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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS DAN  AHLI 

WARIS PENGGANTI 

 

A. Kajian Teori 

1. Waris 

a. Pengertian Waris 

Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris yang dalam bahasa 

Arab berasal dari kata: ََََوَرث–ََ ََ–يَِرُث ِوَراثَةًََ–ِإْرثًا  yang mengandung arti 

mewarisi
9
. Atau seperti kalimat “َ َقريبه َفالن  si Fulan telah mewarisi ” ورث

kerabatnya, atau “ َأباه ia telah mewarisi ayahnya  ” ورث
10

. Dan juga dalam 

firman Allah SWT dalam Q.S An-Naml ayat 16: 

        ……………..  

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud……”
11

 

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian waris adalah perpindahan 

sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada 

kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi istilah adalah perpindahan hak 

pemilikan dari mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli 

warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, 

maupun hak-hak lain yang sah
12

 

                                                             
9
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990), hlm. 

496. 
10

 Ali Ash-Shobuni, Hukum Kewarisan (Al-Mawari fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah), 

Terjemahan oleh Basalamah, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 41. 
11

 Departemen Agama, Mushaf al-Qur`an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 378. 
12

 Ali Ash-Shobuni, Hukum Kewarisan, hlm. 41. 
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Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang 

dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan pewaris
13

. 

Ilmu waris juga disebut ilmu faraidh bentuk jamak dari kata faridah. kata 

ini berasal dari kata farada yang artinya ketentuan atau menentukan
14

. 

Kata faridah ini banyak disebut dalam Q.S An-Nisa‟ ayat 7: 

                        

                          

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan”.
15

 

Selain itu dalam Q.S Al-Qasas ayat 85: 

                         

                 

Artinya:  “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan 

hukum-hukum) Al-Qur‟an, benar-benar akan mengembalikan 

kamu ke tempat kembali. Katakanlah: “Tuhanku mengetahui 

orang yang membawa petunjukdan orang yang dalam kesesatan 

yang nyata”.
16

 

Dalam faraidh ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang 

berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai 

sahib fard (pemilik bagian), ashabah, zhawil arham, juga hal-hal yang 

                                                             
13

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 8, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 

hlm. 340. 
14

 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2. 
15

 Departemen Agama, Mushaf, hlm. 78. 
16

 Ibid., hlm. 396. 
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datang kemudian seperti hujub (penghalang mendapatkan warisan karena 

ada pewaris lain), radd dan halangan mendapatkan warisan
17

. Dengan 

demikian kata faraidh atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan 

tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan 

warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian 

yang diterima oleh mereka.
18

 

Ahli waris atau disebut juga waris dalam istilah fiqh adalah 

orang yang   berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal.
19 

Adapun menurut definisi yang lain, di antaranya: 

Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris ialah sekumpulan orang 

atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada 

hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau 

menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang 

(pewaris).
20

 

Menurut Soerjono Soekanto, ahli waris diartikan seorang atau 

beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.
21

 

Adapun pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam,  ahli  waris 

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

                                                             
17

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh, hlm. 341. 
18

 Ahmad Rofiq, Fiqh, hlm. 4. 
19

 Amir Syarifuddin, Hukum, hlm. 212. 
20

 M. Idris  Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum  Kewarisan Islam  dengan 

Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 

1994), hlm. 103. 
21 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Cet. ke-5, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2002), hlm. 262. 
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darah atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
22

 

b. Dasar Hukum Kewarisan 

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam 

Islam sebagai berikut:
23

 

1. Al-Qur`an 

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu 

ayat-ayat al-Qur`an yang selain kedudukannya qath’i al-wurud, juga qath’i 

al-dalalah meskipun pada dataran tazfiz (aplikasi) sering ketentuan baku 

al-Qur`an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada 

bagian nominalnya, misalnya dalam kasus radd, aul dan sebagainya
24

. 

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi 

yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling 

banyak dibicarakan dalam al-Qur`an. Angka-angka pecahan tersebut 

sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan 

dengan masalah kewarisan, yaitu: 

1) Al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 33 yang menyatakan adanya hak 

bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan. 

                                                             
22 Himpunan  perundang-undangan, Kompilasi  Hukum  Islam,  (Jakarta:  Fokus media, 

2007), hlm. 56. 
23

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1981), hlm. 33. 
24

 Ahmad Rofiq, Hukum, hlm. 374. 
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Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan 

pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang 

kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka 

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya 

Allah menyaksikan segala sesuatu”. 
25

(QS. an-Nisa‟: 33) 

 

2) Al-Qur`an surat An-Nisa‟ ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris 

laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris 

sesuai dengan bagian yang ditentukan. 

                     

                        

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu 

bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan”.
26

 (QS. an-Nisa‟: 7) 

 

3)  Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris 

(furudl al-muqaddarah) terdapat pada surat an-Nisa‟ ayat 11-12 

dan 176. 

                                                             
25

 Departemen Agama, Mushaf, hlm. 83. 
26

 Ibid., hlm. 78. 
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Artinya: “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang 

anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 

ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
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jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibubapanya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. Dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh isteriisterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteriisterimu itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 

yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik lakilaki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
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menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyantun”.
27

 (QS. an-Nisa‟: 11-12) 

                          

                               

                          

                        

 

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; 

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 

yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 

dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 

(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
28

 (QS. an-

Nisa‟: 176) 

 

                                                             
27

 Ibid., hlm. 78-79. 
28

 Ibid., hlm 106. 
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4) Ayat menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat waris, yaitu surat An- 

Nisa‟ ayat 13 dan 14. 

                  

                   

                      

                

Artinya:  “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-

ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah 

dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah 

kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.
29

 

(QS. an-Nisa‟: 13-14) 

5)  Dalam ayat 6 surat Al-Ahzab ditegaskan bahwa orang-orang yang 

mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris 

mewarisi. 

                  

                  

                    

         

                                                             
29

 Ibid., hlm. 79. 
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Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya 

adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang 

mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak 

(waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-

orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali 

kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-

saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah 

tertulis di dalam Kitab (Allah)”. 
30

(QS. al-Ahzab: 6) 

2. Hadis 

Hadis merupakan pelengkap al-Qur`an sebagai sumber hukum 

ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hadis merupakan salah 

satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur`an.  

Di antara hadis Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan 

adalah: 

ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل  ثَ َنا اْبُن طَاُوٍس َعْن َأبِيِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّ ثَ َنا ُوَهْيٌب َحدَّ َحدَّ
ُهَماَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض بَِأْهِلَها َفَما بَقِ  َي َرِضَي اللَُّه َعن ْ

 فَ ُهَو ِِلَْوَلى رَُجٍل ذََكرٍ 
 

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari 

Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari 

Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu 

kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang 

lakilaki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. 

Bukhari dan Muslim).
31

 

                                                             
30

 Ibid., hlm. 418. 
31

 Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. Ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 

189. 
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ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ِإْسَحَق ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن الزُّْهِريِّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد  ْيَبُة َحدَّ ثَ َنا قُ ت َ َحدَّ
 َاْلَقاِتُل ََل َيِرثُ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ 

 

Artinya: “Hadis dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah 

dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu 

Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Seorang pembunuh tidak 

dapat mewarisi”. (HR. at-Tirmidzi( 
32

 

 

ِة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبي َجاَءِني  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُعوُدِني َعاَم َحجَّ
فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد بَ َلَغ ِبي ِمْن اْلَوَجِع َما تَ َرى َوَأنَا ُذو َماٍل َوََل َيرِثُِني ِإَلَّ ابْ َنٌة ِلي 

ُق بِثُ لُ  ْطُر َقاَل ََل َأَفَأَتَصدَّ َثْي َماِلي َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ََل فَ ُقْلُت فَالشَّ
ثُمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الث ُُّلُث َوالث ُُّلُث َكِثيٌر ِإنََّك َأْن َتَذَر َورَثَ َتَك 

ٌر ِمْن َأْن تَ  ُفوَن النَّاسَ َأْغِنَياَء َخي ْ  َذرَُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَّ

Artinya: “Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada‟ di 

waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada 

beliau: “Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit 

keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara 

tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak 

perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga 

hartaku? “Jangan”, jawab Rasulullah. Aku bertanya: “Separuh”? 

“Jangan” jawab Rasul. “Sepertiga”?, tanya Sa‟ad. Rasul 

menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, 

sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan 

kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka 

dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang 

banyak (Muttafaq „alaih)
33

. 

 

c. Rukun dan Syarat Waris 

Adapun rukun kewarisan ada tiga, yaitu:
34

 

1) Adanya pewaris, yaitu orang yang sudah meninggal baik itu mati 

maupun mati hukmi (orang yang disamakan dengan mayit seperti 

orang hilang). 

                                                             
32

 Nashiruddin al-Bani, Sunan at-Tirmidzi, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr,1988, hlm. 370. 
33

 Imam an-Nawawi,  Sahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 110. 
34

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 105.  
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2) Adanya ahli waris, yaitu orsng yang berhak memperoleh pembagian 

harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, 

diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/ kekerabatan/ 

keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan wala‟ (memerdekakan 

hamba sahaya). 

3) Adanya harta peninggalan, yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli 

waris yang berhak menerima. 

Adapun mengenai syarat-syarat dalam pewarisan adalah sebagai 

berikut:
35

 

a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki (mutlak karena sudah 

meninggal), hukmi (dianggap atau dinyatakan meninggal) atau taqdiri 

dengan cara menganalogikan orang-orang yang meninggal. 

b. Adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris 

meninggal. 

c. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya, seperti ikatan 

suami istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan.  

Penjelasan syarat pertama: harta peninggalan seseorang tidak boleh 

dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim 

memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah 

yang dimaksud “kematian secara hukum”. Misalnya orang yang hilang dan 

tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika 

hakim memutuskan bahwa orang yang tersebut sudah wafat berdasarkan 

                                                             
35

 Ali Ash-Shobuni, Hukum, hlm. 49. 
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beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan 

kepada ahli warisnya
36

. 

Dengan demikian, syarat pertama adalah ia benar-benar telah wafat 

secara pasti, atau didasarkan pada keputusan hakim bahwa ia dinyatakan 

telah meninggal. Hal ini disebabkan, karena selama manusia masih hidup 

ia berhak mengelola hartanya dan pemilikannya masih tetap, sehingga 

tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jika ia sudah meninggal, maka ia 

tidak berdaya sama sekali untuk mengelola harta kekayaan yang menjadi 

miliknya, sehingga hilanglah hak pemilikannya dan berpindah kepada ahli 

waris.
37

 

Kematian pewaris harus dibuktikan baik itu secara hakiki, hukmi, 

atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. 

Pembuktian secara hakiki adalah tidak adanya kehidupan secara alami, 

adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, 

diberitakan telah meninggal atau dengan suatu bukti. Pembuktian secara 

hukmi adalah pembuktian dengan adanya putusan hakim. Adakalanya 

keputusan ini dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih 

hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup. 

Pembuktian secara taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang 

yang telah mati atau adanya persangkaan yang kuat
38

. 

Penjelasan syarat kedua: berhubung ahli waris adalah orang yang 

akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah 
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kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris meninggal ia 

harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar 

layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena apabila ia sudah 

meninggal, ia tidak layak memiliki sesuatu, baik melalui proses kewarisan 

maupun yang lain.
39

 

Berdasarkan syarat ini dapat diketahui bahwa jika ada dua orang 

atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat (yang saling mewarisi) 

meninggal dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka yang 

wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak 

memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah 

wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling 

mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh 

karena itu, tirkah diberikan kepada ahli waris yang benar-benar dipastikan 

masih hidup
40

. Yang mana diungkapkan para fuqaha dengan ucapan: 

َمى نَ الَ تََىاُرَث بَي   قَى، َوالهَد  قَى، َوالَحر   الَغر 
“Tidak ada saling mewarisi antara orang-orang yang mati bersama 

karena tenggelam, terbakar atau tertimpa reruntuhan bangunan”.  

Maka dengan demikian, dengan syarat kedua kelayakan seseorang 

sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima 

perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu 

tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal 

terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya
41

. 

Penjelasan syarat ketiga: hal ini dimaksudkan agar seorang ulama 

yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukannya 
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dengan mudah dan benar. Karena, hukum kewarisan berbeda-beda 

menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan. Oleh karena 

itu, kita tidak cukup hanya mengatakan, “Dia adalah saudara laki-laki 

mayit”, tanpa menjelaskan apakah saudara laki-laki sekandung, seayah, 

atau seibu, karena masing-masing mempunyai hukum yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lain. Sebab diantara mereka ada yang mendapatkan 

bagian yang pasti (bil fard), bagian sisa (bil ashabah), dan terhalang 

(mahjub) serta ada yang tidak terhalang (ghairu mahjub).
42

 

Mengenai syarat ketiga ini, diantara ahli faraidh ada yang 

mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, 

diantaranya adalah sayyid sabiq. Menurutnya yang menjadi syarat yang 

ketiga adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang 

pewarisan
43

. 

Dari beberapa rukun dan syarat kewarisan diatas, dapat dipahami 

bahwa semua rukun dan syarat di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak 

terpenuhi maka tidak sah. 

d. Sebab-sebab Kewarisan 

Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya 

saling mewarisi yakni:
44

 

1) Al-qarabah atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris 

yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, 
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maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat 

jauhnya hubungan kekerabatan. 

2) Al-musaharah atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan 

adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima 

warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia. 

3) Al-wala’ atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah 

seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba 

sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong
45

. 

e. Hal-hal Penghalang Warisan 

1. Perbudakan 

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi 

warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Berkaitan 

dengan adanya perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa non 

muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat 

tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non muslim?
46

 

Imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim bisa mewarisi non 

muslim.
47

 Imamiyah mengatakan bahwa, “ibu itu seperti ayah.” Dia 

menghalangi para kakek dan nenek untuk memperoleh waris, juga para 

saudara lelaki dan perempuan mayat dari semua jurusan.
48
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Mazhab empat mengatakan bahwa anak perempuan mayat tidak 

bias menghalangi anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) mayat, dan 

bahwasannya dua orang atau lebih anak perempuan bias menghalangi 

anak-anak perempuan dari anak laki-laki (banat al-ibn), kecuali bila 

bersama para anak perempuan itu ada anak laki-laki. Adapun satu anak 

perempuan tidak bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-

laki (banat al-ibu), tetapi satu anak perempuan dan beberapa anak 

perempuan, dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu.
49

 

Imamiyah mengatakan, bahwa anak perempuan itu seperti anak 

laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari 

anak laki-laki (awlad al-awlad), apalagi saudara laki-laki atau perempuan 

mayat.
50

 

Para ulama mazhab sepakat bahwa masing-masing kakek dan 

saudara laki-laki menghalangi para paman, dan bahwasannya anak baik 

laki-laki maupun perempuan menghalangi suami untuk memperoleh 

bagian. Sebetulnya, mazhab Sunni berpegang pada kaidah yang lebih 

dekat lebih didahulukan, tetapi tidak secara mutlak dan disertai syarat 

harus berada dalam kelompok yang sama. Artinya, kerabat yang lebih 

dekat dengan mayat menghalangi kerabat yang posisinya lebih di bawah, 

kecuali saudara-saudara lelaki dari pihak ibu yang tidak terhalangi oleh 

adanya ibu yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mayat. Demikian 

pula, halnya dengan ibu dari nenek. Dia menerima waris bersama-sama 

dengan nenek, yaitu anak perempuannya sendiri. Akan tetapi, bila yang 

                                                             
49

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh, hlm. 569. 
50

 Ibid. 



 29 

berada di bawahnya itu bukan dari kelompok yang sama, dia tidak bias 

menghalangi, misalnya ayah. Dia menghalangi ayahnya ayah (abu al-ab), 

tetapi tidak menghalangi ibunya ibu (umm al-umm) dan sebagaimana 

halnya pula dengan ibu. Dia menghalangi ibunya ibu (umm al-umm), tetapi 

tidak menghalangi ayahnya ayah (abu al-ab). Sementara itu, para paman 

mayat harus didahulukan darui pada paman ayahnya. Demikian pula, 

dengan kakek-kakeknya. Mereka didahulukan dari pada para kakek 

ayahnya. Seterusnya, nenek yang lebih dekat hubungannya dengan mayat 

menghalangi nenek yang lebih jauh. Semua itu berlaku menurut kaidah, 

“yang lebih dekat,lebih didahulukan”.
51

 

Ahlu Sunnah juga membedakan antara laki-laki dari perempuan, 

saudara-saudara lelaki mayat bisa menerima waris bersama-sama anak 

perempuan mayat tetapi tidak bias menerima waris (mahjub) bila berada 

bersama-sama anak laki-laki mayat. Sementara itu,para anak saudara laki-

laki mayat, bagi madzhab Sunni, tidak bias menerima waris bersama-sama 

dengan para kakek (mahjub). Ini berbeda dari pendapat yang dipegang 

oleh Imamiyah.
52

 

Selanjutnya, nenek yang memiliki hubungan kekerabatan dekat 

melalui jalur ayah, tidak dapat menghalangi nenek yang memiliki 

hubungan jauh dari pihak ibu menurut pendapat Imam Syafi‟i dan Imam 

Maliki misalnya ayah dengan ibu ibunya (neneknya) ibu (umm umm al- 

umm), tetapi bisa menghalangi menurut pendapat Hanafi dan Hambali. 
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Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak 

untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang 

dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu 

sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan 

merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah 

menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan 

yang disepakati kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua Jenis budak 

merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi 

disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.
53

 

Dalam surat an-Nahl ayat 75 disebutkan: 

             

Artinya:  Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak 

terhadap sesuatu apa pun. (Q.S. an-Nahl: 75)
54

 

 

Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, 

misalnya merdekanya budak kerena adanya perjanjian dengan tuannya. 

Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk 

memerdekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan suatu 

sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, “jika istriku 

melahirkan anak laki-laki, engkau merdeka.”
55
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2. Pembunuhan 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak 

mendapatkan warisan.
56

 Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

ْقتُ ْوِلََشْيأًَ
َ

ََلْيَسَلِْلَقاِتِلَِمْنَتِرَْكِةَامل
Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. 

Seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh 

orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ia ingin cepat 

mendapatkan harta waris. Kaitannya dengan hal tersebut, adalah kaidah 

fiqhiyah berikut: 

يَءَق ََ ْرََمانِهََِمِنَاْستَ ْعَجَلَالشَّ َْبَلَاََوانِِهَُعْوِقَبَِِبِ
Barang siapa tergesa-gesa ingin memperoleh sesuatu sebelum waktunya, 

maka ia akan terkena sanksi dengan tidak mendapatkannya. 

Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh 

perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang 

dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari wawasan seseorang yang 

membunuh untuk pamannya, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 

72: 

                          

Artinya:  Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia 

lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah 

hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu 

sembunyikan.
57
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Menurut Ash-Shobuni, seseorang yang tersebut pada ayat diatas 

terhalang mendapatkan harta waris karena membunuh, bahkan ia dikenai 

sanksi qishash.
58

 Hikmahnya adalah, jika membunuh tidak terhalang 

dalam memperoleh harta waris, karena orang akan banyak melakukan 

pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karena ingin 

cepat memperoleh harta warisnya. Oleh karena itu, para imam mazhab 

sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan 

harta waris.
59

 

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis 

pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang 

dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang 

wajib membayar kafarat. Ulama Malikiyah berpendapat, hanya 

pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat 

menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa 

pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap 

jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar 

diyat atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur 

hak waris. Ulama Syafi`iyah, pembunuhan dengan segala cara dan 

macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya 

memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukukman rajam, atau 

bahkan hanya membenarkan para saksi lain dalam pelaksanaan qishash 

atau hukuman mati pada umumnya. 
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Menurut Ash-Shobuni mengatakan bahwa pendapat yang paling 

rajah adalah pendapat Hanbali yang menyatakan bahwa pembunuhan yang 

menggugurkan seseorang mendapatkan hak waris adalah yang 

menyebabkan pembunuhnya dihukum qishash atau sanksi diyat dan 

membayar kafarat.
60

 

Muhammad Jawad Mughniyah menguraikan perbedaan pendapat 

mengenai perihal pembunuh yang gugur mendapatkan waris. Imamiyah 

mengatakan bahwa barang siapa membunuh kerabatnya sebagai qishash 

atau untuk mempertahankan diri atau karena perintah hakim yang adil, dan 

alasan-alasan lain yang dibenarkan syara`, pembunuhan tersebut tidak 

menggugurkan mendapatkan harta waris. Demikian pula, dengan 

pembunuhan tidak disengaja.
61

 

3. Perbedaan Agama 

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang 

meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, 

ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris.
62

 Rasulullah SAW 

bersabda: 

َتفقَعليه(ََلَيَِرُثَاملسِلُمَالَكاِفُرََوََلَالَكاِفُرَاملسِلُمَ)م
Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak 

mewarisi dari orang Islam. 

Berdasarkan hadis diatas, semua ulama mazhab sepakat bahwa 

orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian 
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ulama ada yang berpendapat bahwa orang muslim boleh menerima waris 

dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris 

dari orang muslim. Pandangan yang paling rajih adalah yang menyatakan 

tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir 

dan muslim.
63

 

f. Macam-macam Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Apabila dilihat dari hubungan 

kekerabatannya, ahli waris dapat dibedakan kepada ahli waris nasabiyah, 

yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya karena hubungan darah. 

Dan ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya 

karena sebab perkawinan (al-mushaharah), memerdekakan budak atau 

adanya perjanjian tolong menolong.
64

 

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima ahli waris, maka 

dapat dibedakan menjadi ahli waris ashab al-furudh yaitu ahli waris yang 

menerima bagian tetap dimana besar kecilnya telah ditentukan dalam al-

Qur`an, seperti ½, 1/3, ¼. Ahli waris ashabah yaitu ahli waris yang 

menerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris 

ashab al-furudh. Ahli waris zawil al-arham yaitu ahli waris yang 

sebenarnya memiliki hubungan darah dengan pewaris, tetapi menurut 

ketentuan al-Qur`an tidak berhak mendapatkan harta warisan.
65
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Jika dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris 

yang mengakibatkan ahli waris terdekat menghalangi ahli waris yang jauh 

dalam memperoleh harta warisan, maka dapat dibedakan menjadi ahli 

waris hajib, yaitu ahli waris terdekat yang dapat menghalangi kakek. 

Sedangkan ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang 

mendapatkan harta warisan karna ada ahli waris yang lebih dekat, seperti 

cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki.
66

 

Jumlah keseluruhan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan 

yang dihubungkan melalui jalur nasabiyah dan sababiyah sebanyak 25 

orang, terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris 

perempuan. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur`an (al-

Furudh al-Muqaddarah) yaitu ½ (al-nisf), 1/3 (al-tsulus), ¼ (al-rubu’), 1/6 

(al-sudus), 1/8 (al-tsumun), 2/3 (al-tsulutsain). Dasar hukum al-Furudh al-

Muqaddarah terdapat dalam QS. an-Nisa` ayat 11-12.
67

 

1. Ahli Waris Nasabiyah 

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang hubungan 

kekerabatannya dengan pewaris dipertalikan dengan hubungan darah. 

Mereka terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.
68

 

Ahli waris laki-laki sebagai berikut: 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya kebawah 

c) Ayah 

d) Kakek dari garis ayah 
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e) Saudara laki-laki sekandung 

f) Saudara laki-laki seayah 

g) Saudara laki-laki seibu 

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

j) Paman / saudara ayah sekandung 

k) Paman seayah 

l) Anak laki-laki dari paman sekandung 

m) Anak laki-laki dari paman seayah 

Sementara ahli waris perempuan sebagai berikut: 

a) Anak perempuan 

b) Cucu perempuan dari anak laki-laki 

c) Ibu 

d) Nenek dari garis ayah 

e) Nenek dari garis ibu 

f) Saudara perempuan sekandung 

g) Saudara perempuan seayah 

h) Saudara perempuan seibu 

2. Ahli Waris Sababiyah 

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan 

kekerabatannya berdasarkan sebab pernikahan (suami/istri), 

memerdekakan budak serta tolong menolong (menurut sebagian ulama 

Hanafiyah).
69
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3. Ahli Waris Dzawi Al-Furudh 

Ahli waris Dzawi al-furudh adalah ahli waris yang memperoleh 

hak kewarisan secara pasti sebagaimana ketentuan dalam al-Qur`an.
70

 

Diantaranya:  

a) Anak perempuan, bagiannya:
71

 

1) ½ jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki, firman 

Allah SWT: 

         

Artinya:  “Apabila dia (anak perempuan) sendirian, maka dia 

mendapatkan bagian separoh harta.” (QS. An-Nisa` 

ayat 11) 

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki 

              

Artinya:  “Apabila anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, maka bagi mereka mendapat dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa` ayat 11) 

3) Ashabah bi al-Ghairi, jika bersama anak laki-laki 

                 

Artinya:  “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan.” (QS. An-Nisa` ayat 11) 

b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika tidak terhijab bagiannya 

adalah: 
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1) ½ jika seorang diri dan tidak bersama cucu laki-laki. Ketentuan 

bagian ½ untuk cucu perempuan garis laki-laki dinisbahkan 

atau diqiyaskan kepada anak perempuan, karena jika anak 

perempuan tidak ada maka cucu perempuan garis laki-laki 

menduduki posisi anak perempuan. 

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki. 

Ketentuan bagian 2/3 bagi cucu perempuan garis laki-laki ini 

dinisbahkan kepada perolehan bagian dua anak perempuan atau 

lebih. 

3) 1/6 sebagai pelengkap bagian 2/3, jika bersama seorang anak 

perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki. 

4) Ashabah bi al-Ghairi, jika bersama cucu laki-laki dari anak 

laki-laki. 

c) Ibu, bagiannya adalah: 

1) 1/3 jika tidak ada far’u waris anak/cuc) atau dua orang saudara 

atau lebih. 

2) 1/6 jika bersama far’u waris atau bersama dua orang saudara 

atau lebih. 

3) 1/3 sisa, dalam masalah gharamain.
72

 

d) Ayah, bagiannya adalah: 

1) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-

laki. 
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2) 1/6 sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan 

dari anak laki-laki. 

3) Ashabah jika tidak ada anak atau cucu. 

e) Nenek, jika tidak terhijab bagiannya adalah: 

1) 1/6 jika lebih dari seorang maka dibagi rata. 

f) Kakek, jika tidak terhijab bagiannya adalah: 

1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak 

laki-laki. 

2) 1/6 sisa jika bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-

laki atau cucu laki-laki. Ketentuan ini dinisbahkan kepada 

bagian ayah. 

3) 1/6 jika bersama saudara sekandung atau seayah setelah 

diambil ahli waris lain. 

4) 1/3 jika bersama saudara sekandung atau seayah tanpa ada ahli 

waris lain. 

g) Saudara perempuan sekandung, jika tidak terhijab bagiannya 

adalah: 

1) ½ jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung. 

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tanpa saudara laki-laki 

sekandung. 

3) Ashabah bi al-Ghair jika bersama saudara laki-laki sekandung. 

4) Ashabah ma’a al-Ghair jika bersama anak atau cucu 

perempuan dari anak laki-laki. 
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h) Saudara perempuan seayah, jika tidak terhijab bagiannya adalah: 

1) ½ jika seorang diri dan tanpa saudara laki-laki seayah. 

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tanpa saudara laki-laki 

seayah. 

3) 1/6 jika bersama seorang saudara perempuan sekandung, 

sebagai pelengkap 2/3 bagian. 

4) Ashabah bi al-Ghairihi jika bersama saudara laki-laki seayah. 

5) Ashabah ma’a al-Ghairihi jika bersama anak atau cucu 

perempuan dari anak laki-laki. 

i) Saudara seibu, jika tidak terhijab bagiannya adalah: 

1) 1/6 jika seorang diri. 

2) 1/3 jika dua orang atau lebih. 

3) Bergabung menerima bagian 1/3 bersama saudara sekandung 

ketika ahli waris ayah dan ibu. 

j) Suami, bagiannya adalah: 

1) ½ jika tidak ada anak atau cucu. 

2) ¼ jika bersama anak atau cucu. 

k) Isteri, bagiannya adalah: 

1) ¼ jika tidak ada anak atau cucu. 

2) 1/8 jika bersama anak atau cucu. 
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4. Ahli Waris Ashabah  

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan 

bagian tertentu yang dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadis atau bias juga 

disebut sebagai ahli waris yang memperoleh bagian sisa. Sebagai ahli 

waris ashabah, terkadang ia memperoleh bagian banyak, terkadang sedikit 

atau bahkan tidak memperoleh sama sekali karena telah habis dibagikan 

kepada ahli waris Dzawu al-Furudh.
73

 

Ada tiga macam ahli waris ashabah, yaitu: 

a) Ashabah bi Nafsih adalah ahli waris yang karena kedudukan 

dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris 

kelompok ini semuanya laki-laki kecuali mu’tiqah (perempuan 

yang memerdekakan budak), mereka adalah: 

1) Anak laki-laki 

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki 

3) Ayah 

4) Kakek (dari garis ayah) 

5) Saudara laki-laki sekandung 

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

9) Paman sekandung 

10) Paman seayah 

11) Anak laki-laki dari paman sekandung 
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12) Anak laki-laki dari paman seayah 

13) Mu’tiq (laki-laki yang memerdekakan budak) atau mu’tiqah 

(perempuan yang memerdekkan budak) 

b) Ashabah bi al-Ghair ialah ahli waris yang menerima bagian sisa 

karena bersama-sama ahli waris lain yang telah menerima bagian 

sisa. Mereka adalah: 

1) Anak perempuan bersama anak laki-laki 

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-

laki dari anak laki-laki 

3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-

laki sekandung 

4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki 

seayah 

c) Ashabah ma’a al-Ghair ialah ahli waris yang menerima bagian sisa 

karena bersama ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. 

Mereka adalah: 

1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama 

dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-

laki (seorang atau lebih). 

2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 

dengan seorang perempuan atau cucu perempuan dari anak 

laki-laki (seorang atau lebih). 
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5. Ahli Waris Dzawil Arham 

Ahli waris dzawil al-Arham adalah orang-orang yang mempunyai 

hubungan kerabat dengan dengan pewaris, namun tidak dijelaskan 

bagiannya dalam al-Qur`an dan hadis Nabi sebagai dzawil furudh dan 

tidak pula dalam kelompok ashabah. Apabila kerabat yang menjadi 

ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka dzawil al- 

Arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan 

perempuan.
74

 

Adapun ahli waris kelompok Dzawil Arham itu adalah: 

a. Kerabat garis keabawah, yaitu semua keturunan yang hubungannnya 

kepada pewaris melalui perempuan, seperti anak laki-laki maupun 

anak perempuan dari anak perempuan atau anak dari cucu yang 

perempuan. 

b. Kerabat garis keatas (leluhur) yang hubungannya kepada pewaris 

melalui perempuan, seperti ayah dari ibu dan dan seterusnya keatas. 

c. Kerabat garis kesamping pertama, yaitu anak dari saudara perempuan, 

anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara seibu. 

d. Kerabat garis kesamping kedua, yaitu saudara seibu dari ayah, saudara 

perempuan dari ayah kandung atau seayah, anak perempuan dari 

paman serta keturunannya, dan saudara dari ibu dalam segala 

bentuknya. 
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e. Kerabat garis kesamping ketiga, yaitu saudara kakek atau nenek 

sebagaimana yang berlaku pada ayah atau ibu.  

Ulama yang mengakui adanya ahli waris Dzawil Arham sepakat 

menetapkan bahwa adanya hak kewarisan dzawil arham itu bila tidak ada 

ahli waris asabah dan bila ada sisa harta yang ada, tidak ada sisa harta 

seacara radd. Misalnya ahli waris yang ada hany suami atau istri yang 

tidak dapat menerima radd
75

. 

g. Keutamaan dan Hijab 

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan 

dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih 

dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. 

Umpamanya anak lebih dekat dibandingkan dengan cucu, begitu pula ayah 

lebih dekat kepada si anak dibandingkan dengan saudara, karena hubungan 

anak kepada ayah secara langsung sedangkan saudara kepada saudaranya 

(si anak) adalah melalui ayah. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh 

kuatnya hubungan kekerabatan. Umpamanya saudara kandung lebih utama 

dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara  kandung 

mempunyai dua garis kekerabatan yaitu melalui ayah dan ibu, sedangkan 

saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui 

garis ibu.
76
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Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh 

jarak hubungan dari pada garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu 

anak dalam garis keturunan kebawah tidak lebih utama dari ayah dalam 

gais keturunan keatas, karena kedua belah pihak mempunyai jarak 

hubungan yang sama.
77

 

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh 

dalam hak menerima warisan, dengan arti ahli waris yang lebih utama 

lebih berhak menerima warisan dibandingkan dengan kerabat yang lebih 

jauh derajat kerabatnya. Seseorang yang hubungan kerabatnya lebih jauh, 

baru berhak mendapat warisan bila yanglenih utama sudah tidak ada.
78

 

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan 

pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti hukum kewarisan Islam 

mengenal adanya lembaga hijab.
79

 

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti al-man’u (menghalangi, 

mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya 

seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli 

waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena 

adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya 

tertutup.
80
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Adapun ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli 

waris yang lebih utama disebut dengan mahjub.
81

 

Orang yang terhijab tidak berhak menerima harta warisan, sama 

halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak 

berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. 

Orang yang terhijab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih 

utama.
82

 

Seseorang yang terhijab dianggab tidak ada, sehingga tidak 

berpengaruh kepada ahli waris lain. Sedangkan ahli waris yang terhijab 

tetab berstatus sebagi ahli waris, sedangkan ahli waris yang terhalang tidak 

dapat di sebut ahli waris.
83

 

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu hijab hirman dan hijab 

nuqshan.  

a. Hijab hirman, yaitu, tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris 

untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari 

padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup 

(hilang) haknya jika yang meninggal dunia itu meniggalkan anak atau 

cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki yang meninggal 

dunia.  

Dari seluruh kerabat  yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya 

(kecuali jika ada penghalang) yaitu:  

1. Suami atau istri  
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2. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan  

3. Ayah  

4. Ibu 

Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya 

hijab hirman, yaitu sebagai berikut: 

1. Kakek mahjub oleh bapak 

2. Nenek garis ibu mahjub oleh ibu 

3. Nenek garis bapak mahjub oleh bapak 

4. Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki 

5. Cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki dan oleh anak 

perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki). 

6. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh: 

a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-laki 

c. Bapak. 

7. Saudara sebapak laki-laki atau perempuan mahjub oleh: 

a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-laki 

c. Bapak  

d. Saudara kandung 

e. Saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu 

perempuan. 

8. Saudara seibu laki-laki atau perempuan mahjub oleh: 

a. Anak laki-laki 
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b. Cucu laki-laki 

c. Bapak 

d. Kakek  

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh: 

Anak laki-laki 

a. Cucu laki-laki 

b. Bapak  

c. Datuk 

d. Saudara laki-laki sekandung 

e. Saudara laki-laki sebapak 

f. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi 

asabah ma’al ghair. 

10. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak mahjub oleh: 

a. Anak laki-laki  

b. Cucu laki-laki  

c. Bapak  

d. Datuk 

e. Saudara laki-laki sekandung  

f. Saudara laki-laki sebapak 

g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

h. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi 

asabah ma’al ghair 

11. Paman sekandung mahjub oleh: 

a. Anak laki-laki  
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b. Cucu laki-laki 

c. Bapak 

d. Kakek 

e. Saudara laki-laki sekandung 

f. Saudara laki-laki sebapak  

g. Anak laki-laki saudara kandung 

h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak  

i. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi 

asabah ma’al ghair. 

12. Paman sebapak  mahjub oleh:  

a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-laki 

c. Bapak 

d. Kakek 

e. Saudara laki-laki sekandung 

f. Saudara laki-laki sebapak  

g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak 

h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

i. Paman sekandung (dengan bapak) 

j. Paman sebapak 

k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang manjadi 

asabah ma’al ghair. 

13. Anak laki-laki  dari paman sekandung mahjub oleh: 
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a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-lakiBapak  

c. Kakek 

d. Saudara laki-laki sekandung 

e. Saudara laki-laki sebapak 

f. Anak laki-laki dari saudara sekandung 

g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

h. Paman sekandung 

i. Paman sebapak 

j. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi 

asabah ma’al ghair 

k. Anak laki-laki dari paman sebapak mahjub oleh sebelas orang 

tersebut diatas ditambah dengan anak laki-laki dari paman 

sekkandung.
84

   

b. Hijab Nuqshan, yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian 

yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain 

yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut: 

1. Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, 

baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun 

dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser 

dari 1/2 menjadi ¼ warisan.  
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2. Istri, jika suami meniggal dunia dengan meninggalkan anak, 

baik anak itu dari perkawinan dengan sitri sekarang maupun 

dengan istri yang lain. Dalam hal ini bergeser ¼ menjadi 1/8 

bagian harta warisan. 

3. Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang 

saudara, atau lebih, haknya begeser dari 1/3 menjadi 1/6 harta 

warisan. 

4. Cucu perempuan, jika yang meniggal dunia meninggalkan 

seorang anak perempuan bergeser haknya dari 1/6 menjadi 

1/6, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi 2/3, 

tetapi jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki-

laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.  

5. Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara 

perempuan kandung, bergeser haknya dari 1/2 menjadi 1/6, 

yaitu untuk melengkapi 2/3, tetapi jika saudara perempuan 

kandung ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki 

kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang 

seluruhnya.
85
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2. Ahli Waris Pengganti 

a. Pengertian Ahli Waris Pengganti 

Waris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli waris 

yang menjadi ahli waris dapat menggantikan ahli waris yang berhak 

menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari 

pewaris. 

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut 

Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk 

memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang 

yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan 

kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah 

meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini 

hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini 

dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.
86

 

Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris 

Sepertalian Darah, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-

orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi 

telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab kiranya ahli waris itu 

masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu 

diperhitungkan.
87

 Misalnya hubungan kakek-cucu, diselingi oleh anak. 

Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal 
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terlebih dahulu dari pada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu 

tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak akan menjadi ahli waris 

pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung. 

Keturunan saudara dianggap menjadi ahli waris pengganti bagi saudara. 

Ismuha memberikan arti yang berbeda. Menurut beliau, penggantian tidak 

saja seperti yang didefinisikan di atas, tetapi juga mencakup orang-orang 

yang karena perurutan menjadi berhak setelah orang-orang yang di atasnya 

tidak ada lagi.
88

 Menurut Ismuha , cucu dan saudara laki-laki seayah 

seperti dalam aturan fiqh itu, telah termasuk ke dalam ahli waris karena 

pengantian (beliau menggunakan istilah penggantian tempat). 

Kelihatannya Ismuha ingin menyamakan ahli waris penerus dengan ahli 

waris pengganti. 

Ahli waris pengganti itu mengambil alih saham yang seharusnya 

menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak 

mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih hak yang 

seharusnya menjadi saham dari orang (ahli waris) yang menghubungkan 

dia dengan pewaris. 

Beberapa pendapat yang timbul mengenai adanya ketentuan ahli 

waris pengganti pada Rakernas Mahkamah Agung di Palembang: 

Diskusi hangat itu diawali oleh gagasan Hakim Agung 

Habiburrahman yang menggugat ketentuan ahli waris pengganti yang nota 
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bene selalu dilekatkan kepada Hazairin sebagai penggagas teori kewarisan 

bilateral yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Islam Indonesia. 

Ketentuan ahli waris pengganti tersebut pernah digulirkan oleh 

Habiburrahman pada Rakernas 2009 di Palembang. “Saya melihat 

Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van 

Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku 

sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya 

mujtahid, “kata Habiburrahman mengungkapkan latar belakang idenya.
89

 

Kontan saja gagaan tersebut menuai respon beragam. Mukhsin 

Asyrof, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyebut ketentuan 

ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fiqh, sama halnya dengan 

beberapa ketentuan lainnya seperti wasiat wajibah. “Saya kira ketentuan 

ahli waris pengganti ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada 

para ahli waris. Kenapa kita tidak mengkaji pemahaman Hazairin dan 

temukan kelemahan dan mungkin kesalahan dari teorinya ketimbang 

mengkritisi kehidupan pribadinya, “tanya Mukhsin Asyrof. 

Ada juga yang mempertanyakan apakah ketentuan ahli waris 

pengganti ini merupakan penemuan hukum ataukah penciptaan hukum. 

Dari hal inilah akar masalah bisa ditelusuri. Demikian kata Abd. Halim 

Syahran, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
90

 

Ahli waris kelompok terakhir ini, kedudukan dan bagiannya 

memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Kedudukan mereka sebagai 
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ahli waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian 

waris yang disebutkan dalam Al-Qur‟an, pengertian anak diperluas ke 

cucu, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara dan seterusnya. 

Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, mereka dapat 

disebut ahli waris pengganti, ahli waris karena penggantian itu mengambil 

alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikan.
91

 

Ahli waris pengganti ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 

ysng berbunyi: 

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam pasal 173. 

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

waris yang sederajat dengan yang diganti. 

Pasal 185 di atas menunjukkan ahli waris yang orang tuanya telah 

meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang 

tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) dalam menerima 

harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya 

menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam BW yang dikenal 

dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada ahli waris 

pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti 

plaatsvervulling dalam BW, hal ini sejalan dengan doktrin Hazairin dan 

cara succesior dan prinsip representasi yang dipakai oleh golongan 

Syi‟ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli 
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waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang 

diganti.
92

 

Menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, 

maka ahli waris ialah setiap orang yang dalam sekelompok keutamaan 

dengan syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung 

atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung 

yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah mati 

sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kollektif telah mati 

terdahulu dari si pewaris. 

Tidak ada penghubung ialah antara si pewaris dengan anaknya, 

atau antara si pewaris dengan ayah atau ibunya. 

Tidak ada penghubung yang masih hidup ialah misalnya antara 

cucu si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris yang menjadi 

penghubung dalam keturunan itu telah mati. Atau antara piut si pewaris 

dengan si pewaris manakala anak si pewaris dan cucu si pewaris yang 

menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati. Sebaliknya dalam 

dua contoh itu masih ada lagi penghubung yang masih hidup jika anak si 

pewaris itu belum mati sehingga cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris, 

atau anak itu memang sudah mati tetapi cucu itu masih hidup, maka piut 

itu bukan ahli waris, tetapi ahli waris ialah cucu itu.
93
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Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia 

selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari ahli waris 

yang menghubungkan dia dengan pewaris. Tentang sejauh mana 

kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli 

waris langsung yang digantikannya, dari segi bagian yang mereka terima, 

tidak ada petunjuknya secara pasti dalam Al-Qur‟an atau hadits Nabi. 

Dalam hal ini Allah SWT menyerahkan penyelesaiannya kepada akal 

manusia. 

b. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqh 

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau 

tidak anak laki-laki lain masih hidup mendapat setengah bagian dari harta 

warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat 2/3 bagian. Kalau ada 

anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. 

Dengan demikian dalam hukum tidak ada ketentuan pergantian 

warisan (plaatvervulling), artinya cucu perempan tadi tidak menggantikan 

ayahnya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si pewaris.
94

 

Jika seorang cucu perempuan bersama anak perempuan dari si 

pewaris, maka cucu perempuan mendapat 1/6 bagian dari harta warisan 

(lihat gambar I): 
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Gambar 2.1 

                       P  

 

 

 

 

Keterangan Gambar  

A = Cucu perempuan dari anak laki-laki 

B = Anak perempuan  

Jika ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat 

2/3 bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa (lihat gambar II) 

 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterang gambar 

A = cucu perempuan dari anak laki-laki 

B & C = anak perempuan   

Jika ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian 

sama sekali (lihat gambar III). 
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Gambar 2.3 

 

 

 ○C 

  ○B  

 

 

 

Keterang gambar 

A = cucu dari anak laki-laki 

B & C = anak laki-laki 

c. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti 

Dalam Al-Qur‟an Allah SWT menerapkan hubungan darah antara 

ayah bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai 

hubungan yang amat khusus dan paling akrab.
95

 Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 11. Hubungan pertalian darah 

ini dirinci dalam Al-Qur‟an dengan dua istilah. Pertama, istilah al-

aqrabun (keluarga dekat), yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah 

al-walidani (dua orang tua). Kedua, istilah ulul qurba (keluarga jauh). 

Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu 

ada arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, 

maka al-walidani dan al-aqrabun menurut Al-Qur‟an dalam satu sisi 

merupakan pewaris yang sama kedudukannya. 

Kemudian sebagai pangkal dari garis pokok pergantian adalah 

surat An-Nisa‟ ayat 33: 
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Artinya:  Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan 

ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. 

Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia 

dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.
96

 

 

Ayat di atas diterjemahkan oleh mayoritas ulama, sebagaimana 

dalam Al-Qur‟an Departemen Agama, sedangkan Prof. Hazairin 

menterjemahkannya sebagai berikut: 

Dan untuk setiap orang itu (aku) Allah telah mengadakan mawali 

bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi harta peninggalan 

keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi keluarga 

seperjanjianmu, karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian 

kewarisannya.
97

 

Dalam ayat di atas tergambar dengan jelas bahwa nashibahum 

(bagian mereka) menurut perintah Allah dalam ayat itu harus diberikan 

kepada mawali, bukan kepada orang yang termasuk dalam likullin, karena 

mawali itu adalah ahli waris. 

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata 

walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut 

mempunyai mawali juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi 

pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli 

waris adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak-anak itu masih hidup, 
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maka tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan 

berdasarkan surat An-Nisa‟ ayat 11. Mawali disini hanya mungkin 

difikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih 

dahulu. Dengan demikian, karena dengan disebutnya nama ayah atau ibu 

maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain 

selain dari pada mengartikan mawali dengan keturunan dari anak yang 

telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah 

sebagai pewaris tidak akan tertukar.
98

 

d. Pengertian mawali dalam Al-Qur’an menurut para ilmuwan 

Dalam hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur‟an ayat yang 

mengatur mengenai istilah walidan dan aqrabun juga istilah mawali, yaitu 

dalam Q.S An-Nisa‟ ayat 33. Permasalahan tentang mawali mucul setelah 

Hazairin menterjemahkan atau menafsirkan surat An-Nisa‟ ayat 33 

berbeda dengan para ulama tafsir dan fiqh. 

Mawali  itu adalah ahli waris, sedangkan yang dimaksud si pewaris 

disini ialah ayah atau ibu atau seseorang dari aqrabun. Jika ayah atau ibu 

yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak 

yang mati atau pun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup, jika 

tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun 

anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si 

pewaris itu bukan ayah tetapi seorang dari pada aqrabun. Kepada anak-

anak yang masih hidup sudah harus diberikan bagiannya sebagai ahli 

waris, tetapi disamping bagian dari anak-anak ini harus pula diberikan 
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bagian kepada mawali yang diadakan Allah SWT bagi si fulan ikut serta 

sebagai ahli waris bagi ayah dan bukan fulan sendiri.
99

 

Hazairin juga mengatakan bahwa arti mawali dalam faham beliau 

adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diberi hak oleh Al-Qur‟an 

sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang telah mati sebelum membagi 

harta pusaka atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang saudara yang 

telah mati sebelum berbagi harta, mawali ialah menunjukkan siapa yang 

berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti sebagaimana disebut tadi.
100

 

Mahmud Yunus tidak sepakat dengan Hazairin dalam mengartikan 

mawali (Q.S An-Nisa` ayat 33) sebagai ahli waris pengganti. Sebab 

meskipun arti mawali (jama’ mawla) itu banyak, seperti: yang mempunyai 

tuan, budak, yang memerdekakan dan lain-lain, namun dalam ayat tersebut 

arti mawali, sebagaimana sudah disepakati para mufassir, ialah: anak, ahli 

waris, ashabah atau yang mempunyai hak atas harta peninggalan.
101

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Hazairin 

telah melakukan suatu pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam 

dengan memberikan penafsiran tentang adanya pergantian ahli waris 

seperti yang telah dijelaskan di atas dan penafsiran inilah yang sepertinya 

telah menjadi suatu sumber hukum kewarisan di Indonesia yang 

dituangkan di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Ahli Waris Bertingkat (Al-Munasakhah) 

a. Pengertian Ahli Waris Bertingkat (Al-Munasakhah) 

Menurut bahasa, Al-Munasakhah artinya An-Naql (memindahkan) 

dan Al-Izalah (menghilangkan). Seperti kalimat, “Nasakhatu Al-Kitab”, 

maksudnya “Naqalthu ila ukhra” (Aku memindahkan atau menyalin 

naskah atau tulisan dari buku itu).
102

 Seperti kalimat, “Nasakhat Asy-

Syamsu” matahari itu menghilangkan atau menghapus bayangan.
103

 

Pengertian pertama mengacu pada firman Allah SWT: 

                            

Artinya: “Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu 

dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat 

apa yang telah kamu kerjakan”.
104

 (Q.S Al-Jaatsiyah (45) : 29) 

Yakni, kami telah menyuruh menyalin atau memindahkan. 

Sedangkan makna kedua, mengacu pada firman Allah SWT: 

                            

          

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan 

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik 

daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu 

mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu”.
105

 (Q.S Al-Baqarah (2) : 109) 

 

Pengertian nasakh pada ayat tersebut adalah mengganti ayat, 

bacaan, atau merubah hukumnya. 
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Adapun pengertian Al-Munasakhah menurut istilah adalah 

wafatnya salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan 

sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Jika ada salah 

seorang ahli waris wafat sebelum pembagian harta warisan atau sebelum 

memperoleh pembagian harta itu, maka bagiannya beralih kepada para ahli 

warisnya.
106

 

Sedangkan menurut ulama fiqh Al-Munasakhah  adalah situasi atau 

kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum 

pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang 

meninggal itu atas harta waris berpindah  kepada ahli warisnya. Sebab, 

penamaan masalah ini dengan Al-Munasakhah dikarenakan masalah 

pertama dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris 

berpindah dari satu ahli waris. 

Dikutip dari bukunya Fatchur Rahman, As-Sayyid As-Syarif 

menta‟rifkan munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris 

kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum 

pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Beliau menta‟rifkan demikian, 

karena arti kata munasakhah tersebut berasal dari suku nasakh yang 

menurut pengertian bahasa berarti naqlu atau tahwil, yakni 

memindahkan.
107

 

                                                             
106

 Muhammad Ali  Al-Sabouni, Al-Mawarits, hlm. 191 
107

 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), hlm. 460. 



 65 

Adapun rukun-rukun dan unsur-unsur yang masuk dalam masalah 

munasakhah ialah:
108

 

1. Harta pusaka belum dibagi-bagikan. 

2. Adanya kematian seorang atau beberapa orang ahli waris. 

3. Adanya hak pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang 

meninggal dunia. 

4. Adanya ahli waris yang semula belum bisa menjadi ahli waris orang 

yang meninggal pertama kali. 

5. Hak pemindahan itu harus melalui jalan “pusaka mempusakai” 

Sedangkan bentuk ahli waris yang akan menerima pindahan hak 

pusaka mempusakai itu ada dua, yaitu:
109

 

a) Bentuk orang yang benar-benar menjadi ahli waris orang yang mati 

pertama dan ahli waris mayat kedua. 

b) Bentuk orang yang tidak termasuk ahli waris mayat pertama menjadi 

ahli waris mayat kedua. 

b. Macam-macam Munasakhah 

Ketika ada orang yang meninggal dunia sebelum harta peninggalan 

dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, maka tata cara untuk membagi 

harta pusaka tersebut, dengan melihat pada bentuk mereka, Al-

Munasakhah, terbagi dalam tiga macam (keadaan) yakni sebagai 

berikut:
110
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Pertama, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang 

yang juga menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris 

yang lain lagi, dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara 

pembagiannya juga tidak berganti. 

Sebagai contoh, seorang wafat dan meninggalkan ahli waris lima 

orang anak laki-laki. Sebelum harta warisan terbagi, salah seorang anak 

tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli waris selain empat orang 

saudara laki-lakinya. Dalam kondisi ini, maka harta warisan mayit pertama 

hanya dibagi-bagikan kepada empat orang anak laki-laki yang menjadi 

saudara mayit kedua, sedangkan mayit kedua tidak diperhitungkan karena 

ia telah wafat sebelum pembagian harta warisan dan tidak mempunyai ahli 

waris selain mereka. 

Contoh yang lain adalah, seseorang wafat dan meninggalkan ahli 

waris tiga orang saudara perempuan kandung. Sebelum harta waris dibagi, 

salah seorang dari bersaudara tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli 

waris selain dua orang saudara perempuan tadi, maka harta warisan mayit 

pertama, sebagaimana pada contoh diatas, hanya dibagikan kepada kedua 

orang saudara perempuan kandung. Dengan demikian, pada kedua contoh 

ini hukumnya sama. 

Kedua, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang 

sama dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka 

pada mayit berbeda-beda. 
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Sebagai contoh, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua 

orang istri, satu anak laki-laki dari istri pertama dan tiga orang anak 

perempuan dari istri kedua. Sebelum harta warisan dibagikan kepada 

mereka, salah seorang anak perempuannya wafat. Dalam keadaan seperti 

ini, mmjaka ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang dari mayit 

pertama. 

Ketiga, Para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit 

pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi ahli waris dari dua jalur, 

yaitu dari jalur mayit pertama dan dari jalur mayit kedua. Dalam keadaan 

seperti ini, harus menggunakan sistem al-jami‟ah karena pembagiannya 

berbeda-beda sesuai dengan kedudukan ahli waris. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan 

Hukum Kewarisan KUH Perdata, oleh Paznelyza Karani, Tesis S2 

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 

2010. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris 

pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan 

hukum kewarisan KUHPerdata terjadi apabila orang yang 

menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih 

dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian 
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darah) yang sah dengan pewaris. Perbandingan ahli waris pengganti dalam 

kedua sistem hukum diatas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli 

waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Juga terdapat perbedaan 

diantaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang seharusnya 

diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis 

kebawah, keatas, kesamping sedangkan dalam hukum kewarisan perdata 

bagian yang diterima sama dan ahli waris pengganti tidak ada untuk garis 

keatas.
111

 

2. Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 

3/Pdt.P/2011/PA.Mks), oleh Risma Damayanti Salam, Skripsi S1 Fakultas 

Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian adalah (1) Kedudukan cucu sebaga ahli waris pengganti dalam 

sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan 

Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks 

adalah dapat menggantikan  kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris 

karena berdasarkan Pasal  185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena 

penggantian tempat  adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut 

harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang 

digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih 
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hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris 

yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama islam. (2) 

Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris 

pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 

3/Pdt.P/2011/PA.Mks adalah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di 

persidangan. Selain itu, latar belakang diajukannya permohonan penetapan 

ahli waris ini juga adalah untuk kepentingan pihak ketiga yang ingin 

membeli harta warisan tersebut sehingga untuk mencegah terjadinya 

masalah dikemudian hari, maka diperlukan untuk menetapkan ahli 

waris.
112

 

3. Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan Fikih 

Mawaris, Oleh Novi Rustina, Skripsi S1 Fakultas Hukum UIN Raden 

Fatah Palembang 2016. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pembagian ahli waris pengganti menurut 

Kompilasi Hukum Islam, cucu menggantikan kedudukan orang tuanya dan 

berkedudukan sebagai anak pewaris, jika orang tuanya laki-laki maka 

anaknya menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai anak laki-laki 

dan meskipun ahli waris pengganti itu perempuan dan demikian juga 

sebaliknya, serta berlaku untuk garis keturunan laki-laki maupun 
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perempuan. Sedangkan menurut Fiqh Mawarits cucu tetap pada 

kedudukannya sebagai cucu dari si pewaris, dapat mewarisi hanya lewat 

garis keturunan laki-laki saja. Cucu dari anak laki-laki pun bisa tidak 

mendapat waris jika ada anak laki-laki pewaris. Cucu lewat garis 

perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris Dzawil Arham.
113

 

4. Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) (Studi Perbandingan 

Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI), Oleh Rizky Mufida 

Minurul Rohmah, Skripsi S1 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014. Dari hasil penelitian 

ini maka diperoleh kesimpulan Hukum kewarisan KUH Perdata dan 

hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau 

pergantian kedudukan kewarisan, dan itu sudah terkumpul dalam pasal 

841-848 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak 

diperkenankan untuk mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang 

sejajar dengan yang diganti. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli 

waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum 

kewarisan Islam. Perbandingan ahli warispengganti dari kedua hukum 

tersebut. Persamaannya laki-laki maupun  perempuan  sama-sama  berhak  

menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari 

pewaris. Jangkauan garis hukum KUH Perdata dan KHI hanya untuk garis 
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lurus ke bawah dan garis menyamping. Sedangkan perbedaannya dalam 

KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam 

segala hak orang yang digantikan, KHI tidak diperkenankan mendapatkan 

porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang  diganti.  KUH  

Perdata  ahli  waris  harus  ada  dan  masih  ada  pada  waktu pewaris 

meninggal, KHI tidak terdapat ahli waris harus ada dan masih ada pada 

waktu   pewaris   meninggal. KUH   Perdata   ahli   waris   pengganti   

meniadakan ashobah, KHI ahli waris pengganti masih menggunakan 

ashobah. KUH Perdata bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan 

perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1, KHI 

pembagian warisan yang diterima oleh laki- laki lebih besar dari pada 

perempuan yaitu 2:1.
114

 

5. Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dan Zawil Arham (Kajian Menurut KHI 

Dan Hukum Islam), Oleh Muhammad Zen, S2 Tesis Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan Ahli Waris 

Pengganti dengan zawil arham. Kesamaannya bahwa keduanya tidak 

golongan ahli waris zawil furudh dan ashobah. Mereka dianggap sebagai 

keluarga “jauh” dari pewaris. Namun posisi Ahli Waris Pengganti dengan 

Zawil arham lebih dekat kepada pewaris, bila dibandingkan dengan 

                                                             
114

 Rizky Mufida Minurul Rohmah, Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) 

(Studi Perbandingan Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI), Skripsi S1 Jurusan Ahwal 

al-Syakhshiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh kesimpulan Hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI 

mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan, dan itu sudah 

terkumpul dalam pasal 841-848 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak 

diperkenankan untuk mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang 

diganti. 



 72 

seorang tuan dengan maulanya dan bait al-mal. Pada kondisi, pewaris 

tidak meninggalkan ahli waris zawil furudh dan ashobah atau harta yang 

diwariskan masih bersisa setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furudh 

dan ashobah, maka posisi ahli waris berikutnya adalah zawil arham, 

mawali, dan bait al-mal. Adapun perbedaannya adalah; pertama, Ahli 

Waris Pengganti meliputi pihak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan. 

Sedangkan zawil arham hanya diperuntukkan bagi kerabat dari jalur 

perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kedua, Ahli Waris 

Pengganti menganut prinsip bilateral. Sedangkan zawil arham menganut 

prinsip patrilineal. Ketiga, kewarisan Ahli waris pengganti bukanlah 

alternatif bila harta warisan masih tersisa, namun ditetapkan sebagai 

pengganti bagi ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, sedangkan 

kewarisan zawil arham bisa jadi mendapatkan warisan yang tersisa setelah 

dibagikan kepada ahli waris zawil furudh dan ashobah.
115

 

6. Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Mawali) Menurut Kompilasi Hukum 

Islam, Oleh Alfiana Rahmita Imaniar, S1 Skripsi Kementerian Agama dan 

kebudayaan, Fakultas Hukum Universitas Jember 2012. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti 

adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang yang telah 

meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Bagian yang diterima oleh ahli 

waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh orang 

tuanya seandainya masih hidup. Pasal 185 tidak mengatur secara jelas 

bagian yang boleh diterima cucu yang bertindak sebagai ahli waris 

pengganti. Menurut pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagian cucu 

yang menggantikan kedudukan tersebut tidak boleh banyak dari pada 

bagian yang diterima oleh paman atau bibinya. Kedudukan ahli waris 

pengganti yang keluar dari agama Islam (murtad) adalah bukan yang 

termasuk dalam golongan ahli waris menurut hukum Islam, tetapi tetap 

dapat mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sesuai dengan putusan 

Mahkamah Agung No.51/K/AG/1999. Diberikannya wasiat wajibah 

kepada ahli waris yang berbeda agama telah memberi gambaran yang 

positif bahwa hukum Islam tidaklah diskriminatif.
116

 

7. Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 

1408/PDT.G/2011/PA.BL), Oleh Pinta Zumrotul „Izzah, S1 Skripsi Ahwal 
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Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 2014. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa dalam perkara tersebut melalui pertimbangannya, 

hakim menyatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat diterima, 

disebabkan oleh kurangnya para pihak. Majelis hakim menjelaskan adanya 

keterkaitan dengan persoalan ahli waris pengganti, hal ini terlihat 

dicantumkannya pasal 185 KHI dalam dasar hukum yang digunakan 

majelis hakim dalam putusannya. Hal ini terjaditerjadi disebabkan adanya 

perluasan makna yang dipahami oleh majelis hakim terkait materi ahli 

waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, 

sehingga gugatan yang diajukan oleh para pihak dapat dikategorikan 

dalam permasalahan kewarisan ahli waris pengganti.
117

 

8. Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan 

hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut 

KUHPerdata, Oleh Peni Rinda Listyawati, Jurnal 2015. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan tentang 

ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam dirumuskan secara tentative 

dalam pasal 185 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan dalam KUHPerdata 
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dirumuskan pada pasal 841-848 KUHPerdata. Perbedaan ahli waris 

pengganti menurut hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan 

menurut KUHPerdata salah satunya adalah hak yang diperoleh ahli waris 

pengganti itu belum tentu sam dengan hak orang yang digantikan, dan juga 

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 

diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum kewarisan 

KUHPerdata bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan 

kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh 

ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.
118

 

9. Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Studi Putusan Hakim 

Pengadilan Agama, Oleh Diana Zuhroh, Jurnal 2017. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

mendasar antara aturan waris dalam ilmu faraid dengan aturan waris dalam 

Kompilasi Hukum Islam. aturan waris ilmu faraid memberikan hak waris 

kepada orang yang masih hidup disaat pewaris meninggal dunia. 

Sebaliknya, aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 171 huruf c, memberikan hak waris kepada orang 

yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, sebagai upaya 

melegitimasi “ahli waris pengganti” yang diatur dalam pasal 185 ayat 1. 
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Perbedaan ini telah luput dari pengamatan para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama yang telah lama menerapkan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai salah satu sumber hukum materilnya. Penelitian mengungkapkan 

bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis hakim yang 

menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian yang lainnya dengan 

keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan 

hukum mereka dalam menetapkan status keahli warisan para 

pemphon/penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah “ahli 

waris langsung” dari so pewaris. Akibatnya dictum putusan yang 

dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.
119

 

10. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum 

Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm), Oleh 

Herlin Chesilia, S1 Skripsi Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Bandung 2014. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

adalah (1) kedudukan anak-anak saudara (keponakan) sebagai ahli waris 

pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi 

Hukum Islam berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 

No. 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., adalah bahwa penggantian itu baru ada 

apabila diantara para ahli waris yang digantikan kedudukannya tersebut 
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harus ada yang masih hidup, sedangkan dalam perkara aquo seluruh 

saudara kandung dari pewaris telah meninggal dunia, sehingga seharusnya 

para penggugat berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris 

bukan sebagai ahli waris pengganti; (2) adapun pertimbangan hukum 

Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam perkara perdata No. 

0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm, adalah didasarkan pada penafsiran kata “dapat” 

dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, yang dapat dipahami bahwa tidak 

ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua 

kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif yang 

mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang 

bersifat imperatif. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota 

Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini lebih memedomani hasil 

Rumusan Bimbingan Tehnik (Bintek) Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Makasar, Kendari, Palu, Semarang, Surabaya, Ambon, Mataram, Kupang, 

dan Jayapura, yang menetapkan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai 

cucu, maka keponakan tidak dapat menggantikan ahli waris.
120
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sistem hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., adalah bahwa 

penggantian itu baru ada apabila diantara para ahli waris yang digantikan kedudukannya 

tersebut harus ada yang masih hidup, sedangkan dalam perkara aquo seluruh saudara 

kandung dari pewaris telah meninggal dunia, sehingga seharusnya para penggugat 

berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris bukan sebagai ahli waris 

pengganti, (2) adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris 

pengganti dalam perkara perdata No. 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm, adalah didasarkan pada 

penafsiran kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, yang dapat dipahami 

bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua 

kasus penggantian ahli waris.  
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Setelah melakukan analisa dari studi kajian terdahulu, penulis 

merasa bahwa pembahasannya berbeda dengan judul penulis, “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 

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

penelitian ini penulis memaparkan bagaimana putusan Pengadilan Agama 

Pekanbaru nomor 1588/Pdt.G/2015/PA.Pbr mengenai ahli waris 

pengganti, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 

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

serta analisis hukum Islam terhadap putusan dan kebijakan hakim 

mengenai penetapan putusan nomor 1588/PDT.G/2015/PA.PBR. 


