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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi
Hukum Islam  (Analisis Pasal 173)”. Ini ditulis berdasarkan latar belakang yang
menyatakan bahwa penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam pada
pasal 173 adalah pembunuhan penganiayaan berat, mencoba membunuh dan
fitnah sebagai penghalang utuk mewarisi sedangkan dalam hukum kewarisan yang
bersumber dari al-Quran adan Sunnah Nabi SAW dan juga sesuai kesepakatan
ulama adalah pembunuhan, berbeda agama dan perbudakan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan realisai pasal 173
kompilasi hukum Islam dan  analisis hukum Islam terhadap pasal 173 kompilasi
hukum Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan
Kompilasi Hukum Islam dan ahkam al mawaris sebagai rujukan bahan
primernya, sedangkan bahan skundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah
literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang
digunakan metode kualitatif. Bersifat deskriptif dan deduktif karena penelitian ini
mendeskripsikan penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam pasal 173,
yaitu mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh
selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua faktadan
data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

Sebagai realisasi pasal 173 kompilasi hukum Islam adalah dalam bentuk
putusan pengadilan agama pertama, putusan nomor 006/Pdt.P/2013/PAME kedua,
putusan nomor 0042/ Pdt. P/2012/ PA Mn. Pengadilan Agama  Majane  tentang
penetapan ahli waris dengan pertimbangan hukum berdasarkan pasal 173
Kompilasi Hukum Islam, apabila terdapat salah satu faktor penghalang dalam
kompilasi dilakukan oleh pewaris maka pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai
ahli waris dan terhalang menerima harta warisan pewaris. Adapun analisa penulis
pasal 173 KHI yang menyatakan tentang pembunuhan sebagai halangan untuk
mewarisi sesuai dengan Hukum Islam  karena berlandaskan nash yang shahih dan
pasal 173 tentang pembunuhan sama dengan pendapat Syafi’iyah. Kedua, tentang
mencoba membunuh, pengniayaan berat dan fitnah dikategorikan sebagai
penghalang kewarisan dalam KHI adalah sesuai dengan hukum Islam dengan
maksud untuk kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
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