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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang 

lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada 

hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada yang mempunyai akibat 

hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan  

hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang 

dengan orang lain disebut Hukum Perdata
1
. 

 Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat.Hukum mengatur 

hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana 

cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Di Dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat ini, manusia adalah sentral. 

 Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijadikan atas jenis kelamin pria 

dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasangan antara 

pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang 

kemudian melahirkan anak. Dengan demikian timbullah yang disebut keluarga. 

Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia didalam masyarakat. 

 Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 

anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-

kepentingan anggota masyarakat. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan 
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itu, masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan 

agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. 

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota 

masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan 

keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu
2
. 

 Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. 

Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha 

kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup 

keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. 

Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah 

diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak 

mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut 

dengan pewarisan. 

 Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa 

kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. 

Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi 

pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang 

ditinggalkan.
3
 

 Kewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada 

harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi 

ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas 
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harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum. Dalam pengertian waris tersimpul 

subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau 

yang diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab 

timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris 

kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Jika 

dirumuskan, Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang 

beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau 

orang yang ditunjuk
4
. 

 Ketentuan mengenai Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum 

Perkawinan, paling tidak dapat dikemukakan 2 (dua) alasan, yaitu: 

Pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan.Oleh karena itu 

Janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan 

mereka adalah ahli waris. 

Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang 

diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan, yang ditegaskan 

dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan 

darah dan hubungan perkawinan. 

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan ”hukum terapan” pada 

lingkungan peradilan agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 

1991. pelaksanaannya didasarkan pada instruksi presiden RI tanggal 10 Juni 1991 

No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk 
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menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh 

alim ulama indonesia dalam loka karya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 

untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang 

memerlukannya.  

 Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama 

RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi 

presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan semenjak itu ia mulai 

dipergunakan dilingkungan peradilan agama sebagai dasar dan landasan formal 

dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa tentang perkawinan, 

kewarisan, dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.
5
 

 Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan 

sebagai hukum terapan di pengadilan agama sebagai dasar dan landasan formal 

dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa, Prof. Dr. Koesnoe menilai 

bahwa KHI tetap berada di luar tatanan hukum positif indonesia dan itu 

merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam atau bisa disebut 

dengan ijma’ kalangan tersebut.
6
 

 Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan 

agama sebagai ril, ia sudah dapat dikatakan termasuk dalam hukum positif 

indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber 

hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk 

                                                             
5
Mardani, kumpulan peraturan tentang hukum Islam diIndonesia (jakarta: kencana,2015) 

hlm. 124.  
6
Moh. Koesnoe, “Kedudukan Kompilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, 

(Varia Peradilan, 1995), hlm. 60  



5 

 

 

meningkatkannya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi 

sebuah undang-undang. 

 Mengulas tentang acara di Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada 

kepentingan orang yang beragama Islam, disinilah yang dalam ketentuan Undang-

Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah menjadi Undang-Undang 

No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, disebutkan sebagai perdata tertentu 

bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara di 

Pengadilan Agama menuntut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi 

dasar pijakan dan landasan harus dijunjung tinggi. 

Ketentuan KHI jelas menggariskan bahwa: 

a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 

pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang 

suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan 

samapai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum 

atas dasar keputusan Pengadilan Agama. 

b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

 Jika dicermati, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing  

mendapatkan bagian 50 : 50, pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersama 

dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari 

Pengadilan Agama.
7
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 Ahli waris menurut Hukum Waris Islam di tetapkan pada hubungan darah 

ditentukan dalam Pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu: 

Hubungan darah ke bawah dan ke atas. Menurut Pasal 174 KHI, ahli waris 

menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, 

yang disebut dengan istilah Janda atau duda. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan 

Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat 

dengan istilah cerai mati.  

  Kewarisan di dalam  Hukum Islam sangat luas dan sudah pasti 

penetapannya. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan menganalisis kewarisan 

untuk ahli waris janda di dalam Kompilasi Hukum Islam, apakah sudah sesuia 

dengan hukum Islam itu sendiri yang karena Kompilsai Hukum Islam itu merujuk 

kepada hukum islam tersebut. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan 

menganalisis kewarisan untuk ahli waris janda di dalam KHI. 

  Latar belakang permasalahan diatas, memunculkan pertanyaan 

bagaimanakah penerapan Hukum Waris janda tersebut? Dalam hal ini adalah 

mengenai  kewarisan khususnya untuk janda menurut Kompilasi Hukum Islam. 

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya 

diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan memilih judul: “KEWARISAN 

JANDA DI DALAM KOMPILASI  HUKUM  ISLAM DITINJAU 

MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM”. 
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B. Batasan Masalah 

 Agar sripsi ini terarah secara sistematis maka penulis membatasi masalah 

mengenai kewarisan janda di dalam KHI pasal 85 dan 179-180. 

C. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan 

berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris menurut KHI ? 

2. Bagaimana pembagian hak kewarisan Janda di dalam KHI dan tinjauan 

hukum Islam? 

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kewarisan janda dalam Kompilasi Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui penetapan hak kewarisan untuk janda dalam Kompilas 

Hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu 

penelitian hukum, dalam bidang hukum Islam yang mencakup 

permasalahan kewarisan khususnya tentang kewarisan janda dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam menyusun 

skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ahwal 

as-syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum. 
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c. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis 

serta memberikan masukan bagi penulis mengenai hukum perdata pada 

umumnya serta hukum waris pada khususnya. 

E. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan 

pustaka yang berkaitan dengan kewarisan janda di dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, penulis menelaah 

konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan dalam Kompilasi hukum islam 

kemudian di analisis menurut hukum kewarisan Islam. 

2.  sumber data 

 Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang memiliki 

relevansi dengan penelitian, diantaranya: bahan-bahan berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi, meliputi buku-buku hukum kewarisan Islam , jurnal-jurnal hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat  menunjang bahan 

primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain 

sebagainya
.
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian 

hukum adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis 

sehingga mudah dalam melakukan analisis. 

4. teknik Analisis data 

a. Metode konten analisis 

 Metode content analisis yaitu metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa 

yang di selidiki.
8
 Yang dalam hal ini penulis akan mengidentifikasi atau 

mempelajari Kompilasi Hukum Islam di bagian kewarisan janda kemudian akan 

dianalisis dengan kewarisan dalam Islam. 

b. Metode Deduktif 

 Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang 

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus
9
. Dengan mengumpulkan 

semua pengamatan penulis mengenai kewarisan janda  di dalam Kompilasi 

Hukum Islam kemudian. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut: 
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Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :  Merupakan tinjauan umum tentang KHI, pengertian KHI, latar 

belakang lahirnya KHI, pemberlakuan KHI, landasan dan kedudukan 

KHI. 

Bab III :  Merupakan tinjauan umum tentang waris Islam, pengertian waris, 

syarat dan rukun waris, ahli waris, bagian-bagian waris, sebab-sebab 

tidak mendapatkan harta waris, aul, dan hal-hal yang menghalangi 

waris. 

Bab IV :  Merupakan kesimpulan kedudukan janda sebagai ahli waris di dalam 

Kompilasi Hukum Islam, tinjauan pembagian waris untuk janda di 

dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Bab V :  Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


