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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama merupakan sebuah aturan yang lengkap dan 

sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia 

dan akhirat. Sebagai aturan yang lengkap mencakup di dalamnya semua aturan 

hukum termasuk hukum waris. Hukum kewarisan adalah aturan-aturan orang 

yang termasuk ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang 

berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian 

dan tata cara melaksanakan pembagian harta warisan.
1
 

Hukum yang masih berlaku di Indonesia adalah hukum konvensional 

bukan hukum Islam, namun ada beberapa aspek-aspek kehidupan yang masih 

menerapkan hukum Islam. Di antaranya hal-hal yang menyangkut masalah 

pernikahan, perceraian, hak asuh anak, juga masalah pembagian harta waris, 

sebagaimana yang banyak kita kenal dengan Istilah “Kompilasi Hukum Islam 

(KHI)”. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, Kompilasi Hukum Islam ini 

banyak digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama. Hukum Waris Islam 

merupakan hukum yang harus kita jaga semestinya sebagai umat Islam kita 

harus mempelajari hukum waris dari Agama kita.  

Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur`an 

bersifat qoth’i baik tsubut (keberadaannya) maupun dalalah (penunjukan 

hukumnya). Mengenai furudh al-Muqaddarah (bagian yang telah ditetapkan) 

                                                             
1
 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Alaf riau, 2007), hlm. 2. 
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yang tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hanya saja, furudh al-

Muqaddarah itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya 

bergabung dengan satu furudh lain. Seperti anak perempuan sendiri ia akan 

mendapat setengah, ibu dengan adanya anak akan mendapatkan seperenam,  

suami mendapat seperempat dengan adanya anak dari pewaris, ayah dan ibu 

akan mendapat seperenam dengan adanya anak dari pewaris.
2
 

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai 

ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur`an, yaitu: ayah (bila 

pewaris tidak meninggalkan  anak), anak laki-laki dan saudara laki-laki.  

Demikian juga dengan kewarisan cucu, yang tidak  secara rinci dijelaskan 

d a l a m  al-Qur`an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para 

mujtahid untuk berijtihad. 

Apabila  ayat-ayat  al-Qur`an  dalam  bidang  kewarisan  dikaji,  maka 

akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, serta ahli waris 

yang derajatnya  lebih  jauh  lagi  tidak  dirinci  bagian-bagian  warisannya.  

Dalam  al-Qur`an, ahli waris yang bagian-bagian warisannya dirinci dengan 

jelas ialah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara, janda dan duda. Karena 

al-Qur`an dan Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek  

serta  ahli  waris  yang  derajatnya  lebih.  

Hukum waris yang diterapkan di Pengadilan Agama adalah hukum 

waris Islam. Jika dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 

“yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli 
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waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, 

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan 

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” 

Maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara terhadap fakta-fakta yang ada sesuai faraidh. 

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia 

ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam.
3
 Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam 

Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang 

telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini 

tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: 

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam pasal 173”.
4
 

2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti”.
5
 

 

                                                             
3
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Cet. ke-4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 

2010), hlm. 53. 
4
 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau 

mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah 

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
5
 Ibid., hlm. 158. 
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Konsep ahli waris pengganti ini muncul belakangan, dan sering 

dihubungkan dengan hasil pemikiran Prof. Hazairin. Hasil pemikiran itu 

kemudian dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik dan 

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, 

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pengecualiannya adalah 

pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. 

Sementara dalam kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru 

berbeda dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam kasus 

tersebut Pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada ahli waris. 

Sebagaimana yang tercantum pada putusan perkara tanggal 18 November 

2015 Bahwa MN telah meninggal dunia pada tahun 1998, di Pekanbaru karena 

sakit, pada waktu MN meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal 

dunia lebih dahulu, sehingga pada waktu MN meninggal dunia, meninggalkan 

1 (satu) orang Isteri,  2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak 

perempuan dari pernikahan dengan isteri kedua MN (isteri kedua), dan 1 

(satu) orang anak laki-laki dari pernikahan dengan isteri pertama AH (isteri 

pertama), kemudian pada tahun 2009 MH (isteri kedua) dari MN meninggal 

dunia dan meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 

orang anak perempuan. Pada tahun 2015 meninggal salah satu anak laki-laki 

dari MH (isteri kedua MN) dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang 

terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. 
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Dalam putusan Nomor 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr bahwasanya anak dari 

salah satu anak laki-laki yang telah meninggal dunia (cucu) dari MN 

mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum ayahnya karena 

menggantikan kedudukan ayahnya. Dalam perkara putusan Nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr ini penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara 

Kompilasi Hukum Islam dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru 

tentang penetapan ahli waris pengganti.  

Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

Bagan 1:    ○MN  

 

NB:  

A  : Isteri  

B,C : Anak Perempuan 

D,E,F  : Anak Laki-laki 

 

Keterangan bagan 1: 

MN meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (A), tiga anak 

laki-laki (D,E dan F) dan dua anak perempuan (B dan C). 

Bagan 2:   ∆ MH 

 

 

 

 

 

 

       

   E ○    F ○   G ∆   H∆   I∆    J∆ 

                    

 

 

 

 

  

∆  A  ∆ B  ∆ C  D ○  E○  F ○ 

A ○    B ○ C ∆   D ∆ 
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NB: 

A,B  : Anak Laki-laki 

C,D  : Anak Perempuan 

E,F  : Anak Laki-laki 

G,H,I,J : Anak Perempuan 

 

Keterangan bagan 2: 

 

MH meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki 

(A dan B) dan dua orang anak perempuan (C dan D). Salah seorang anak laki-

laki (B) meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang terdiri dari dua 

orang anak laki-laki (Edan F) dan empat orang anak perempuan (G,H,I,J). 

Selanjutnya putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama perlu 

pengkajian mengenai dasar putusan oleh hakim  mengenai kewarisan, seperti 

penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya apakah telah sesuai dengan 

faraidh yang diberlakukan dalam perkara waris tersebut. Pembuktian ini 

sangat menentukan kualitas putusan, karena apa yang telah diputuskan oleh 

hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru 

mengenai hal yang sama dan antara pihak yang sama juga.  

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis  perlu untuk melakukan 

penelitian mengenai penetapan ahli waris pengganti, dengan judul “Analisis 

Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti”. 
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B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul diatas, maka penulis 

perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul ini, sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria 

tertentu, dan dilakukan sejak seorang peneliti mulai melakukan penelitian 

(secara parsial, bagian demi bagian), tetapi analisis yang bersifat total 

dilakukan setelah data terkumpul semua.
6
 

2. Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi hukum Islam adalah berbagai bahan tertulis yang 

diambil dari berbagai macam buku ataupun tulisan mengenai suatu 

persoalan hukum islam. Tujuan kompilasi hukum Islam adalah untuk 

mempermudah instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan 

berbagai masalah yang berkaitan. 

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia:  

“Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan 

dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan 

mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber 

                                                             
6
 Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka 

Yustisia, 2012), hlm. 181-183.  
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yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu 

buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan 

dapat ditemukan dengan mudah”
7
. 

3. Ahli Waris Pengganti 

Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang 

yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah 

meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris.
8
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut: 

a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai ahli waris pengganti.  

b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor   

1588/PDT.G/2015/PA.PBR mengenai ahli waris pengganti.  

c. Analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan dan kebijakan 

hakim mengenai penetapan putusan nomor 

1588/PDT.G/2015/PA.PBR. 

 

 

                                                             
7
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 11. 

8
 Al-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap 

Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998), 

hlm. 52.  
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2. Batasan Masalah  

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar 

pembahasan tesis ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:  

a. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai ahli waris pengganti.  

b. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara nomor   

1588/PDT.G/2015/PA.PBR mengenai ahli waris pengganti.  

c. Analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan dan kebijakan 

hakim mengenai penetapan putusan nomor 

1588/PDT.G/2015/PA.PBR. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai ahli waris pengganti ? 

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara 

nomor   1588/PDT.G/2015/PA.PBR mengenai ahli waris pengganti ? 

c. Bagaimana analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan dan 

kebijakan hakim mengenai penetapan putusan nomor 

1588/PDT.G/2015/PA.PBR? 
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D. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai ahli waris pengganti. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 

perkara nomor 1588/PDT.G/2015/PA.PBR mengenai ahli waris pengganti. 

3. Untuk mengetahui analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan dan 

kebijakan hakim mengenai penetapan putusan nomor 

1588/PDT.G/2015/PA.PBR. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk memberikan konstribusi dalam rangka mengembangkan wacana 

keilmuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan 

pengganti dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. 

b. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, serta sebagai bahan    acuan dan 

sumbangan pemikiran pada masyarakat khususnya dalam hal kewarisan 

pengganti dalam kompilasi hukum Islam. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Laporan penelitian dengan sistematila penulisan sebagai berikut: 

BAB I:  Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang 

Masalah, Defenisi Istilah, Permasalahan (Identifikasi Masalah, 
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Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan Penelitian dan 

Manfaat Peneltian, Sitematika Penulisan. 

BAB II   : Landasan Teoritis, Menjelaskan Teori Tentang Waris (Pengertian 

Waris, Dasar Hukum Waris, Rukun dan Syarat Waris, sebab-

sebab kewarisan, hal-hal penghalang kewarisan, macam-macam 

ahli waris, keutamaan dan hijab, ahli waris pengganti, ahli waris 

bertingkat (al-Munasakhah), Penelitian yang Relevan. 

BAB III:  Menguraikana gambaran umum tentang Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik dan 

Analisa Data. 

BAB IV:  Hasil Penelitian, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti, 

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti, 

Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan dan 

Kebijakan Hakim Mengenai Penetapan Putusan Nomor 

1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti 

BAB V:  Merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari, 

Kesimpulan dan Saran.  

 


