hutang

tanggung jawab ahli waris

pewaris berdasarkan ketentuan

terhadap

pewaris

Pasal 1826 KUH Perdata yang

menjadi tanggung jawab

menyebutkan bahwa perjanjian

ahli

utang piutang yang dibuat oleh

menutupi

hutang

waris. Akan tetapi

berdasarkan
KUH

Pasal

Perdata

ahli

waris

wajib

1045

pewaris dari bank titil secara

seseorang

hukum beralih kepada ahli

ahli waris dapat menerima

warisnya

atau menolak warisan itu.

meninggal dunia.

Apabila ahli waris mene-

saat

si

pewaris

2. Tanggung jawab ahli waris

rima warisan tersebut, maka

terhadap

hutang

pewaris

si ahli waris juga mem-

kepada bank titil sebagai pihak

punyai kewajiban melunasi

ketiga menurut hukum Islam

hutang pewaris.

adalah berdasarkan Pasal 171

E. Kesimpulan

huruf e KHI dan Al-Qur’an QS.

Simpulan

An-Nisa’ 4:11, menjadi mutlak

1. Bahwa alasan mengapa ahli

manakala harta warisan ter-

waris

wajib

menggantikan

sebut tidak mengandung ke-

kedudukan pewaris berkaitan

mudhorotan kepada si ahli

dengan hutang pewaris kepada

waris, atau harus ketika harta

bank titil sebagai pihak ketiga

warisan

menurut hukum Islam adalah

ahli

berdasarkan Pasal 171 huruf e

hutang-hutang

tersebut

waris

untuk
si

mencukupi
menutupi
pewaris.
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Apabila tidak mencukupi se-

utang

panjang

memberikan

mereka ambil, baik klausa-

kemudhorotan, maka ahli waris

klausa atau akibat hukum yang

wajib

akan didapatkan ketika me-

tidak

bertanggung

jawab.

Menurut

ketentuan

KUH

Perdata,

berdasarkan

Pasal

1826

KUH

Perdata

maka

tanggung jawab ahli

waris

terhadap

hutang

pewaris

menjadi tanggung jawab ahli
waris. Akan tetapi berdasarkan
Pasal

1045

KUH

seseorang ahli
menerima

Perdata

waris

atau

dapat

menolak

warisan itu. Apabila ahli waris
menerima

warisan

maka

ahli

si

mempunyai

tersebut,

waris

juga

kewajiban

me-

lunasi hutang pewaris.
Saran
1. Bagi

para

debitor/nasabah

seharusnya lebih berhati-hati
dan

bijak

dalam

memilih

perbankan untuk melakukan
perjanjian utang piutang dari
hal

ke-legal-an

tersebut,

agar

perbankan
tidak

terjadi

sesuatu yang merugikan diri
sendiri dan keluarga.
2. Bagi para debitor/nasabah bank
titil seharusnya proaktif bertanya dan memahami perjanjian

piutang

yang

akan

lakukan utang piutang.
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