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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Putusan Hakim, jika dirujuk berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam bahwa: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada 

si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali 

mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dan (2) bagian ahli waris pengganti 

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 

diganti. Ketentuan yang berlaku bahwa ahli waris yang meninggal terlebih 

dahulu, untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris 

pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris). 

2. Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar  ketentuan hukum yang 

digunakan, hakim memutuskan yang berhak menjadi ahli waris pengganti 

adalah anak dari salah satu anak laki-laki yang telah meninggal dunia. 

Dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli 

waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

disebutkan dalam pasal 173. Sedangkan dalam kasus perkara si pewaris 

yang meninggal lebih dahulu dari pada ahli waris. Atas penentuan ini 

sangat jelas bahwa hakim memutuskan perkara tidak sesuai dengan pasal 

185 Kompilasi Hukum Islam. Artinya putusan ini perlu adanya perbaikan 
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sehingga perkara ini dapat diselesaikan sesuai peraturan yang telah 

berlaku. 

3. Berdasarkan analisis  kompilasi hukum Islam terhadap putusan yang telah 

diuraikan diatas dan kebijakan hakim mengenai putusan ahli waris 

pengganti, maka setelah penulis lakukan penelitian dalam bentuk 

wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan agama Pekanbaru 

disini penulis mendapatkan hasil bahwasannya putusan ini sesuai dengan 

pasal 185 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris 

pengganti hanya saja disini terdapat perbedaan dalam penyebutan nama. 

Namun, pada dasarnya maknanya tetap sama yang mana dalam hukum 

Islam yang dikutip dari pendapat Hazairin menamainya dengan sebutan 

mawali (ahli waris pengganti), sedangkan hakim menamainya dengan ahli 

waris bertingkat (munasakhat), disini hakim berijtihad dan menetapkan 

bahwasannya ahli waris bertingkat itu memiliki makna yang sama dengan 

ahli waris pengganti , dan dalam hal ahli waris pengganti ini Kompilasi 

Hukum Islam sudah dijadikan sebagai hukum materil (hukum yang 

mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang 

berwujud perintah dan larangan), contoh: yang terdapat dalam hukum 

pidana dan hukum perdata.    

Ahli waris pengganti memang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan 

hadis,  akan tetapi perlu diketahui yang menjadi pertimbangan disini adalah 

untuk menjaga kemaslahatan agar tidak terjadi perpecahan atau sesuatu yang 

buruk yang mungkin akan terjadi jika tidak dilaksanakan, intinya agar tidak 
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menimbulkan kemafsadatan atau keburukan bagi pihak yang merasa 

dirugikan. 

 

B. Saran 

Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan 

yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Begitu pentingnya permasalahan ahli waris pengganti ini kita kaji lebih 

dalam lagi sehingga agar dapat di aplikasikan dalam pasal-pasal Kompilasi 

Hukum Islam,  serta agar dapat mewujudkan putusan yang penyamarataan 

putusan. 

2. Tentang ahli waris pengganti ini hendaknya disosialisasikan kepada 

masyarakat agar masyarakat pada umumnya tidak merasa bahwa ketentuan 

ini menyalahi aturan hukum. 

3. Supaya dimasa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam lagi 

mengenai ahli waris pengganti untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

lembaga hukum. 

 


