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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Ahli Waris Pengganti 

Pada Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan 

Hukum Perdata (BW)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

alasan/penyebab cucu bisa menjadi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Hukum Perdata dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ahli 

waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata . Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan penelitian empiris, 

dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. 

Sumber data yang diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data yaitu 

primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu data lapangan dan 

wawancara, data studi keputusan dan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif. 

 

Kata Kunci : Keadilan, tanpa sengketa terhadap hak waris. 

 

JURIDICAL REVIEW OF THE REPLACEMENT EXPERTS IN THE 

DISTRIBUTION OF HERITAGE TREASURES REVIEWED FROM 

ISLAMIC LAW COMPETITION (LAW) AND LEGAL PERDATA (BW) 

 

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM 
 

ABSTRACT 

 

 This research is entitled "Juridical Review of Substitute Heirs in the 

Distribution of Waris Property Judging from the Compilation of Islamic Law 

(KHI) and Civil Law (BW)" and to find out the implementation of the distribution 

of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law and Civil Law. The type of 

research used is normative research and empirical research, with the method of 

legislative, conceptual and sociological approaches. Data sources obtained from 

field data and literature. Data types are primary and secondary. Techniques for 

collecting data are field data and interviews, decision study data and then analyzed 

descriptively quantitatively. 

 

Keywords: Justice, without dispute over inheritance rights. 
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A. TINJAUAN YURIDIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI PADA 

PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM 

ISLAM (KHI) DAN HUKUM PERDATA (BW) 

ANDI INDRAWAN 

D1A113023 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

B. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Waris penggati pada dasarnya adalah ahli waris karena pengganti 

yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya berhak 

mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, hingga dia tampil 

mengatikannya.
1
 

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa dalam KHI memperkenalkan 

ahli waris baru yang selama ini tidak dikenal dalam fiqh salafi yaitu ahli 

waris pengganti.  

Dalam pasal 185 ayat (1) disebutkan : 

 Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan:  

       Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti. 

                                                             
1
 Ahmad Zhari, Hukum Kewarisan Islam (Pontianak, FH Untari Pres, 2008), Hal. 148  
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Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI 

berbentuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada pembedaan 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. 

Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, 

maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi 

seluruh garis hukum. Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan 

yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut Jumhur tidak 

mendapat bagian karena berstatus zawil arham, atau oleh cucu perempuan 

dari anak laki-laki karena terhijab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga 

harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan 

paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki 

paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib 

baik dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai jangkauan keberlakuan 

penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi 

pasal 185 ayat (1) Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang 

hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna 

bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum 

baik ke bawah maupun menyamping.
2
 

Penggantian ini terjadi dalam garis ke bawah dan dapat terjadi tanpa 

batas. Setiap ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu digantikan oleh 

anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, pergantian 

tersebut dihitung sebagai satu cabang (bij staken). Artinya, semua anak 

                                                             
2
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAP-

ACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1 

 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1
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yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang 

digantikan itu. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis 

kesamping.  Setiap penggantian dihitung sebagai satu cabang. Menurut 

ketentuan Pasal 841 KUH Perdata bahwa penggantian adalah hak yang 

diberikan kepada seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang 

telah meninggal lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai 

pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. 

Menurut H.A Sukris Sarmadi bahwa Ahli waris pengganti yaitu mewarisi 

berdasarkan pergantian, yaitu pewarisan dimana ahli waris mewaris 

menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah 

meninggal dunia lebih dahulu.
3
 

Untuk menggali lebih jauh tentang konsep ahli waris pengganti  

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka metode penggalian dan 

penetapan hukum dengan menggunakan mashlahah itu sangat relevan, 

mengingat tidak adanya dalil yang secara khusus baik dalam al-Qur’an 

maupun Hadits yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris 

pengganti.
4
  

 

 

 

                                                             
3
H.A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. hlm.160   
 

4 http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf 

 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049_Pendahuluan.pdf
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2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :1.Mengapa cucu bisa menjadi ahli waris 

pengganti dalam Kompilasi Hukum Isalam dan Hukum Perdata ? 2. 

Bagaimanakah pelaksanaan pembagian ahli waris pangganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan hukum perdata ? 

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui alasan/penyebab cucu 

bisa menjadi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan Hukum Perdata. Dan Untuk mengetahui pelaksanaan 

pembagian ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan Hukum Perdata.  

b. Manfaat Penelitian yaitu Manfaat Akademisi untuk memenuhi 

persyaratan dalam mencapai Derajat S-1 Program Studi Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan Manfaat 

Teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas 

tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan 

hukum perdata. Dan Manfaat Praktek yaitu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah legislative dalam rangka 

melakukan pemikiran dibidang hukum waris untuk menuju 

kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional. 
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4. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan 

penelitian empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, 

konseptual dan sosiologis. Sumber data yang diperoleh dari data 

lapangan dan kepustakaan. Jenis data yaitu primer, sekunder dan 

tresier. Kemudian Tehnik pengumpulan data kepustakaan dan  data 

lapangan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

C. PEMBAHASAN 

1. Alasan Cucu Bisa Menjadi Ahli Waris Pengganti 

Hak cucu yang tertutup dalam fiqh mujtahid terdahulu, diperbarui 

dalam fiqh perundang-undangan di Indonesia, hak cucu untuk 

mendapatkan harta warisan  apabila orang tuanya meninggal terlebih 

dahulu dari pada pewarisnya (kakek/neneknya ) disebut dengan ahli waris 

pengganti.  

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut 

dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang 

menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, 

yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan 

ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka 

menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris. 

Khusus untuk masalah cucu, Ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin 

Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam 

keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah 
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cucu melalui garis keturunan laki-laki, sepanjang tidak ada saudara laki-

laki dari ayahnya yang masih hidup.
5
 

Mahmud menyatakan bahwa: “Kaedah ini berasal dari pandangan Ibnu 

Hazm untuk menghindari kezaliman terhadap cucu yang tidak mendapat 

harta warisan karena si mayit tidak meninggalkan wasiat”. 

Sebagian ulama, seperti Imam Al-Zuhri, para fukahā’ masa tabi’in, 

sebagian pengikut madzhab Hanbali menyatakan bahwa hukum wasiat itu 

tetap wajib. Pendapat ini berasal dari kalangan sahabat Nabi, seperti Ibnu 

Umar, Zubair, 

Abdullah ibn Aufa maupun Talhah. Kewajiban berwasiat tersebut 

ditujukan kepada ahli waris yang tidak memperoleh hak kewarisan. 

mereka beralasan bahwa hukum yang dinasakh dari ayat itu adalah orang 

yang berhak mewarisi. 

Dengan asumsi saudara kandung pewaris (kakek cucu tersebut) dan 

ayah si cucu tersebut sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka 

sang cucu dapat tampil menggantikan kedudukan kakeknya dan ayahnya 

tersebut.  

Disamping itu, kelompok kedua (jumhur ulama) ini menyanggah dalil 

yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa hadits itu 

kemungkinannya ada sebelum turunnya ayat di atas. Atau, mungkin juga 

bahwa bibi (baik dari ayah atau ibu) tidak berhak mendapat waris ketika 

berbarengan dengan ashhabul furudh atau para 'ashabah. 

                                                             
5  

Facthur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: PT.Al Ma’arief, 1997) hal 64
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Melihat kenyataan demikian, para ulama dari mazhab Maliki dan 

mazhab Syafi'i mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para 

kerabat ketimbang baitulmal, khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika 

pengelolaan baitulmal tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. 

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kedua kelompok ulama 

tersebut pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian 

harta waris kepada kerabat ketimbang baitulmal. Hal ini dapat terlihat 

tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, 

dari mulai akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini
6
 

Di Indonesia terdapat tiga pola pewarisan dalam hukum waris adat yang 

berlaku dalam masyarakat yang sebagian besarnya telah dipengaruhi oleh hukum 

Islam yaitu: 

1. Sistem kewarisan individual yang bercirikan bahwa harta 

Peninggalan dapat dibagi-bagi pemiliknya di antara ahli waris, seperti dalam 

masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di Batak.
7
 

Dalam sistem kewarisan ini di setiap daerah memiliki pola pembagian 

tersendiri sesuai dengan karakteristik kebudayaan dan adat setempat. 

 Di daerah Batak, anak perempuan yang sudah kawin secara jujuran berarti 

sudah terlepas dari keluarga ayahnya, tidak akan menerima warisan dari 

orang tuanya yang meninggal setelah ia menikah. Namun anak laki-laki yang 

                                                             
6 
http://media.isnet.org/kmi/islam/Waris/Pendapat.html

 

7  
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan 

Islam, Cet. II ( Jakarta: Gaya Media, 2002), 190. 
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termuda dapat mewarisi seluruh harta peninggalan yaitu ahli waris yang 

paling lama tinggal bersama orang tuanya.
8
 

2. Sistem kewarisan kolektif yang bercirikan bahwa harta peninggalan 

itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan 

hukum, dimana harta yang disebut dengan pusaka tidak boleh dibagi-bagikan 

pemilikannya di antara ahli waris dan hanya dibagikan pemakaiannya kepada 

mereka seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Harta pusaka 

ini diurus oleh kepala famili atau mamak kepala waris. Hasil dari harta 

pusaka tersebut dipergunakan untuk keperluan seluruh anggota famili.  

Jika kompleks famili yang memiliki harta pusaka sudah terlalu besar 

jumlahnya sehingga terjadi pemecahan famili, maka harta pusaka tersebut 

juga dipecah sesuai dengan jumlah family hasil dari pemecahan tersebut dan 

masing-masing diurus oleh kepala famili baru tersebut. Hal ini dikenal 

dengan istilah gadang menyimpang.
9
 

3. Sistem kewarisan mayorat yaitu bercirikan bahwa anak tertua 

berhak secara tunggal mewarisi seluruh harta peninggalan dan sejumlah harta 

pokok dari satu keluarga seperti dalam masyarakat patrilineal di Bali yang 

memberikan hak mayorat pada anak lakilaki dan masyarakat di Tanah 

Semendo yang memberikan hak mayorat pada anak perempuan.
10

 

                                                             
8 

Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris,( Jakarta : Sinar Grafika , 

2011.ha.l39. 
9 
Ibid.37

 

10 
Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris, 190. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa pemberlakuan Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam tersebut bersifat tentatif bukan imperatif. Oleh karena itu 

sangat besar peran dari Para Hakim Pengadilan Agama, dalam menetapkan ahli 

waris pengganti. 

Jadi, si cucu sebagai ahli waris pengganti atau plaatsvervulling (lihat Pasal 

842 KUHPerdata) dari kakeknya yang merupakan saudara kandung dari Pewaris 

yang memang sebatang kara. Berdasarkan KUHPerdata, kakek tersebut adalah 

ahli waris Golongan II dari Pewaris. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 

856 KUHPerdata yang berbunyi:  

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan 

maupun suami/isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal 

dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan 

perempuan dari si meninggal.”
11

 

Dalam KUH perdata menyebutkan, menurut ketentuan Pasal 841 KUH 

Perdata bahwa penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk 

menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dulu daripada 

pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang 

yang digantikannya.  

Pasal 842 KUH Perdata hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, 

sedangkan Pasal 843 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam garis lurus ke atas 

tidak terdapat penggantian. Dalam hal ada penggantian, maka menurut Pasal 846 

KUH Perdata pembagian dilakukan pancang demi pancang. 

                                                             
11

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502f14c335c62/cucu-saudara-kandung-

pewaris-bisa-jadi-ahli-waris
 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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Menurut H.A Sukris Sarmadi bahwa Ahli waris pengganti yaitu mewarisi 

berdasarkan pergantian, yaitu pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan 

ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih 

dahulu. 
12

 

Konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata, sebagai 

berikut :   

1. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang  diganti.  

Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa penggantian memberikan 

hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti 

dalam derajat dan dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ini 

merupakan pergantian yang bersifat total dimana ahli waris yang 

menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti seperti 

yang tertulis “segala hak orang yang digantikan”.  

2. Sistematika pergantian untuk garis lurus ke bawah bersifat terus menerus, 

baik meninggal lebih dulu atau kemudian.   

Pasal 842 KUH Perdata menerangkan bahwa penggantian yang terjadi  

Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak 

dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan 

keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun 

bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan 

yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.  

Tidak ada pembatasan dalam hal garis lurus ke bawah sekalipun sampai 

ke cicitnya berdasar garis lurus pergantian. Bahkan memiliki kedudukan 

                                                             
12 

H.A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. hlm.160  
 



xi 

 

samaa dalam hal ia berada pada golongan pertama yang berakibat 

golongan kedua tidak dapat memperoleh hak warisan karena adanya 

pergantian.  

3. Sistematika pergantian garis ke samping.  

Pasal 844 KUH Perdata menerangkan bahwa dalam garis ke 

samping, pergantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan 

keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan orang yang 

meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan 

paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah 

meninggalnya semua saudara orang yang meninggal harus dibagi di 

antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian 

keluarga dalam deraajat yang tidak sama. Hal ini menegaskan bahwa 

tidak dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti 

untuk memperoleh warisan karena ada saudara terdekat dengan orang 

yang meninggal dunia, Sebab kedudukan mereka dianggap sama dalam 

satu kelompok derajatnya. 

Pasal 845 KUH Perdata memperjelas bahwa pengganti juga 

diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping 

orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang 

meninggal,  
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masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan 

dari mereka yang tersebut pertama. 

4. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas 

maupun terhadaap orang yang masih hidup.  

Pasal 843 KUH Perdata menerangkan bahwa tidak ada pergantian 

terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat 

dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang 

ada dalam derajat yang lebih jauh. kemudian Pasal 847 menjelaskaan 

bahwa tidak seorangpun boleh bertindak menggantikan oraang yang 

masih hidup.  

5. Sistematika pergantian adalah pancang demi pancang dan kepala demi 

kepala.  

Pasal 846 KUH Perdata bahwa dalam segala hal, bila penggantian 

diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang, bila suatu 

pancang mempunyai berbagai cabang, maka pembagian lebih lanjut 

dalam tiap-tiap cabaang dilakukan pancang demi pancang pula, 

sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagiaan 

dilakukan kepala demi kepala. 

6.  Pasal 847. KUH Perdata bahwa tidak seorang pun diperbolehkan 

bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.
 13  

 

 

                                                             
13 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta;Rhedbook Publisher, 2008),Hal.199
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2. Pelaksanaan Pembagiaan Ahli Waris Pengganti  

Hasil penelitian menunjukan: pertama, Pelaksanaan kewarisan bagi ahli 

waris pengganti mempunyai susunan kekerabatan bilateral, dan dalam hal 

pelaksanaan pembagian harta warisannya berlaku sistem bilateral. Dalam 

pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti pada masyarakat 

Lombok Tengah lebih mengutamakan cara musyawarah mufakat dengan 

menjunjung sikap perdamaian bersama keluarga berdasarkan kemauan 

bersama dengan unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris.  

Disamping ada istilah bahasa gendongan dan pikulan, hal ini yang 

menjadi pelaksanaan pewaris yang kebanyakan pada masyarakat Kabupaten 

Lombok Tengah akan tetapi tidak menutup kemungkinan para ahli waris 

akan kembali kepada pelaksanaan dimana pembagian yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam jika terjadi perselisihan antara 

para ahli waris dalam pelaksanaan pembagian hak waris para ahli waris bagi 

ahli waris pengganti pada masyarakat kabupaten Lombok Tengah. 
14

 

Kedua, tinjauan hukum kewarisan Islam bagi ahli waris pengganti yang 

dilakukan pada masyarakat Kabupaten Lombok tengah walaupun dalam 

pelaksanaannya tidak murni sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

hukum kewarisan Islam namun tetap berpegang kepada apa yang 

dikehendaki oleh pelaksanaan hukum kewarisan Islam.  

                                                             
14 

Wawancara dengan Bapak Irlan ketua RT dusun Momong,desa Kerembong,kecamatan 

Janapria,pada tanggal 27 april 2018.Pukul 03:10 wita 
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D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis akan menyajikan kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Alasan cucu diperbolehkan sebagi ahli waris pengganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan apabila seseorang ahli 

waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris 

tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk 

memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak 

mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah 

tidak ada. Dimana ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah 

mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada 

pewarisnya. prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum 

tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris 

yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh 

harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan 

penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta 

ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang 

menggantikan kedudukan ayahnya. Menurut hukum kewarisan 

KUHPerdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama 

dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang 

digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan 
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perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli 

waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, 

dan juga tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan 

yang diganti, tetapi mungkin berkurang, dalam pembagian harta warisan 

ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak dari pada ahli 

waris perempuan. 

b. Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Hukum Perdata ahli waris pengganti ini bersifat total dimana 

ahli waris pengganti bisa menduduki orang yang digantikan dan semua 

itu sudah terkumpul dalam dalam pasal 841-848 KUH Perdata.  

Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak diperkenankan untuk 

mendapatkan porsi yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh 

melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Artinya 

bahwa bisa mendapatkan sesuai dengan porsi ahli waris namun tidak 

diperkenankan melebihinya. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang perkara waris di Pengadilan 

Agama Mataram, saran penulis kepada segenap masyarakat, agar lebih 

mentaati aturan yang sudah di tetapkan dan adil dalam pembagian harta 

waris agar segala sesuatu yang menyakut tentang waris ini bisa di 

selesaikan secra musywarah dan kekeluargaan untuk mencapai kata 

mufakat sehingga tidak menimbulkan pemaslahan, demi kemasalahatan 

umat dan terwujudnya keadilan bersama di Negara ini. 
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