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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai 

macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut 

berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat 

dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut 

dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh 

perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Timbulnya 

hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan 

kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara 

melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. 

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian 

sosial (sosial control) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk 

menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk 

mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang telah di cita-citakan. 

Dengan kata lain, fungsi hukum di sini sebagai sarana perubahan masyarakat, 

berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki. Dengan menciptakan pola-pola baru juga berarti 

mengubah ataupun menghabiskan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman. Sehingga, dengan adanya dua fungsi hukum 

tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai 

dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini, 

karena dalam pembangunan terdapat hal yang harus dilindungi. 

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia 

merupakan penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia sebagai pendukung 

hak dan kewajiban. Manusia adalah mahkluk individu, manusia juga disebut 

sebagai mahkluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan 

serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain 

yang disebut dengan interaksi kelompok. Kebutuhan manusia sendiri bervariasi 
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Seperti: makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan 

dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi 

tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi / banyak pula macam 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan harta untuk menanggung 

kebutuhan hidupnya, bahkan ibadah-ibadah seperti haji atau sedekah harus 

menggunakan harta. Mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah dan lain-lain juga 

membutuhkan harta, karena besarnya peran harta kepada kehidupan manusia, 

maka kebanyakan dari aktivitas manusia berkisar pada soal harta atau ekonomi.  

Ketika seseorang yang memiliki harta meninggal dunia maka harta itu harus 

dikelolah kembali oleh ahli waris yang memiliki hubungan erat dengan seseorang 

yang meninggalkan hartanya tersebut. 

Yang dinamakan Harta Peninggalan ialah harta waris yang akan dibagikan 

kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta secara 

keseluruhannya yang terlihat ada hubungan pemiliknya dengan si mati, kemudian 

dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang 

meninggal) dari harta isteri dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang 

dan wasiat.1 Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun 

perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang 

diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. 

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian 

harta peninggalan menurut Al-Qur’an yaitu Karena hubungan darah, ini di 

tentukan secara jelas dalam QS. An-Nisa: 7, 11, 12, 33, dan 176, Hubungan 

pernikahan, Hubungan persaudaraan, karena agama yang di tentukan oleh Al- 

Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6), dan 

yang terakhir adalah Hubungan kerabat karena hijrah pada permulaan 

pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfal: 75). 

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku 

tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan 

Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

atau biasa disebut dengan Hukum Waris Barat. Hukum Waris Adat yang berlaku 
                                                             

1 Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,  
h. 92. 
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di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan 

adat ini ada yang bersifat patrilinial, matrilinial ataupun patrilinial dan matrilinial 

beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan 

daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan sistem 

kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.  

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam 

rangka pembangunan hukun nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-

undangan. Unsur kejiwaan hukum adat yang pada dasarnya mengandung 

kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum 

terbaru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan 

hukum masyarakat Indonesia.  

Hukum Waris Adat menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH adalah 

aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta 

warisan diteruskan atau di bagi-bagi dari pewaris kepada para Ahli waris dari 

generasi ke generasi berikutnya.2 Dengan adanya beragam sistem Adat di 

Indonesia, yang kemudian menimbulkan adanya pembagian sistem kewarisan adat 

di Indonesia, yaitu sistem kewarisan individual yang biasanya terjadi pada 

masyarakat Bilateral seperti Jawa, Batak dan Sulawesi. Kemudian adanya sistem 

kewarisan kolektif yang biasanya terjadi pada masyarakat Matrilineal, seperti 

daerah Minangkabau. Serta, sistem kewarisan mayorat seperti yang biasa terjadi 

pada masyarakat Bali.3 Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan 

datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menyusun hukum 

nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari 

hukum adat.4 

Selain hukum waris adat, salah satu bentuk hukum yang diterapkan di 

Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia 

adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al 

                                                             
2 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2008, h.282 
3 Ibid., h. 285 
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum 

Agama Hindu, Hukum Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.1 
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Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat 

yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan. Selain 

Hukum Islam, di Indonesia juga diterapkan hukum adat dan hukum perdata. 

Perdata berasal dari bahasa Sansekerta yang istilah aslinya adalah para-data, yang 

diartikan sebagai para pihak. Hukum perdata ialah hukum yang secara langsung 

mengutamakan pengaturan kepentingan pribadi dan antar pribadi, sehingga secara 

tidak langsung juga mengatur kepentingan umum yang merupakan himpunan dari 

kepentingan-kepentingan pribadi dan antarpribadi tersebut.5 

Hukum waris Islam pada dasarnya  mengatur hal yang sama dengan hukum 

waris pada umumnya, yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari 

seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris 

mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat di mengerti karena 

masalah warisan akan dialami orang setiap orang, selain itu masalah warisan 

merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau 

perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Rakyat Indonesia 

mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum 

kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. 

Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan Peradilan 

Agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dijelaskan bahwa kewenangan  Pengadilan Agama dibatasi khusus oleh orang-

orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan 

Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum 

kewarisan Islam. 

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II 

Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

                                                             
5 A. Ridwan Halim, Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2007, h.197 
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berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.6 Dasar hukum 

kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al-Qur’an , diantaranya dalam firman 

Allah dalam surat An-nisa ayat 7 yang artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari 

harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut 

bagian yang telah ditetapkan.”  

Dalam agama Islam cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara keadilan 

anggota keluarga, agama dan kepentingan maksyarakat. Hukum Islam tidak hanya 

memberi warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga memberi warisan 

kepada keturunan kedua suami istri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis 

lurus keatas, atau garis kesamping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan 

demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.  

Ahli waris pengganti dibutuhkan untuk menggantikan kedudukan orang 

tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan 

apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan yang artinya ahli waris 

yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya 

akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal sebelum penyerahan 

warisan. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih 

dulu. 

Dalam penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr, 

pihak pemohon yang merupakan saudara kandung dari pewaris, dimana pewaris 

telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk dapat menetapkan dirinya 

sebagai ahli waris pengganti agar dapat meneruskan pengurusan hak-hak pensiun 

dan hak-hak asuransi dari pewaris. Selain itu, pemohon juga mengajukan 

permohonan untuk menetapkan anak-anak dari saudara kandungnya yang telah 

meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, untuk dapat 

memperoleh bagian hak waris orang tua nya (saudara kandung pewaris). Dengan 

bukti-bukti dan saksi yang sah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan pemohon dan anak-anak dari saudara 

kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu menjadi ahli waris 

                                                             
6 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II 

Pasal 171 Huruf a. 
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pengganti dari orangtuanya dan berhak memperoleh bagian harta warisan dari 

pewaris. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam 

sebuah skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan 

Bagian Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Di 

Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 

0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr).” 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok-pokok permasalahan yang ingin 

dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Kewarisan 

Islam di Indonesia? 

b. Bagaimana bagian dan hak-hak Ahli Waris Pengganti menurut Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup masalah yang penulis uraikan dalam penulisan ini hanya 

sebatas mengenai kedudukan dan bagian Ahli Waris Pengganti menurut Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.1  Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga 

bertujuan untuk : 

a. Mengetahui kedudukan Ahli Waris Pengganti menurut Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia. 

b. Mengetahui bagian dan hak-hak Ahli Waris Pengganti menurut Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia. 
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I.4.2  Manfaat Penulisan 

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Teoritis atau akademis 

1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa 

Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. 

2) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui 

lebih banyak mengenai kedudukan serta bagian Ahli Waris Pengganti 

menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktisi 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan 

kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan 

dengan tugasnya dalam hal hukum ahli waris pengganti. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1  Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih 

konsep konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.7 Keberadaan 

teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena merupakan suatu 

konsep yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Teori, oleh 

kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana 

memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.8 

Pembahasan mengenai kekuatan hukum pembagian warisan, pada 

hakikatnya tidak dapat terlepas dari hubungan masalah kepastian hukum, dimana 

adanya kepastian hukum dalam pembagian warisan kepada ahli warisnya. Fungsi 

teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan 

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Penelitian ini berusaha untuk 

memahami kepastian hukum dari kekuatan hukum pembagian waris kepada ahli 

waris pengganti. 

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah 

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. 
                                                             

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, h. 129 
8 Marwan Mas, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.113 
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Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas 

dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau Multi-tafsir, dan 

logis dalam arti telah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga 

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang dapat 

timbul dari adanya ketidak pastian aturan dapat berbentuk konstatasi norma, 

reduksi norma, dan distorsi norma.9 

Pemikiran yang lain beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan 

keadaan dimana perilaku manusia, baik secara individu, dalam kelompok, maupun 

dalam suatu organisasi terikat dan berada di dalam koridor yang udang digariskan 

oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran 

yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes, yaitu bahwa manusia 

adalah serigala bagi manusia lainnya atau homo homini lupus. Perkembangan 

pemikiran manusia modern, yang disanggah oleh pemikiran rasionalisme dari 

Rene Descartes (cogito ego Sum), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan 

oleh Issac Newton serta empirisme kuantitatif yang dikumandangkan oleh Francis 

Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban 

baru. Kemudian pengaruh dari pemikiran mereka terhadap hukum dalam abad 

XIX terlihat dalam pendekatan law and order atau hukum dan ketertiban. Salah 

satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang 

normatif (peraturan) dapat diikuti ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat 

itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan 

terukur secara kuantitatif dari hukum hukum yang terjadi karena 

pelanggarannya10.  

                                                             
9 Yance Arizona, Apa itu Kepastian hukum?, terdapat dalam situs 

http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, diakses pada tanggal 20 September 
2015, Pukul 12.04 WIB 

10 Ibid.  
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Dalam penulisan ini, teori kepastian hukum akan menjawab permasalahan 

mengenai kedudukan dan bagian ahli waris pengganti menurut sistem hukum 

kewarisan di Indonesia. Dimana ahli waris yang seharusnya menerima warisan, 

telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, 

sehingga dengan teori kepastian hukum ini akan menegaskan bagaimana hak-hak 

dari ahli waris pengganti dalam hal perolehan warisan dari pewaris. 

 

I.5.2  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang 

berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian 

yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. 

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan 

dalam uraian dibawah ini: 

a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan 

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa 

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

masing.11 

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.12 

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.13 

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggal oleh pewaris baik yang 

berupa harta benda yang dimilikinya maupun hak-haknya.14 

e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

                                                             
11 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 

171 huruf a. 
12 Ibid., Pasal 171 Huruf b 
13 Ibid., Pasal 171 Huruf c 
14 Ibid., Pasal 171 Huruf d 
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meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.15 

f. Ahli waris pengganti adalah orang yang menerima warisan orang lain 

karena menjadi pemilik porsi hak waris itu sudah meninggal dunia 

juga.16 

 

I.6  Metode Penelitian 

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahaan yang berkaitan 

dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang 

akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada 

metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

a. Metode Penelitian Kepustakaan  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Yuridis 

Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

sekunder yang akan dikumpulkan serta di analisa dan di teliti. Penelitian 

ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. 

b. Sumber Data  

Mengenai sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder 

dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1) Sumber Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Intsruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, 

majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi 
                                                             

15 Ibid., Pasal 171 Huruf e 
16 A. Ridwan Halim, Op.Cit. h. 302 
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yang berkaitan dengan hukum waris Islam di Indonesia, dan Ahli 

Waris Pengganti. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan 

informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa 

kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau pegangan, 

ensiklopedia serta buku mengenai istilah yang sering dipergunakan 

mengenai hukum waris Islam di Indonesia dan Ahli Waris Pengganti. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen atau berkas yang diperoleh 

untuk menunjang penulisan ini. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika 

untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam 

menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN 

AHLI WARIS PENGGANTI 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai 

Pengertian Hukum Waris, Dasar Hukum, Pengertian Warisan, Syarat 

Mewaris, Pengertian Ahli Waris, dan tinjauan mengenai Ahli Waris 

Pengganti. 
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BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PENETAPAN PENGADILAN 

AGAMA KEDIRI NOMOR 0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kronologis dan kasus 

posisi dalam penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 

0044/Pdt.P/2013/PA.Kdr. 

 

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN SERTA BAGIAN AHLI WARIS 

PENGGANTI MENURUT HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA 

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi ini, penulis akan 

membahas mengenai hukum waris Islam di Indonesia dan kedudukan 

serta bagian ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan di Indonesia. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan dan saran 

mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga 

saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas 

dalam skripsi ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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