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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten 

Kudus
74

 

 

     Gambar 1. Peta Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus 
                 Sumber : http://kuduskab.go.id/  

 

Desa Janggalan merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan 

data statistik pada tahun 2011, Desa Janggalan adalah sebuah daerah dengan 

luas wilayah 17.72 ha dengan jumlah penduduk sekitar 2,475 penduduk  

dengan mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Sebagian besar  
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penduduknya merupakan masyarakat dengan strata sosial yang tinggi, hampir 

semua masyarakatnya menempuh pendidikan SMA/sederajat. Desa Janggalan 

adalah desa yang dapat dikatakan cukup maju. Mata pencaharian dari 

penduduk desa tersebut yakni industri konfeksi, bordir, pedagang, pengusaha, 

dan pegawai negeri sipil.  

   Desa Janggalan merupakan salah satu daerah yang paling dekat 

dengan ikon wisata religi Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus 

yang terletak di Desa Kauman. Oleh sebab itulah masyarakat di Desa 

Janggalan menganut dan memegang teguh ajaran Hukum Islam dengan 

sangat kental.  

B. Hasil Penelitian 

Studi Kasus dilaksanakan pada Keluarga Bapak Syafii yang sudah 

meninggal (almarhum selanjutnya disingkat alm) yang beralamat di Jalan 

Sunan Kudus Nomor 239, RT002/RW002 Desa Janggalan, Kecamatan Kota, 

Kabupaten Kudus. 

Semua anggota keluarga merupakan pemeluk agama Islam yang taat. 

Sistem kekerabatan dalam keluarga Bapak Syafii (alm) dapat dikatakan cukup 

erat, hal ini dapat dibuktikan dengan pada saat perayaan Idul Adha seluruh 

keluarga akan melaksanakan iuran untuk melaksanakan Qurban dan seluruh 

keluarga besar akan berkumpul di kota Kudus untuk halal bihalal dan 

silahturahmi keluarga besar saat perayaan Idul Fitri. Latar belakang 

pendidikan seluruh keluarga Bapak Syafii (alm) adalah menempuh 

pendidikan Sarjana/sederajat. Usaha keluarga yang dijalankan secara turun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konfeksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bordir
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temurun adalah usaha pabrik rokok Cap Piano dan Cap Pala di Desa 

Janggalan. Sebagian besar keluarga tetap menetap di kota Kudus, beberapa 

anggota keluarga menjalani karir dan membangun keluarga di luar kota, yakni 

di Semarang, Surabaya
75

.  

1. Posisi Kasus
76

            

Bapak Syafii meninggal pada tahun 1976 dan Ibu Zulaehka  

meninggal pada tahun 1952, merupakan pewaris atas rumah seluas ± 

2000m² di Jalan Sunan Kudus Nomor 239, RT002/RW002 Desa 

Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang 

dibangun pada tahun 1931 dan dijual pada tahun 2016.  

Pasangan tersebut menikah pada tahun 1920 dan memiliki delapan 

orang anak yakni : 

1) AVS, perempuan,  lahir pada tahun 1925 dan meninggal pada tahun 

2015, memiliki dua orang anak laki laki AF (alm) meninggal pada 

tahun 1992 dan AFT tinggal di Semarang. 

2) BB, perempuan, lahir pada tahun 1924 dan meninggal pada tahun 

2003, tidak memiliki anak. 

3) CK, perempuan, lahir pada tahun 1926 dan meninggal pada tahun 1998 

merupakan anak perempuan ketiga dan tidak memiliki anak. 

4) DM, perempuan, lahir pada tahun 1928 dan meninggal pada tahun 

2010 tidak memiliki anak. 
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5) MF, laki-laki, lahir pada tahun 1936 memiliki tiga orang anak laki laki 

tinggal di Kudus. 

6) MFH, laki-laki, lahir pada tahun 1937 dan meninggal pada tahun 2017, 

memiliki satu orang anak perempuan dan tiga orang anak laki laki, 

keempat anak dari MFH tinggal di Kudus. 

7) MFD, laki laki, lahir pada tahun 1939, memiliki dua orang anak 

perempuan dan satu orang anak laki laki tinggal di Surabaya. 

8) SN, perempuan, lahir pada tahun 1940, memiliki satu orang anak laki 

laki dan dua orang anak perempuan tinggal di Kudus. 

Skema Keluarga Bapak Syafii (alm) sebagai berikut : 
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2. Cara Pembagian Warisan dan Bagian Harta Warisan: 

Ahli waris bersepakat membagi harta warisan sejak rumah tersebut 

laku terjual pada bulan September 2016. Seluruh Ahli waris dari Bapak 

Syafii (alm) memutuskan untuk menggunakan Hukum waris Islam 

berdasarkan Al-Qur’an sebagai pedoman untuk membagikan harta 

warisannya.  

Harta warisan yang dibagikan berupa hasil penjualan rumah tersebut 

sebesar 10 miliar rupiah. Harta warisan tersebut digunakan sebagai uang 

zakat sebesar 2,5%  dari setiap bagian yang telah dibagikan kepada masing 

masing ahli waris  tanpa dikurangi uang penguburan jenazah atau biaya 

rumah sakit maupun hutang yang harus dibayarkan lebih dahulu karena 

pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum harta warisan dibagikan.  

  Pembagian harta warisan kepada para ahli waris dari Bapak Syafii 

(alm) adalah sebagai berikut : 

1.MF sebagai anak kelima dan merupakan anak laki laki mendapatkan dua 

bagian anak perempuan  yakni Rp2,6 miliar. 

2.MFH sebagai anak keenam dan merupakan anak laki laki mendapatkan 

dua bagian anak perempuan yakni Rp2,6 miliar. 

3.MFD sebagai anak ketujuh dan merupakan anak laki laki mendapatkan 

dua bagian anak perempuan  yakni Rp2,6 miliar.  

4.SN sebagai anak kedelapan dan merupakan anak perempuan dan 

mendapatkan satu bagian anak laki laki  yakni Rp1,3 miliar. 
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5.AFL anak kedua dari AVS  merupakan anak laki laki mendapatkan satu 

bagian anak laki laki  yakni Rp1,3 miliar  yang didapat dari bagian 

ibunya. 

3. Munculnya Konflik dan Upaya untuk Menyelesaikan Konflik  

Konflik dimulai  pada bulan  September 2016, sejak ada kesepakatan 

bahwa rumah tersebut telah laku terjual oleh para ahli waris dan pembeli 

rumah. AF, AR, AD yang merupakan anak dari AFT yang telah meninggal 

dunia lebih dahulu dari AVS melakukan protes karena saat dimintakan 

tanda tangan untuk persetujuan jual-beli rumah, mereka ternyata tidak 

mendapatkan harta bagian waris.  Oleh sebab itu mereka protes karena 

dianggap tidak diakui sebagai keturunan sah dari AVS, Mereka berasumsi 

dan berprinsip bahwa mereka akan mendapatkan harta warisan karena 

ayah mereka adalah keturunan sah dari AVS dan cucu dari Bapak Syafii 

(alm). Mereka berpendapat bahwa ayah mereka haruslah tetap diakui 

kedudukannya dan diakui keberadaannya, dan ketiga anak tersebut merasa 

berhak mendapatkan bagian untuk menggantikan tempat kedudukan ayah 

mereka
77

.      

Anggota keluarga dari Bapak Syafii (alm) melakukan tiga upaya 

untuk mencari jalan tengah dan menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi
78

 : 
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1) Musyawarah antar anggota keluarga.  

Anggota keluarga yang berasal dari luar kota seperti dari 

Semarang dan Surabaya turut datang ke Kudus untuk melaksanakan 

musyawarah. Musyawarah dilaksanakan sebanyak lima kali, yakni 

sejak terdapat keputusan rumah laku terjual pada bulan September 

hingga konflik selesai pada awal bulan Oktober, tidak semua 

anggota keluarga berkumpul pada waktu yang bersamaan karena 

mengingat situasi dan kondisi masing-masing anggota keluarga. 

Musyawarah tersebut membahas mengenai jalan terbaik 

penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi, Anggota keluarga 

yang berperan aktif untuk menjadi penengah dan sebagai pihak 

netral adalah MHA yang merupakan anak ketiga dari MF.  

2) Mendatangi ulama  

Pada tanggal 12 September 2016 anggota keluarga juga 

meminta pendapat dari seorang ulama yaitu Drs.H.A Kadar Syafiiq 

untuk membantu menemukan jalan terbaik atas permasalahan yang 

sedang dihadapi, ulama tersebut berpendapat bahwa penggantian 

tempat kedudukan tidak diatur dalam Al-Quran, dan apabila 

seseorang telah meninggal dunia maka kedudukan dan kesempatan 

untuk mendapatkan hak kewarisan adalah hapus dan keturunannya 

juga turut dianggap hapus, namun menimbang pada rasa 

persaudaraan dan tali kasih maka tidak ada salahnya jika berbagi atas 

harta tersebut untuk menambah pahala. Ulama tersebut hanya 
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memberi saran, akan tetapi keputusan tetap diserahkan kepada 

keluarga untuk ditemukan jalan terbaik dan jalan damai
79

. 

3) Berkonsultasi ke Pengadilan Agama  

Pada tanggal  20 September 2016, beberapa anggota keluarga 

sempat datang ke Pengadilan Agama Kudus untuk menanyakan 

ketentuan pembagian waris dan berkonsultasi untuk mengupayakan 

jalan tengah, dan penyelesaiannya. Pengadilan Agama Kudus 

memberi saran untuk menyelesaikan persoalan dengan jalur damai 

melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, namun jika belum 

tercapai kesepakatan, maka  para pihak dapat mengajukan perkara ke 

Pengadilan. 

4. Cara Penyelesaian Konflik dan Pemberian Tali Kasih atas Harta Warisan 

Konflik yang dimulai pada 10 September 2016 diakhiri pada awal 

bulan Oktober 2016. Konflik diakhiri dengan adanya kesepakatan dari 

seluruh ahli waris dari Bapak Syafii (alm) yang sepakat untuk 

menyelesaikan dengan cara damai dan seluruh anggota keluarga sudah 

ikhlas berapapun harta yang akan didapat serta semua pihak tidak ingin 

memperpanjang konflik
80

. 

Harta warisan kemudian dibagikan dengan cara transfer via BCA ke 

rekening masing masing ahli waris. Setelah dilaksanakannya rundingan 

untuk yang terakhir kali dan ditempuh jalur damai, semua ahli waris setuju 
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untuk  memberikan  tali kasih seikhlasnya kepada AF, AR, AD. dengan 

total yang didapat sekitar Rp800 juta dibagi tiga sama rata. Mereka tetap 

mendapatkan harta warisan namun bukan atas hak sebagai ahli waris 

namun sebagai rasa tali kasih persaudaraan yang diberikan oleh para ahli 

waris yang merupakan kerabatnya
81

. Pemberian tali kasih karena 

hubungan persaudaraan hanya diberikan berdasarkan keikhlasan dari pihak 

keluarga, memberikan tali kasih hanya sebuah rasa belas kasihan kepada 

kerabatnya yang tidak mendapatkan harta warisan. Padahal hak yang 

seharusnya diterima bukanlah hanya sekedar rasa belas kasihan tetapi  

sebuah hak mutlak mendapatkan harta bagian waris atas dasar hubungan 

kekeluargaan.  

Pembagian harta warisan oleh keluarga Bapak Syafii(alm)  tetap 

menggunakan ketentuan Al-Qur’an dalam surat An-Nisa 4 : 11 mengenai 

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak 

perempuan, karena anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separuh harta yang didapat anak laki-laki. Seluruh pihak bersedia untuk 

melaksanakan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dan damai 

untuk menghindari konflik berkepanjangan
82

.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1.  Pelaksanaan Pembagian Hak Ahli Waris Berdasarkan Penggantian Tempat 

Kedudukan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada Keluarga 
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Bapak Syafii (alm) yang tinggal di Desa  Janggalan, Kecamatan Kota, 

Kabupaten Kudus. 

   Berdasarkan tinjauan pustaka, ketentuan mengenai penggantian 

tempat dan kedudukan orang yang menggantikan tempat kedudukan sebagai 

ahli waris pengganti dapat ditemukan dalam Pasal 844 KUHPerdata untuk 

hukum waris perdata barat. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 

Reg. No. 141/K/SIP/1959 untuk hukum waris adat dan pada Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam.  

Berdasarkan wawancara dengan Drs.H.A.Kadar Syafiq  selaku 

seorang kyai dan Kepala Sekolah Madrasah Aaliyah di kota Kudus, dalam 

pewarisan Hukum Islam menurut Al-Qur’an penggantian tempat 

kedudukan tidak diakui karena apabila seseorang telah meninggal dunia 

maka segala hak dan kewajiban seseorang itu telah putus dan sudah 

terpisah secara alam dengan orang yang masih hidup. Jika seorang ahli 

waris telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka hak bagi ahli 

waris tersebut hilang secara otomatis. Harta warisan hanyalah bagi mereka 

ahli waris yang masih hidup, dan pantas untuk menerima, apabila 

menganut Al-Qur’an maka hak seorang anak daripada si ahli waris yang 

telah meninggal tersebut adalah hapus, dan tidak ada ketentuan 

menggantikan
83

.  

Mengenai permasalahan yang terjadi pada keluarga Bapak Syafii 

(alm), Bapak Kadar Syafiq berpendapat bahwa kedudukan ketiga anak 
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tersebut tertutup untuk mendapatkan hak kewarisan karena terdapat  

saudara laki-laki (paman) mereka yang masih hidup Paman mereka tentu 

saja hidup lebih lama daripada ketiga anak tersebut, maka akan lebih adil 

dan dirasa lebih pantas untuk menerima hak kewarisan
84

. Perihal memberi 

tali kasih bagi saudara yang telah dianggap hapus atau terhalang hak 

kewarisannya, adalah hanya keikhlasan saja, bukan merupakan kewajiban 

untuk memberikan
85

.  

 Menurut Bapak Kadar Syafiq, Kompilasi Hukum Islam yang 

diharapkan sebagai penyempurna atau solusi untuk menyelesaikan perkara 

tetaplah dibentuk oleh badan pembuat undang-undang, dan tetaplah tidak 

luput dari pro dan kontra. Ketentuan penggantian tempat kedudukan 

menurut Kompilasi Hukum Islam diyakini hanya sebuah jalan tengah atas 

persoalan bagi mereka yang haknya terhapus dalam pembagian kewarisan 

karena ahli warisnya meninggal dunia terlebih dahulu. Kompilasi Hukum 

Islam eksistensinya ternyata tidak sebaik yang diharapkan oleh para 

pembuat undang-undang karena ternyata kurang dipercaya oleh sebagian 

masyarakat, dan masyarakat yang beragama Islam cenderung lebih 

memilih untuk membagikan bagian harta warisannya berdasarkan Hukum 

Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an karena anggapan bahwa Al-Qur’an 

merupakan wahyu yang turun dari Allah untuk mengatur kehidupan untuk 

mencapai kehidupan yang lebih mulia dan luput dari konflik
86

.   
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Hal tersebut diyakini oleh SN bahwa penentuan ahli waris dan 

pembagian hak atas ahli waris didasarkan atas Al-Qu’ran dan keputusan 

yang mutlak dari keluarga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bahwa 

pembagian harta yang dilakukan didasarkan pada Surat An-Nisa (4) : 11 

mengenai bagian kakaknya  laki- laki adalah dua bagian anak perempuan, 

dan dirinya mendapat satu bagian saja. Kemudian seorang anak yang 

orangtuanya meninggal terlebih dahulu dan telah dianggap hapus haknya  

maka  tidak berhak atas harta tersebut, karena di Al-Qur’an tidak 

menyebutkan adanya kewajiban untuk menggantikan tempat kedudukan. 

Mengenai mawali, mawali tidak dapat diartikan sebagai penggantian 

tempat kedudukan karena ketentuan dan terjemahan dari mawali dalam 

Al-Qur’an tidak memiliki arti untuk melaksanakan penggantian tempat 

kedudukan tetapi mengenai pemberian bagi kerabat yang telah berbuat 

baik kepada pewaris
87

.  

Pendapat tersebut juga semakin dikuatkan oleh MFD anak keenam 

dari Bapak Syafii (alm) bahwa penggantian tempat kedudukan sama sekali 

tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan apabila seseorang memang 

terhalang oleh suatu keadaan yang menjadikannya tidak dapat disebutkan 

sebagai seorang ahli  waris maka keputusannya adalah mutlak dan tidak 

dapat dirubah-rubah oleh sembarangan orang dan sesuai keinginan 

sendiri
88

. 
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AFL yang merupakan anak kedua dari AVS berpendapat  bahwa 

karena kakaknya telah meninggal maka hapus kedudukan dan haknya 

untuk mendapatkan harta warisan, dan Al-Qur’an mengatur hal tersebut. 

Ketiga keponakannya yakni AF, AR, AD tidak seharusnya melakukan 

protes dan menentang apa yang ditulis dari Al-Qur’an dan kesepakatan 

para sesepuhnya, karena ketiga keponakannya telah dianggap hapus, dan 

Al-Qur’an tidak memberi perintah untuk memberikan bagian kepada 

keponakannya. AFL keberatan untuk membagikan bagian yang 

didapatkannya kepada ketiga keponakannya, dan berprinsip bahwa 

ketentuan Al-Qur’an yang harus dilaksanakan
89

.   

Perbedaan mengenai kedudukan siapa saja yang berhak menjadi ahli 

waris dan menggantikan hak waris menjadikan sebuah perbedaan pendapat 

yang cukup sengit diantara ketiga anak dari AFT yakni AF, AR dan AD 

dengan kerabat yang lain. Ketiga anak dari AFT menuntut untuk tetap 

mendapatkan hak atas harta warisan yang seharusnya menjadi hak ayah 

mereka. 

Menurut pendapat AR dan AD, ayah mereka adalah keturunan sah 

dari AVS yang merupakan anak dari Bapak Syafii (alm). Warisan 

merupakan hak dari keturunan sah, dan mereka menuntut untuk 

mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh ayahnya, meskipun 
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ayah mereka telah meninggal ayah mereka tetaplah harus diakui 

kedudukan dan keberadaannya sebagai ahli waris
90

.  

Anak pertama dari AFT yakni AF merupakan anak yang paling 

bersikeras untuk menuntut hak menggantikan kedudukan ayahnya. AF 

meyakini bahwa sesuai dalam ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum 

Islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan keterangan bahwa hak untuk 

menggantikan kedudukan daripada seseorang yang telah meninggal 

terlebih dahulu adalah benar adanya dan tidak ada sebab yang 

menghalangi mereka untuk mendapatkan hak dan menggantikan 

kedudukan AFT. AF menegaskan  bahwa jika pada akhirnya AF, AR dan 

AD tidak mendapatkan sepeserpun dari harta warisan yang akan dibagikan 

maka AF merasa bahwa ayahnya tidak diakui dalam hubungan darah 

keluarga Bapak Syafii (alm). AF, AR dan AD juga tidak akan setuju 

terhadap pembagian harta warisan
91

.  

Menurut penulis, Al-Qur’an merupakan wahyu dari Allah dan 

diyakini sebagai pedoman hidup sedangkan Kompilasi hukum Islam 

dibentuk oleh para ulama Fikih Indonesia bertujuan untuk memberi solusi 

atas hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash Al-Qur’an dan 

Hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum baru bagi masyarakat 

muslim Indonesia. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah garis hukum 

baru untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, yakni tentang harus 
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adanya peraturan hukum yang jelas untuk menyamakan persepsi 

penerapan hukum agar dapat dipahami serta dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum maupun oleh masyarakat umum dalam lingkup nasional, 

agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di setiap daerah. 

Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an merupakan dua ketentuan 

yang sama-sama mengikat, namun persoalan tentang cara mengikatnya 

adalah berbeda. Apabila Al-Qur’an mengikat bagi pemeluknya berkaitan 

dengan iman pada Allah sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan 

aturan hukum positif yang formal yang digunakan oleh Pengadilan Agama 

dalam memutus perkara bagi seluruh pihak yang mengajukan perkara dan 

ingin menyelesaikan di Pengadilan, sedangkan diluar pengadilan sikap 

mengikatnya hanya didasarkan pada ketentuan normatif apabila diperlukan 

saja, apabila tidak dikehendaki untuk menggunakan Kompilasi Hukum 

Islam dan tidak berperkara di Pengadilan maka diperbolehkan untuk 

menjalani aturan hukum yang dipilihnya.  

Sesuai dengan sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dibentuk oleh pemikiran secara 

matang oleh para ulama di Indonesia serta didasarkan pada perkembangan 

budaya dan kebutuhan serta penelitian ke seluruh wilayah Indonesia dan 

perbandingan ke beberapa negara Islam agar Kompilasi Hukum Islam 

dapat digunakan sebagai kitab hukum yang dapat digunakan sebagai 

peraturan Hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Perkembangan 

kebudayaan dan kemajuan jaman membuat hukum harus terus mengikuti 
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perubahan seperti diatur masalah penggantian tempat kedudukan bagi ahli 

waris karena mengutamakan ikatan kekeluargaan berdasarkan hubungan 

darah dan kemanusiaan. 

Sementara di dalam Al-Qu’ran hanya terdapat rujukan mengenai 

penggantian tempat atau mawali, seperti pendapat dari keluarga Bapak 

Syafii (alm) pengertian mawali tidak semata-mata memberikan pengertian 

mengenai kewajiban penggantian tempat kedudukan dikarenakan sesuai 

dengan ketentuan Al-Qur’an bahwa kewarisan hanyalah bagi mereka yang 

masih hidup atau yang hidup lebih lama dan dianggap lebih pantas 

menerimanya.  

Hal ini didukung oleh pendapat Hakim Pengadilan Agama Kudus 

Nursaidah. SAg.M.H, Kompilasi Hukum Islam merupakan pendapat dari 

para ulama Fikih Indonesia yang merupakan sebuah kitab wajib yang 

digunakan oleh Para Hakim dalam memutus sebuah perkara yang diajukan 

ke Pengadilan Agama. Penerapan dari Kompilasi Hukum Islam adalah 

sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum 

Islam untuk mewujudkan tujuan hukum yakni memperoleh kepastian, 

keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat umat Islam di Indonesia
92

. 

Namun masyarakat Indonesia tetaplah terbagi dalam sebuah 

dualisme pemahaman hukum, dualisme pemahaman hukum yang 

dimaksud adalah terdapat pihak yang menganut hukum agama dan ada 

pihak yang menganut hukum negara. Hukum agama mengatur hubungan 
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manusia dengan Tuhan berkaitan dengan iman seseorang sedangkan 

hukum negara mengatur mengenai hubungan antar manusia untuk 

menjalankan kehidupan yang lebih teratur. Maka seharusnya sebuah 

hukum yang ada didalam negara atau huku negara adalah hukum yang 

wajib untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Adanya anggapan 

masyarakat yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya 

dipergunakan jika para pihak berkenan untuk menggunakan Kompilasi 

hukum Islam tentu tidak dapat dibenarkanm karena Kompilasi Hukum 

Islam merupakan sebuah hukum negara. Selain daripada sistem pewarisan 

Islam, Indonesia juga terdapat aturan lain mengenai pewarisan yang 

termuat dalam KUHPerdata yang dikenal dengan pewarisan hukum 

perdata barat dan hukum adat
93

.  

Dalam hal pewarisan ketentuan antara hukum perdata barat dengan 

pewarisan hukum Islam dan hukum adat juga berbeda, yakni mengenai 

hak yang didapatkan oleh anak perempuan. Bagi setiap orang dan keluarga 

pada hakekatnya diperbolehkan untuk menggunakan ketentuan apapun 

mengenai perihal kewarisan apakah itu hukum perdata, hukum Islam, 

maupun hukum adat  asalkan ada kesepakatan dan kedamaian bagi para 

pihaknya
94

. 

Bagi keluarga Bapak Syafii (alm) juga diperbolehkan dan sangat 

dimungkinkan jika ingin menyelesaikan pembagian harta  dengan 

menggunakan ketentuan Al-Qur’an maupun diselesaikan menurut jalur 
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kekeluargaan adat atau melalui Pengadilan. Namun jika diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama maka mau tidak mau Kompilasi Hukum Islam 

yang harus digunakan
95

. Majelis Hakim konsisten dalam menggunakan 

Kompilasi Hukum  Islam untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan 

amanat dan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam karena 

Kompilasi Hukum Islam adalah panutan hukum yang digunakan oleh 

seluruh ulama di Indonesia yang telah dikodifikasikan dan bersifat 

mengikat
96

.  

Supaya tujuan hukum tercapai maka disarankan untuk mengajukan 

perkara di pengadilan, tujuannya agar para pihak mendapatkan keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan karena Kompilasi Hukum Islam telah membuat 

ketentuan mengenai menggantikan tempat kedudukan agar tercapai 

keadilan bagi yang merasa dirugikan. Penyelesaian perkara yang diajukan 

ke Pengadilan akan berbeda hasilnya dengan perkara yang hanya 

diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Apabila diselesaikan melalui 

kekeluargaan maka sifat mengikatnya adalah hanya bagi keluarga tersebut, 

namun jika diselesaikan melalui Pengadilan maka akan ada putusan hakim 

yang mengikat bagi para pihak yang berperkara maupun bagi orang lain 

yang  memiliki kasus serupa di kemudian hari.  

Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu payung hukum yang 

melindungi permasalahan masyarakat terlebih dalam hal waris dan 

ketentuan yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an namun dirasa perlu bagi 
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masyarakat misalnya yang tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum 

Islam tentang Penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal lebih 

dahulu dari pewaris
97

.  

Hakim Pengadilan Agama Kudus, setuju dengan pendapat penulis 

mengenai kedudukan dari AF, AR dan AD yang seharusnya tidak dapat 

dianggap terhalang atau terhapus untuk mendapatkan hak kewarisan dan 

seharusnya berpotensi dijadikan sebagai ahli waris bersama-sama dengan 

AFL karena Hakim Pengadilan Agama  berpedoman pada Kompilasi 

Hukum Islam dan sesuai dengan unsur kemanusiaan. 

 Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus, tidak ada ketentuan 

yang menghalangi mereka jika didasarkan pada ketentuan penyebab 

seseorang diaanggap terhalang untuk mendapatkan hak kewarisan seperti 

alasan karena ahli waris berpindah agama, terdapat dugaan pembunuhan, 

atau ditemukan niat jahat atau  terbukti melakukan tuduhan pembunuhan, 

tuduhan fitnah atau tuduhan penganiayaan yang membuat mereka 

terhalang untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-

Qur’an dan ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam
98

. 

Menurut Hakim Pengadilan Agama tersebut, inti permasalahan 

dalam keluarga tersebut hanyalah karena orangtua yang merupakan ahli 

waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka ahli waris tersebut 

telah dianggap hapus haknya untuk mendapatkan hak kewarisan. Ketiga 

anak dari ahli waris tersebut kemudian menuntut untuk mendapatkan hak 
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atas bagian, ahli waris seharusnya memang dilindungi oleh Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menaungi keturunan dari ahli 

waris untuk tetap mendapatkan hak waris menggantikan kedudukan ahli 

waris yang telah meninggal lebih dahulu. Akan tetapi karena keturunan 

ahli waris dianggap hapus dan terhalang maka muncul persengketaan 

dalam keluarga. Pasal 185 dan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak dianggap dan tidak digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Penentuan ahli waris dan bagiannya didasarkan pada Al-

Qur’an yakni Surat An-Nissa ayat 11-12
99

. 

Konflik yang muncul menunjukkan bahwa para ahli waris 

menganggap bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak 

terlalu dibutuhkan oleh masyarakat karena ajaran dari Al-Qur’an 

merupakan yang paling sempurna. Pemberian tali kasih juga tidak 

didasarkan pada pertimbangan penggantian tempat kedudukan yang ada 

dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian tali kasih diberikan hanya 

sebagai upaya menghindari konflik
100

.  

Hal ini membawa kesimpulan bagi penulis mengenai keberadaan 

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan pendapat dari para 

ulama Fikih Indonesia dan yang merupakan sebuah kitab wajib yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para Hakim dalam 

mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia mengenai bidang 
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perkawinan dan kewarisan serta perwakafan terkadang kurang dipercaya 

dan diyakini oleh masyarakat karena anggapan bahwa Kompilasi Hukum 

Islam merupakan hukum buatan manusia. Pandangan ini  tidak dapat 

dibenarkan karena masyarakat yang ada dan tinggal di Indonesia harus 

patuh pada Undang-Undang dan ketentuan aturan Perundang-Undangan di 

Indonesia. Perumusan Kompilasi Hukum Islam dibentuk secara 

substansial dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah, oleh karena itu ketentuan yang ada di 

Kompilasi  Hukum Islam terdapat banyak kesamaan dengan Al-Qur’an. 

Seperti bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan yang 

termuat dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam
101

, penentuan ahli waris 

laki-laki dan perempuan pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam 

mengenai golongan mendapat warisan berdasarkan hubungan perkawinan 

dan hubungan kekerabatan darah
102

, serta syarat-syarat mewaris bagi 

kerabatnya dan halangan untuk mendapatkan warisan adalah secara 

keseluruhan serupa dengan Al-Qur’an.  

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia seharusnya 

dapat berfungsi lebih optimal karena Kompilasi Hukum Islam dibentuk 

juga berdasarkan Al-Qur’an dan bukan hanya pendapat dari badan 

legislatif saja.  

                                                           
101

 Lih : Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. 

Anak perempuan bila hanya seoorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih 

mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 43 bersama-

sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan. 
102

 Lih : Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam 



63 

 

2. Faktor-Faktor Apa yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 

Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Syafii (alm) yang tinggal di 

Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.  

1) Faktor Pendukung 

Faktor pendukung terjadinya pembagian warisan adalah sikap 

baik  dari keluarga tersebut yakni berupa sikap untuk tetap menjaga 

hubungan kekeluargaan dan mengutamakan keharmonisan antar 

keluarga, pemahaman yang baik dan kesepakatan dalam keluarga 

merupakan sebuah landasan pokok yang akan mendukung 

dilaksanakannya pembagian hak waris, penentuan ahli waris, serta 

penyelesaian yang baik dan damai apabila terjadi konflik
103

.  

MF yang merupakan anak kelima dari Bapak Syafii menyatakan 

bahwa  apabila keluarga sudah  paham dan mengerti benar bagaimana 

harus bersikap dan bertindak maka kesepakatan dan keputusan yang 

diambil akan menjadi pendukung atas segala tindakan yang akan 

dilaksanakan selanjutnya. Apabila keluarga selalu harmonis, saling 

pengertian dan tidak bersikap egois maka tidak akan terjadi perselisihan 

dan permasalahan yang besar. Keluarga seharusnya bersikap saling 

mendukung dan menghormati anggota keluarga yang lain, apabila 

semuanya rukun maka akan mendukung seluruh pengambilan 
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keputusan dan hubungan baik antar anggota keluarga tetap terjalin 

dengan harmonis
104

.  

Pada akhirnya seluruh keluarga sepakat untuk membagikan harta 

warisan sesuai dengan bagian-bagiannya, dan bagi ketiga anak AVS 

juga mendapatkan harta warisan berupa bagian atas tali persaudaraan. 

Keputusan untuk membagi ini dilaksanakan menurut kesepakatan 

bersama, untuk menghindari konflik berkepanjangan dan retaknya 

silaturahmi, keputusan yang diambil oleh seluruh keluarga merupakan 

keputusan terbaik dan bijaksana. Penulis sangat setuju dengan 

kesepakatan yang diambil oleh seluruh pihak keluarga dalam 

penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur damai dan tidak 

sampai mengajukan perkara ke persidangan. Sikap sabar dan ikhlas 

adalah sikap yang sangat mendukung dalam penyelesaian konflik, 

penyelesaian perkara pembagian warisan, serta mendukung tetap 

terjalinnya silaturahmi antar sesama anggota keluarga. Peran ulama  dan 

peran Pengadilan Agama hanya sebagai pihak yang diajak untuk 

bertukar pikiran dan dimintakan pendapat terbaik dalam memecahkan 

suatu persoalan. Keluarga tetap berunding bersama untuk 

menyelesaikan perkara dengan kesepakatan bersama untuk menemukan 

solusi terbaik. 
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2)  Faktor Penghambat  

Faktor Penghambat seringkali berasal dari faktor intern  atau 

faktor yang berasal dari dalam keluarga sendiri, kondisi keluarga yang 

kurang harmonis atau adanya masalah yang terjadi di waktu yang lampau 

seringkali ikut berpengaruh terhadap keadaan-keadaan di waktu yang 

sekarang maupun yang akan datang,  

Hakim Pengadilan Agama mengemukakan bahwa jika seseorang 

bersikap acuh tak acuh dan tidak mau bersikap kooperatif maka justru hal 

itu akan menghambat proses pembagian warisan dan pencarian solusi 

terbaik apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara 

anggota keluarga sendiri
105

. Perselisihan antar keluarga yang belum 

terselesaikan dan ketidaksepahaman maupun keegoisan dari masing 

masing pihak juga turut menghambat berbagai hal dan dapat pula 

merembet hingga menimbulkan berbagai masalah lain. 

Pada awalnya, ketidaksepahaman pendapat yang muncul di dalam 

keluarga Bapak Syafii (alm) menciptakan konflik yang cukup membuat 

situasi di dalam keluarga menjadi panas dan tidak kondusif. Semua 

anggota keluarga memiliki pendapat dan argumentasi yang berbeda 

sesuai dengan keyakinan masing-masing, sikap tidak kooperatif dari 

anggota keluarga dan tidak mau berunding untuk mencari kesepakatan 

menjadi penghambat untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi 

setelah muncul kesadaran  seluruh pihak untuk menempuh jalan damai 
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dan mengupayakan cara untuk mengutamakan keharmonisan keluarga 

maka dilaksanakanlah perundingan dengan kerelaan hati dan ikhlas untuk 

menyelesaikan perkara agar tercipta kembali keutuhan dalam hubungan 

kekeluargaan yang sempat memanas. 

Menurut Hakim Pengadilan Agama, faktor lingkungan, 

pendidikan, psikologis maupun sosiologis dari ahli waris tidak 

memberikan pengaruh apapun terhadap pembagian warisan maupun 

faktor pendukung atau penghambat dalam penyelesaian perkara 

pewarisan yang terjadi di kelurahan Janggalan, karena semua 

penyelesaian perselisihan hanya diselesaikan menurut Al-Qur’an
106

.  

Menurut beliau, pendidikan, gelar ataupun pekerjaan sukses tidak 

menjamin kehidupan sosial yang baik dan kehidupan rumah tangga yang 

harmonis, oleh karena itu lebih baik hidup sederhana namun rukun 

dengan saudara, daripada hidup mewah tapi sendirian. Untuk itu perlu 

menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mengupayakan hidup damai 

dan rukun, bukan hanya kepada keluarga saja tapi juga kepada sesama 

manusia. Apabila terjadi konflik di dalam keluarga seperti pada kasus 

diatas maka jalan pertama yang harus ditempuh adalah melalui 

musyawarah dalam keluarga
107

. 
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