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ABSTRAK 

Karmilah Nur Syahadah. “Ketentuan Harta Warisan Bagi Anak yang Berbeda 

Agama dengan Orangtuanya Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 

huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pembagian waris beda agama 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di 

dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama merupakan penghalang untuk 

menerima waris, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 

menghalanginya. 

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana 

ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orantuanya 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kedua, untuk mengetahui upaya penyelesaian pembagian harta warisan bagi anak 

yang berbeda agama dengan orangtuanya dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ketentuan harta waris untuk 

anak yang berbeda agama dengan orangtuanya memiliki perbedaan antara 

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka 

penelitian ini menggunakan teori perbandingan. Adapun metode penelitian yang 

saya gunakan yaitu metode komparatif dalam bentuk kajian kepustakaan dengan 

data yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pendekatan yuridis dan studi doktrin hukum. 

Kewarisan merupakan bentuk pembagian kekayaan dan merupakan suatu 

bukti dari solidaritas dan kebersamaan dalam semua hal, meskipun prinsip ini 

tidak mengikat terhadap seseorang yang berbeda keyakinan atau agama. Dalam 

hukum islam orang yang tidak beragama islam tidak dapat menerima harta waris 

dari seorang muslim, meskipun pada dasarnya yang bersangkutan mempunyai hak 

untuk menggunakan hartanya, tetapi hubungan perwalian diantara keduanya 

terputus secara hukum. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Pertama, di dalam Kompilasi 

Hukum Islam diatur bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk 

mendapatkan waris. Sedangkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

perbedaan agama bukan penghalang proses waris mewarisi. Kedua, solusi hukum 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk waris beda agama adalah 

melalui konsep wasiat atau hibah. 
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