
1 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut KHI disebabkan adanya 

hubungan perkawinan antara pewaris dengan Janda. Sedangkan dilihat dari 

segi haknya atas harta warisan, Janda termasuk ahli waris dzawilfurudl. 

Kedudukan Janda sebagai ahli waris dzawil furudl merupakan ahli waris 

keutamaan sehingga tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris yang lain. 

Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh 

harta warisan, tetapi Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara 

pewaris. 

2. Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut KHI Ditegaskan dalam Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 dan 180, 

yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk suami adalah sebesar ½ 

bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan ¼ 

bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk 

istri adalah sebesar ¼ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan 
1
/8 bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta 

warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan ½ harta bersama setelah 

dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, 
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pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat).Sedangkan ½ 

bagian dari harta bersama menjadi hak Janda.  

B. Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka penulis akan menyampaikan saran antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di pengadilan agama, 

Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-

permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai 

permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan. 

Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dijelaskan secara eksplisit 

dijelaskan dalam nash, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Hal tersebut 

merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, 

berkaitan dengan kedudukan ahli waris Janda terhadap harta warisan ini, juga 

dapat diselesaikan secara adil dan pasti sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan 

dalam hukum Islam. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama terutama bagi 

keluarga pewaris serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 

2. Kedudukan ahli pengganti yang menjadi problem di masyarakat, dalam 

penyelesaiannya sebaiknya dilihat dulu dari dasar hukum kedudukan ahli waris 

pengganti dalam al-Qur’an dan hadits. Oleh karena al-Qur’an dan hadits tidak 

menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk 

kepada teori-teori maupun konsep-konsep tentang waris pengganti. 

 


