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ABSTRAK 

Yusuf, M. Bahrudin, 2022. Konsep Mawāli Dalam Pemikiran Hazairin Dan 

Relevansinya Terhadap Pembagian Waris Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama 

Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M. H. I. 

Kata Kunci/keywods: Mawāli, Hazairin, Kecamatan Sukorejo. 

Hukum kewarisan Bilateral Hazairin merupakan keyakinannya terhadap sistem 

kekeluargaan yang telah dikehendaki Al-Qur’an, kemudian atas keyakinannya 

tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap hukum kewarisan yang 

dipelaporinya. Hazairin mengolongkan 3 ahli waris yaitu, Dhawi al-Furūd Dzawil 

Qarabat, dan Mawāli. Hazairin dalam pemikirannya mengenai warisannya telah 

mementingkan mengenai sistem keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam 

kehidupan nyata pembagian warisan yang dikehendaki oleh Hazairin juga di 

praktekkan masyarakat mengenai konsep yang diciptakan oleh Hazairin. Seperti 

dalam pembagian warisan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam 

pembagian waris, dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum 

pembagian harta warisan dibagikan, serta yang akan menggantikan orang tuannya 

ialah anaknya baik laki-laki maupun perempuan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep Mawāli 

masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari pemikiran 

Hazairin ? Bagaimana Relevansi pemikiran Hazairin terhadap praktek pembagian 

waris di masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 

 Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi kasus atau fenomena di 

masyarakat dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi 

mencari data semaksimal mungkin agar mendapatkan informasi yang lengkap dan 

akurat. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pembagian hak waris 

kepada ahli waris pengganti/mawāli sebagian masyarakat  Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo berdasarkan 4 keluarga yang dijadikan narasumber  

memberikan jatah warisan kepada ahli waris pengganti juga sebagai ahli waris 

utama. Namun dalam pembagian warisannya di Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Hazairin. Sebenarnya 

sebagian masyarakat mengetahui pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh 

agama Islam adalah 2:1, tetapi  dalam prakteknya masyarakat tidak 

melaksanakannya. Namun terdapat keluarga yang berhati-hati mengenai pembagian 

harta warisan pengganti. Dengan metode serah terima atau ucapan dari pihak laki-

laki kepada perempuan bahwa harta warisan saya bagi 1:1 dengan ikhlas. Metode 

ini sering digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Sukorejo dengan membagi 

warisan 1:1 antara pihak laki-laki maupun perempuan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur mengenai 

urusan umatnya, baik mengenai permasalahan ibadah, muammalah 

maupun siyasah. Setelah Nabi Muhammad wafat  manusia tidak dapat lagi 

bertanya secara langsung mengenai permasalahan yang ada dalam 

masyarakat. Tetapi umat Islam mempunyai sumber hukum atau pedoman 

yang dapat digunakan untuk tempat kembali untuk mencari semua 

jawaban permasalahan di dunia, sumber yang dimaksud ialah Al-Qur’an 

dan Hadis. Keduanya menjadi sumber pegangan umat Islam sebagian ayat 

di dalamnya perlu digali agar mendapatkan hasil hukum yang dikehendaki 

oleh Al-Qur’an dan Hadis. Maka dari itu terdapat indikasi perbedaan 

dalam hasil hukum antara mujtahid satu dengan yang lain karena 

disebabkan oleh metode yang digunakan dalam memahami Al Qur’an dan 

Hadis dan adanya faktor yang melatar belakanginya, selain itu seperti 

faktor eksternal berupa kondisi sosial, ekonomi bahkan politik yang 

melingkupi seorang mujtahid dalam proses melakukan ijtihad.1  

Dalam penetapan hukum muhjtahid ada yang secara tekstual dan 

ada yang mengikuti ulama klasik ada pula yang menetapkan dengan 

kontekstual dan sangat berbeda dengan pendapat ulama klasik. Sebab 

menurut mujtahid dewasa ini memandang bahwa untuk menetapkan 

                                                             
1 Rosidi Jamil, “Hukum Waris Dan Wasiat ( Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan 

Munawir Sjadzali),” 2017, Uin Sunan Kalijaga. 
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hukum disesuaikan dengan kondisi yang ada yaitu sosial bangsa Indonesia. 

Seperti halnya pemikiran Hazairin beliau adalah salah satu tokoh yang 

begitu gigih dalam menyuarakan hukum Islam agar dapat diterima 

diseluruh Nusantara. Beliau sebagai seorang pemikir muslim di Indonesia 

berpendapat negara akan damai dan bahagia jika berpedoman kepada 

hukum agama, atau menganut hukum yang tidak bertentangan dengan 

ajaran agama.2 Beliau juga menjadi pembaharu hukum Islam di Indonesia, 

memiliki karya yang berjudul hukum kewarisan Bilateral menurut Al-

Qur’an dan Hadis.3  Dalam karyanya beliau berpendapat bahwa dari 

berbagai hukum maka hukum perkawinan dan kewarisan yang ada di 

dalam masyarakat mencerminkan sistem kekeluargaan, menurut beliau 

yang paling tepat berlaku yaitu sistem kekeluargaan bilateral.  

Hukum kewarisan bilateral Hazairin merupakan keyakinannya 

terhadap sistem kekeluargaan yang dikehendaki Al-Qur’an, kemudian atas 

keyakinannya tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap hukum 

kewarisan Islam sesungguhnya berbeda dengan pandangan yang 

dikembangkan oleh para ahli hukum kewarisan (mayoritas ulama’) yang 

cukup mapan selama ini, seperti halnya pandangan atau hasil ijtihad Imam 

Syafi’i telah berumur lebih dari Tujuh abad lamanya. Hukum kewarisan 

bilateral sendiri bermakna hukum yang mengatur mengenai perpindahan 

harta benda dari seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris kepada 

                                                             
2 Darwis, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin ( Studi Perbandingan 

Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Terhadap KHI),” 2017.90-94 
3 Rosidi Jamil, “Hukum Waris Dan Wasiat ( Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran 

Hazairin Dan Munawir Sjadzali),” , UIN Sunan Kalijaga,2017. 



 

2 

  

ahli warisnya, dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak 

perempuan dalam kedudukan sebagai ahli waris. Jadi dalam hukum 

kewarisan bilateral mengandung kaidah hukum bahwa seseorang 

menerima harta benda sebagai harta warisan dari pihak kerabat, yakni 

kerabat dari garis keturunan laki-laki (garis bapak) dan garis keturunan 

perempuan (ibu) dalam keluarga, serta suami dan istri dalam 

kedudukannya yang setara dalam rumah tangga.4 

Dalam pemikiran Hazairin mengenai warisan bilateral terdapat 

perbedaan dengan mayoritas ulama’ perbedaan ini sangat terlihat, 

perbedaan dari pembagian golongan ahli waris, pada prinsipnya terdapat 

perbedaan dalam kesamaan. Dalam permasalahan ahli waris 

pengganti/mawāli yang ditetapkan oleh Hazairin tidak dijelaskan oleh 

mayoritas ulama’. Dalam pembagian golongan ahli waris mayoritas 

ulama’ membagi tiga golongan besar yaitu: 

1. Ahli waris kelompok pertama  

Ahli waris kelompok pertama bisa disebut Dhawi al-Furūd menurut 

mayoritas ulama’ dan Hazairin memiliki persamaan mengenai subjek 

waris, yaitu mereka yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’; 

ayat 11, 12, 176. Tetapi antara dua tokoh tersebut memiliki perbedaan 

mengenai penentuan ahli waris sepertalian darah vertikal ke bawah 

seperti: cucu,cicit, dan vertikal ke atas seperti kakek, nenek 

keseluruhan mereka tidak disebutkan dalam ayat ayat kewarisan. 

                                                             
4 Andi Nuzul, Sistm Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Yogyakarta: Copyright, 2018).47 
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Dalam perbedaan ini karena mayoritas ulama’ vertikal ke bawah 

mengunakan sistem Ilhaq (penyamaan),Qiyas dan Ijma’ dengan anak, 

untuk vertikal ke atas nenek mengunakan sistem Qiyas kepada ibu, 

baik kakek atau nenek dari bapak maupun dari ibu mengunakan sistem 

Qiyas.  

Hazairin untuk mereka yang disebu

tkan di atas menjadi mawāli atau pengganti, baik vertikal ke bawah 

sebagai pengganti anak atau vertikal ke atas sebagai pengganti orang 

tua. Garis pokok pengganti yang dimaksud oleh Hazairin ini dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 33. 

2. Ahli waris kelompok kedua 

Ahli waris kelompok kedua bisa disebut dengan ‘asābah oleh 

mayoritas ulama’ dan dzawul Qarabat oleh Hazairin, mereka 

mendapatkan harta warisan secara terbuka dan bagian tersebut disebut 

kan secara tersirat dalam ayat-ayat kewarisan. Dalam perbedaan 

mengenai mayoritas ulama’ dengan Hazairin adalah mengenai praktek 

pada kasus-kasus tertentu seperti contoh: mayoritas ulama’ hanya 

mengakui cucu ke bawah sebagai ‘asābah bila pertalian darah mereka 

melalui anak laki-laki, tetapi bila hubungan darah melalui anak 

perempuan mereka masuk kelompok Dhawi al-Arhām, sedangkan 

Hazairin untuk contoh tersebut baik dari penghubung anak laki-laki 

atau anak perempuan adalah ahli waris pengganti. 

3. Ahli waris kelompok ke 3 
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Kelompok ke tiga bisa disebut dengan Dhawi al-Arhām menurut 

mayoritas ulama’ laki-laki dan perempuan tidak berlaku ketentuan 

bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan 

pada kasus tertentu. Misalnya cucu perempuan dari anak perempuan 

orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya dimasukkan 

kelompok dhawi al-Arhām bagi mayoritas ulama’ sedangkan menurut 

Hazairin kakek dan nenek ke atas, para anggota garis sisi pertama, 

kedua, ketiga dan seterusnya beserta keturunan mereka baik laki-laki 

maupun perempuan dimasukkan dalam kelompok mawāli dan berlaku 

ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak 

perempuan. Demikian juga dalam selektif kelompok ahli waris, 

Hazairin menggunakan hukum keutamaan sedangkan mayoritas 

ulama’ pada hakikatnya mengunakan hukum selektif dalam 

pengelompokan ahli waris.5 

Para tokoh dalam membagikan pembagian ahli waris memiliki ciri 

khas tersendiri, jika Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah 

mawāli, konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan. Berbeda 

dengan mayoritas ulama’ bahwa anak perempuan menjadi ‘asābah 

bukan karena kedudukannya sendiri tetapi disebabkan adanya anak 

laki-laki yang menariknya menjadi ‘asābah atau disebut dengan 

‘asābah bi al-ghair Konsep ini bertolak belakang dengan konsep yang 

ditawarkan Hazairin. Di dalam konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai 

                                                             
5 Zainuddin, Pelaksana Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: SinarGrafika, 2010).63 
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bias gender mengenai kemampuan menghalangi antara anak laki-laki 

dan perempuan. Anak laki-laki bisa menghalangi saudara dari segala 

jurusan, baik laki-laki atau perempuan, kakek atau nenek dari pewaris 

dalam menghalangi akan menjadi Hijab Hirman6 akan tetapi 

perempuan tidak bisa seperti itu. Sedangkan dalam konsep bilateral 

antara anak laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama 

dalam hajib dan mahjub(menghalangi dan orang yang dihalangi).7 

Dalam penjabaran di atas terdapat perbedaan pembagian golongan 

ahli waris antara mayoritas ulama’ dengan Hazairin yang membagi 

golongan ahli waris ada tiga golongan salah satunya yaitu konsep 

mawāli atau ahli waris pengganti menurut Hazairin tersirat dalam Al-

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 33, tetapi dalam pemikiran mayoritas 

ulama’ tidak mengunakan bahasa pengganti melainkan dengan qiyas, 

ijtihad ulama , ijma’dan tidak ada bagian secara pasti kepada ahli waris 

pengganti. Perbedaan pemikiran antara mayoritas ulama’ dengan 

Hazairin karena didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang, 

cara atau metode dalam berijtihad dan sebagainya. Karena hukum 

Islam dalam permasalahan kewarisan selain didasari oleh Al-Qur’an 

dan Hadis Rasul juga pada ijtihad.  

Permasalahan pembagian waris dengan konsep mawāli ini juga 

dilakukan masyarakat di wilayah Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Di 

                                                             
6 Hijab Hirman yaitu penghalangan yang mengugurkan seluruh hak waris seseornag. Misalnya, 

terhalang seorang hak waris kakek karena adanya ayah, terhalang hak waris cucu karena adanya 

anak, terhalang hak waris saudara se ayah karena adanya saudara kandung. 
7 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2005)166. 
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wilayah Sukorejo mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

menerapkan pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Tetapi 

dalam penerapan pembagian warisan kepada pengganti yang dilakukan 

tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Hazairin selaku pemikir 

konsep mawāli atau ahli waris pengganti. 

Maka dari penjabaran di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan mengenai hak waris pengganti dengan judul: “Konsep 

mawāli dalam pemikiran Hazairin dan Relevansinya terhadap 

pembagian waris Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep mawāli masyarakat Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari pemikiran Hazairin? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Hazairin terhadap praktek pembagian 

waris di masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan secara 

mendalam tentang: 

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep mawāli di Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dengan pemikiran 

Hazairin. 

2. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah relevan pemikiran 

Hazairin dengan pembagian waris di masyarakat Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo mengenai konsep mawāli. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan terhadap terlaksananya penelitian 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan informasi keilmuan terhadap masyarakat 

dalam pembagian warisan dan terutama dalam pembagian warisan 

modern dimana ahli waris penghubung (Ayah/ibu) telah meninggal 

dunia sebelum pewaris(kakek atau nenek). 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi penulis dan bagi masyarakat mengenai konsep mawāli serta 

bagaimana praktek pembagian waris dengan cara mawāli atau ahli 

waris pengganti. 

 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin yang berjudul 

“Studi komperatif konsep waris menurut Hazairin dan Muhammad 

Syahrur” Rumusan masalah penelitian ini yakni mengenai relevansi 

pemikiran dua tokoh yaitu Hazairin dan Munawir sedangkan analisis 

persamaan dan perbedaan antara Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam 

memahami dasar hukum waris mengenai pemahaman ayat Al-Qur’an dan 

batas minimum serta maksimum. Metode penelitian yang digunakan oleh 
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penelitian ini yakni jenis penelitian kepustakaan (library research) dimana 

penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Hasil 

penelitian ini yakni terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara 

Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam memahami dasar hukum waris. 

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu 

peneliti lebih focus kepada pemikiran Hazairin mengenai kewarisannya 

dan mengenai ahli waris pengganti serta menganalisis relevansinya 

terhadap pembagian warisan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.8 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darwis dan 

Agus Nidar dengan judul jurnal analisis pemikiran Hazairin tentang 

mawāli. Dalam persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan ini 

mengenai pembahasan yang sama yaitu mawāli, walaupun peneliti yang 

akan dilakukan ini tidak secara fokus secara langsung menuju ke mawāli 

tetapi juga membabarkan mengenai pemikiran Hazairin yaitu kewarisan 

bilateral, karena tujuan penelitian ini tidak hanya pemahaman mengenai 

mawāli tetapi juga pemahaman secara keseluruhan mengenai pemikiran 

Hazairin. Perbedaan dengan peneliti ini mengenai metode penelitian yang 

mengunakan studi lapangan serta dalam penelitian ini membenturkan 

pemikiran Hazairin dengan pemikiran Syafi’i dan di lihat dari masyarakat 

lebih condog ke pemikiran Hazairin atau Syafi’I serta apakah sesuai 

dengan pembagian warisan yang dikehendaki Hazairin, dalam kesimpulan 

                                                             
8 Jamaluddin, “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrul,” 

2021. 
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ini nanti mengetahui pemikiran yang seperti apa yang relevan dengan 

masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.9 

Ketiga, jurnal yang dilakukan oleh Miswanto dan Fathul Mu’in 

jurnal yang berjudul “sistem kewarisan Hazairin dan Toha Yahya Omar 

serta kontribusinya dalam pembentukan Undang-undang kewarisan 

Islam”, .dalam jurnal ini jenis penelitiannya hukum normatif, yaitu 

merupakan penelitian yang fokus kepada dasar hukum. Tetapi dalam 

penelitian skripsi yang akan dilakukan ini juga sama fokus kepada dasar 

hukum dan juga kecenderungan masyarakat lebih kepada pemikiran siapa. 

Skripsi ini lebih menarik karena kedua pemikiran yang berbeda 

dibenturkan ke dalam kasus di masyarakat.10 

Ke empat Tesis yang dilakukan oleh Darwis yang berjudul 

“Hukum kewarisan menurut Imam Syafi’i dan Hazairin (studi 

perbandingan dalam kasus ahli waris pengganti dan Relevansinya terhadap 

KHI)”. Persamaan dari peneliti yang akan dilakukan yaitu mengenai 

pemikiran dua tokoh yang sama. Sedangkan pembeda dari skripsi ini 

mengenai tolak ukur mengenai relevansi antara ke dua pemikiran tersebut. 

Jika penelitian ini akan menyangkutkan kepada perilaku masyarakat secara 

langsung.11 

                                                             
9 Darwis Muhammmad Dan Agus Nidar, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin 

( Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Terhadap KHI),” 

2017 
10 Miswanto dan Fathul Mu’in, “Sistem Kewarisan Hazairin Dan Toha Yahya Omar Serta 

Kontribusinya Dalam Pembentukan UU Kewarisan Di Indonesia” 09,2021. 
11 Darwis, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin ( Studi Perbandingan Dalam 

Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Terhadap KHI).” 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna 

suatu tindakan yang dilihat secara keseluruhan. Dimana suasana, 

tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor 

penting yang harus diperhatikan. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan mengunakan penelitian 

lapangan(Field Research). Field research dapat juga dianggap sebagai 

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian berangkat 

menuju lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam keadaan alamiah. 

Dalam jenis penelitian yang akan diteliti mengenai studi kasus. 

Penelitian kasus deskriptif intensif dan analisis mengenai fenomena 

tertentu atau sosial individu, kelompok, instansi atau masyarakat.12 

Serta  penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam 

informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan 

pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranya. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral terpenting 

sebagai orang yang mengumpulkan data. Dalam penelitian ini 

                                                             
12 Burhan Al-Sof, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Studi Maha Satya, 2004). 
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kehadiran peneliti sebagai pelaku pengamatan observasi secara penuh 

yang dilakukan secara terang-terangan. Menurut Sugiono dalam 

penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah orang yaitu peneliti 

sendiri. Agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. 

Dalam kehadiran peneliti juga dapat menjadi tolak ukur 

keberhasilan memahami dan menganalisis persoalan yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan terbuka antara peneliti dengan 

masyarakat Kecamatan Sukorejo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena terdapat masyarakat yang 

melakukan praktek pembagian warisan berbeda dengan ketentuan dari 

pemikiran para mayoritas ulama’. Hal ini dikarenakan mengenai pola 

pemikiran dalam persamaan hak mewarisi disamping itu dalam latar 

belakang pendidikan masyarakat berbeda-beda dari kalangan agamis 

dan orang biasa, hal ini menjadi salah satu ketertarikan tersendiri buat 

penulis karena bagaimana pemahaman dan praktek pembagian warisan 

nya, serta dalam pemilihan lokasi ini daerah yang strategis untuk 

dijadikan penelitian dikarenakan kecamatan Sukorejo adalah salah satu 

wilayah desanya banyak yang mencapai 18 Desa dan jarang diteliti 

oleh peneliti lain. Dari pemaparan tersebut diharapkan data-data yang 

didapatkan dari lapangan merupakan data yang akurat dan dapat 

dipertangung jawabkan secara ilmiah. 
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4. Data dan sumber data 

a. Data 

Data merupakan hasil dari pencatatan penelitian, bisa berupa 

gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk yang lain, 

Seperti dokumen, dan catatan lapangan pada saat penelitian 

berlangsung.13 Data juga merupakan faktor mentah yang 

merupakan hasil dari pengamatan yang didapatkan dari lapangan 

dalam bentuk angka, huruf, gambar dan sebagainya yang dapat 

diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu14. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Data mengenai konsep mawāli Hazairin 

2) Data yang berkaitan mengenai praktek pembagian warisan 

kepada hak waris pengganti/ mawāli di masyarakat Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari 

pengumpulan langsung dari sumber aslinya. 15 Dalam hal ini 

data yang diperoleh penulis berupa data langsung dari para 

pihak yang mempunyai informasi mengenai pembagian 

                                                             
  

13 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

1998), 96. 
14 Sandu Siyonto, Dasar Metodologi Penelitian (Sleman Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015).213 
15   Sandu Siyoto Ali Sodiq, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 67. 
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warisan kepada ahli waris pengganti di wilayah Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

pelengkap atau tambahan, sumber data ini untuk menguatkan 

data yang dihasilkan oleh observasi, wawancara mendalam, 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.16 

Yakni berupa data kondisi umum tempat penelitian baik 

geografis dan sosiologis. Dalam data sekunder ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporaan, jurnal 

dan lain sebagainya. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan 

adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi oleh dua orang dengan 

melibatkan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 

seseorang lainnya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu dan saling berhadapan fisik.17 Dapat 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara 

                                                             
16 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2014). 
17 Imam Gunawan, Metode penelitian kualitatif Teori Dan Praktek (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 160. 
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pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya 

secara langsung tentang obyek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya18. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara 

langsung kepada ahli waris, perangkat desa dan para masyarakat 

Kecamatan Sukorejo yang mengetahui praktek pembagian waris 

tersebut. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian dengan teliti, pencatatan secara 

sistematis, observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus sesuai 

dengan kontes alamiah.19 Menurut Poerwandari observasi merupakan 

metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara 

tertentu kita selalu terlihat dalam proses mengamati, istilah observasi 

diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara aktual, mencatat 

fenomena yang muncul dan mempertimbangkan antara hubungan aspek 

dalam fenomena tersebut.20 Dalam hal ini peneliti memperoleh catatan-

catatan penting dari wawancara kepada para pihak yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh data yang 

sah dan bukan hasil pemikiran sendiri. Dalam metode observasi 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai letak geografis 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
18 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014).322 
              19 Ibid,143   

20 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).143 
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H. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing 

Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi  kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keseragaman antar data satu dengan yang lainnya. 

b.  Organizing 

Organizing yaitu menyusun data dan mensistematiskan atau 

mengelompokkan data yang diperoleh dari mekanisme pembagian 

waris pengganti di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

sebagaimana yang telah ada dalam rumusan masalah.21 

 

I. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan mengunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. 

Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses mencari data menyusun 

data secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, serta memilih yang penting dan yang akan dipelajari diakhiri 

dengan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.22 Teknik analisis data peneliti mengikuti konsep Miles dan 

                                                             
21 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi"Teori Dan Aplikasi" (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 173. 
22 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak, 

2018).70 
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Huberman dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada 

saat wawancara/mencari informasi berlangsung. Pada waktu  wawancara 

peneliti sebelumnya telah menganalisis jawaban yang diwawancarai, bila 

teryata jawabannya kurang memuaskan maka peneliti melanjutkan 

memberikan pertanyaan sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis, jika hipotesis nya diterima maka akan menjadi teori.23 

 

J. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan data ini mengunakan teknik Triangulasi. Triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara 

serta berbagai waktu. Dengan demikan terdapat 1) Triangulasi sumber 

yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari 

beberapa sumber. 2) pengecekan dengan Triangulasi mengumpulkan data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 3) Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 24 

Dalam penulisan ini penulis memeriksa keabsahan data wawancara dengan 

observasi dan data pendukung lainnya. 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan D&R (Bandung: Alfabeta, 2016).318 
24 Ibid., 273–274. 
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K. Sistem Pembahasan 

Sistem pembahasan bertujuan agar skripsi bisa terarah maka 

penulis memaparkan pembahasan sebagai berikut: 

BAB 1 : Pada bagian bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan.  Bab ini berfungsi sebagai 

penjelas arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis skripsi ini. 

BAB II : Pada bagian bab ini membahas mengenai pemikiran 

Hazairin mengenai kewarisan bilateral dan keadilan yang ada di dalam 

kewarisan nya Hazairin selanjutnya akan dianalisis dengan hasil 

penelitian. Bab ini memudahkan pembaca untuk memahami dasar teori 

dari pembahasan. 

BAB III : Pada bagian bab ini berisi mengenai objek yang 

diperoleh dari penelitian selama melakukan observasi di lokasi penelitian 

yang menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan 

mengenai gambaran umum, pemahaman masyarakat mengenai konsep 

mawāli atau ahli waris pengganti di Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

BAB IV : Pada bagian bab ini berisi analisis peneliti dari hasil data 

yang diperoleh dari lapangan kemudian dibenturkan dengan teori yang 

telah ada. Analisis pertama mengenai bagaimana konsep mawāli 

masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ditinjau dari 

pemikiran Hazairin. Ke dua, bagaimana relevansi pemikiran Hazairin 
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dengan praktek pembagian warisan di Kecamatan Sukorejo. Bab ini 

berfungsi untuk mengetahui data-data di lapangan dengan landasan 

teoritik. 

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisi    kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan jawaban secara singkat 

dari permasalahan yang diangkat, ringkasan ini untuk mempermudah 

pembaca dalam mengetahui inti dari penelitian serta saran untuk 

memperbaiki penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan hasil akhir 

dari penelitian skripsi yang dilakukan dan masukan atau saran dari pihak-

pihak yang terkait. 
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BAB II  

Konsep Kewarisan Hazairin 

A. Kewarisan Bilateral Hazairin 

1. Biografi Hazairin 

Hazairin adalah salah satu tokoh yang begitu gigih dalam 

menyuarakan dan membela hukum Islam agar dapat diterima dan 

diaplikasikan di Bumi Nusantara. Hazairin lahir pada tanggal 28 

November 1906 di Bukittinggi beliau merupakan anak tunggal dari 

pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Beliau mengawali 

pendidikan formal di Bengkulu waktu itu bernama Hollands 

Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, setelah tamat beliau 

melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs) di Padang tamat pada tahun 1924. Semanggat beliau 

semakin membara dan melanjutkan pendidikannya ke AMS (Algemene 

Milddelbare School) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. 

Selanjutnya atas inisiatifnya seniri, beliau menuju ke Batavia (Jakarta) 

untuk melanjutkan Studi di RSH (Rerchtkundige Hoogeschool) atau 

sekolah tinggi hukum, masuk di jurusan hukum adat. Alasan Hazairin 

mengambil jurusan ini karena diminati banyak orang.  Selama delapan 

tahun Hazairin mampu mendalami bidang Hukum Adat dan meraih 

gelar Mester in de rechten pada tahun 1935. Hazairin dalam studinya 

tidak puas sampai sini, beliau juga bisa menyelesaikan desertasinya 
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yang diberi judul De Redjang yang menjadikan beliau sebagai Doktor 

yang berhasil mempertahankan desertasinya pada tanggal 28 Mei 

1936.  

Hazairin dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang agamis 

ayahnya berasal dari Bengkulu sedangkan ibunya dari keturunan 

Minang yang terkenal sangat fanatik terhadap Islam. Dalam 

pernikahan ke dua orang tua Hazairin telah menyatukan dua Budaya 

dari ayahnya yang berasal dari Bengkulu dengan menganut sistem 

kekeluargan bilateral dan dari ibunya yang menganut kekeluargaan 

matrilineal. Dari keluarga yang demikian itulah lahir Hazairin sebagai 

gambaran dari bentuk penyatuan dua budaya dalam satu akidah.1 

Menurut Hazairin sebagai salah satu tokoh ahli dalam hukum 

adat mengatakan  bahwa hukum adat ialah hukum yang dijumpai 

dalam adat masyarakat sebagai bagian integeralnya, sebagai bagian 

kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang 

berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat. Seperti 

desa di Jawa, nigari di Minagkabau, kuria di Tapanuli, wanua di 

Sulawesi dan sebagainya. Setelah timbul kota-kota yang sudah 

disebutkan tadi di dalamnya timbul adat-adat yang mungkin berbeda 

dengan kota lainnya, seperti di kota Jakarta ada sekian banyak orang 

Minang, orang Batak, orang Jawa dan sebagainya, yang akan 

menyebabkan perbedaan adat di dalamnya.  

                                                             
1 Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.52-62 
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Dalam hukum adat juga dijumpai pepatah-petitih yang secara 

langsung tidak menggambarkan sesuatu mengenai garis hukum, tetapi 

hanya memberikan prinsip atau mengambarkan paham-aham baru 

yang hendak dimasukkan dalam bidang hukum atau mengambarkan 

sejarah lama dibidang hukum. Dalam hukum mempunyai prinsip bagi 

kekuasaan bahwa kekuasaan yang lebih tinggi berhak mengurangi, 

mengubah dan menghapuskan kekuasaan yang lebih rendah.  

 

2. Pemikiran Hazairin dalam waris 

Ada 3 golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan Bilateral. 

golongan tersebut ialah: 

a. Ahli waris Dhawi al-Furūd 

Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan 

tertentu. Al Qur’an menjelaskan seseorang berkedudukan menjadi 

Dhawi al-Furūd ialah :  

1) Anak Perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki 

2) Ibu 

3) Bapak dalam hal ada anak 

4) Duda 

5) Janda 

6) Saudara laki laki dalam hal kalalah  

7) Saudara laki laki dan saudara perempuan bergabung dalam hal 

kalalah 
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8) Saudara perempuan dalam hal kalalah. 

b. Ahli waris Dhawi al-Qarabā 

Ahli waris yang mendapat warisan tidak tertentu jumlahnya 

atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Al Qur’an menyebutkan 

bahwa Ahli waris yang mendapatkan antara lain :  

1) Anak laki laki 

2) Anak perempuan yang didampingi anak laki laki 

3) Bapak 

4) Saudara laki laki dalam hal kalalah 

5) Saudara perempuan yang didampingi saudara laki laki dalam 

hal kalalah. 

c. Ahli waris mawāli 

Ahli waris pengganti yakni ahli waris menggantikan ahli 

waris murni untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan 

diperoleh orang yang digantikan. 

3. Teori Receptie Exit Hazairin 

Hazairin yang memiliki gelar kebangsawanan Datuk Paneran 

beliau sebagai pencetus bentuk hukum kewarisan bilateral. 

Pengetahuan beliau mengenai hukum adat dan juga hukum Islam 

sangat mendalam maka dari itu senat guru besar Universitas Indonesia 

mengukuhkan sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam di 

fakultas hukum tahun 1952. Maka dari itu beliau sangat paham kondisi 

hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Menurut 
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beliau teori receptie yang dicetuskan oleh Snouck Hurgrone pada akhir 

abat XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir karena hukum adat. 

Hazairin pun tidak segan-segan menjuluki teori itu dengan teori iblis 

dan dari sangahan beliau kemudian mengemukakan satu teori bantahan 

yang ia namakan teori Receptie Exit kemudian ditindak lanjuti oleh 

muridnya, Sajuti Thalib SH. dengan mengeluarkan teori Receptie a 

Conntrario. 

Pemikiran tentang hukum kewarisan yang terkenal dengan teori 

hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur’an, dengan keahlian dalam 

bidang hukum adat dan antropologi sosial, Hazairin mengkaji ayat 

tentang perkawinan dan kewarisan. Menurut Al Qur’an dan Hadis 

Nabi hanya menghendaki sistem kekerabatan yang parental dan hukum 

kewarisan yang digariskan di dalamnya bercorak bilateral. Dalam 

sistem bilateral ini agaknya lebih dekat dengan rasa keadilan dalam 

masyarakat Indonesia, bila dibandingkan dengan sistem hukum 

kewarisan yang bercorak patrilineal. 

Menurut Abdul Ghofur Anshori bahwa teori hukum warisan 

bilateral sangat memperhatikan adanya kekuatan “Maha” diluar 

kekuasaan manusia dan seluruh dunia ciptaannya.  Aturan yang berasal 

dari “Maha” tersebut tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis yang 

mengikat dalam muslim dan dalam menentukan hukum juga. Namun 

Al-Qur’an dan Hadis juga memerlukan penafsiran agar dapat 

dioprasionalkan di kehidupan nyata, penafsiran itulah yang kemudian 
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menimbulkan  silang pendapat sebagai akibat perbedaan cara pandang 

dan latar belakang sosial dikala itu. 

4. Perbedaan Frame Of Reference Antara Hazairin Dengan Pendapat 

Mayoritas Ulama’ Dalam Menyelami Ayat Al-Qur’an Mengenai 

Hukum Kewarisan 

Perbedaan pendapat Hazairin dengan mayoritas ulama’ sangat 

terlihat dalam perbedaan permasalahan warisan, perbedaan ini 

disebabkan oleh kedua tokoh berbeda dalam menyelami Al-Qur’an dan 

Hadis. Seperti contoh perbedaan yang signifikan mengenai pendapat 

Hazairin dan Syafi’i ialah : 

a. Pada sistem hukum kewarisan bilateral menyamakan kedudukan 

leluhur dan keturunan, sedangkan sistem hukum kewarisan 

patrilineal membedakan kedudukan antara ahli waris laki-laki 

dengan ahli waris perempuan. 

b. Sistem hukum kewarisan bilateral memandang saudara secara 

mutlak tanpa membedakan antara saudara kandung seayah atau 

seibu saja sedangkan sistem hukum kewarisan patrilineal 

memberikan garis tegas perbedaan diantara ketiga saudara 

tersebut. 

c. Dalam makna kalalah dalam sistem hukum kewarisan bilateral 

diartikan sebagai mati punah tidak meninggalkan keturunan 

(kebawah) baik laki-laki atau perempuan. Sehingga implikasinya 

jika masih ada keturunan maka secara mutlak menutup saudara, 
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sementara sistem hukum kewarisan patrilineal memahami kalalah 

yang berarti mati tidak meninggalkan keturunan laki-laki atau 

ayah saja, maka implikasinya adalah saudara dapat mewarisi 

bersama anak perempuan. 

Konsep sistem hukum kewarisan bilateral ajaran Hazairin ini 

sebuah konsep yang membicarakan persoalan sistem atau proses dalam 

mendapatkan bagian harta warisan, karena hukum kewarisan termasuk 

dalam kategori hukum, maka tujuan akhir yang akan dicapai adalah 

keadilan. Keadilan menurut beliau adalah idealisme, sedangkan 

idealisme memerlukan rangkaian proses untuk menjadikan aktual, dan 

hukum walaupun bukan satu-satunya, tetapi merupakan sarana 

berprosesnya idealisme keadilan tersebut.2 

Beliau dalam memahami nash baik itu Al-Qur’an maupun 

hadis mempunyai karakteristik atau cara tersendiri yaitu dengan 

melakukan perbandingan atau membandingkan segala ayat mengenai 

pokok-pokok persoalan. Meskipun dalam ayat satu dengan yang 

lainnya sangat jauh dan menjadikan satu kesatuaan utuh menjadikan 

saling menerangkan satu ayat dengan yang lainnya. Dasar pemikiran 

Hazairin ini didasarkan atas pemahaman terhadap surat Ali-Imran ayat 

7, sebagai berikut: 

                                                             
2 Andi Nuzul, “Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Indonesia,(Yogyakarta: Copyright,2018),53. 



24 

 

  

َكٰمت   ٰاٰيت   ِمن هُ  ال ِكٰتبَ  َعلَي كَ  اَن َزلَ  ٓ  ُهَو الَِّذي   ح   َواَُخرُ  ال ِكٰتبِ  مُّ اُ  ُهنَّ  مُّ

ا ٓ   ُمتَٰشبِٰهت   بِِهم   فِي   الَِّذي نَ  فَاَمَّ نَ  َزي غ   قُلُو   اب تِغَۤاءَ  ِمن هُ  تََشابَهَ  َما فَيَتَّبِعُو 

ِفت نَةِ  ِله َواب تِغَۤاءَ  ال  ٓ  تَأ ِوي  لَهيَ  َوَما ٓ  لَُم تَأ ِوي  ٓ  ع  نَ ٓ   ّللٰاُ  اِّلَّ  ٓ  اِسُخو   َوالرَّ

نَ  ال ِعل مِ  فِى لُو  ٓ  بِه ٰاَمنَّا يَقُو  ن   ُكل   ٓ   ٓ  اِّلَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما ٓ   َربِِّنَا ِعن دِ  ِمِّ

َل بَابِ  اُولُوا  3اّل 

Artinya:”Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepada kaum, 

diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok 

isi Al-Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-

orang yang dalam hatinya condong kepada kesetaraan, maka mereka 

mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat dari pada untuk 

menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wil nya. Padahal tidak ada 

yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang 

mendalami ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang 

mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami,” dan tidak dapat 

mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang 

berakal.” 

Secara ringkas beliau mengartikan ayat di atas dengan: “Dia Allah 

yang menurunkan Al-Qur’an itu kepadamu. Ayat-ayat nya ada yang 

bermuat ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan .. orang-

orang yang sunguh berilmu berkata: Kami beriman kepadanya .. semua 

ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami... 4 

Di samping itu beliau menerapkan analisis antroplogi dalam 

mengkaji hukum Islam. Sebagai landasan berfikir untuk membantu 

menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam Al-Qur’an atau hukum Islam, 

                                                             
3 https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-7 
4 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits (Jakarta: Tintamas 

Indonesia, 1982). 
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karena menurut beliau dalam analisis antropologis memberikan pengertian 

yang mendalam. Hazairin juga mengajukan Teori Al-Ahkam Al-Khamsah 

dalam memahami hukum Islam. Teori Al-Ahkam Al-Khamsah adalah teori 

tentang baik dan buruknya bagi suatu perbuatan seseorang, Hazairin 

menyebutnya dengan teori sangkut paut hukum dengan kesusilaan.5 

Hukum agama terpaut kepada ajaran kesusilaan dalam agama yang 

bersangkutan. Demikian juga hukum yang timbul dari sesuatu masyarakat 

adalah hukum yang dilahirkan oleh kesusilaan dalam masyarakat. Hukum 

yang tidak berdiri atas kesusilaan atau yang terlepas dari kesusilaan adalah 

peraturan yang tidak  layak untuk dinamakan hukum. Di dalam ajaran 

Teori Al-Ahkam Al-Khamsah kaedah hukum wajib dan haram 

digambarkan sebagai peningkatan kaedah sunnah dan makruh apa yang 

semulannya bernilai makruh ditingkatkan akan menjadikannya haram.6 

5. Unsur keadilan dalam konsep kewarisan Bilateral 

a. Keadilan Metafisis  

Kewarisan bilateral beragkat dari perenungan Hazairin 

terhadap hukum Islam yang didukung penuh oleh kemampuannya 

menguasai ilmu Antropolgi. Hazairin menawarkan konsep hukum 

Islam yang menyatukan dua nilai keadailan, yaitu keadilan tuhan 

dan manusia. Keadilan tuhan dapat tercapai melalui penempatan 

tuhan secara proposional yang menjadikan titik sentral dalam gerak 

gerik manusia. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang 

                                                             
5 Darwis, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi’i Dan Hazairin ( Studi Perbandingan Dalam 

Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Terhadap KHI).” 
6 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1981).87 
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mendasarkan prinsipnya pada nilai keadilan manusiawi. Beliau 

menjadikan dasaran keadilan metafisis sebagai dasar primer 

perenungan kewarisan bilateral. Tuhan melalui Qur’an dan Hadis 

yang dijadikan pedoman hidup. Keadilan baru bisa dikatakan 

efektif jika ketika adanya perpaduan antara nilai-nilai keadilan 

yang substantif antara pesan hukum (al quran dan hadis) dengan 

masyarakat sebagai orang yang dibebani hukum (mukallaf).7 

b. Keadilan Antropologis 

Keadilan Antropologis adalah keadilan yang beragkat dari 

pengertian pluralitas budaya manusia juga bisa disebut keadilan 

manusia yang mendasarkan diri dari adat manusia alamiyah, 

sebagai mahuk sosial yang memiliki cipta, rasa dan karsa sebagai 

unsur pembentukan  budaya.  Budaya adalah kenyataan empiris 

sementara konsep kewarisan sebelum nya diaplikasikan sebagai 

konsep teoritis. Jika hukum kewarisan tidak bisa memperhatikan 

keyataan dalam masyarakat maka konsep tersebut akan sulit 

menyentuh dataran praktis. 8 

c. Keadian gender  

Ciri khas dalam kewarisan Hazairin  mengenai konsep 

mawāli konsep ini dipandang memenuhi konsep kesetaraan gender. 

Konsep  mawāli jika dibandingkan dengan prinsip Naminem 

Laederenya Soekanto akan menampakkan keserasian, sebab 

                                                             
7 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.(Yogyakarta:UII Press 

Yogyakarta,2005), 
8 Ibid., 
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menjadikan cucu sebagai ash habu faraidl yang mengantikan ayah 

dan ibu. Demikina dengan  prinsip suum cuique tribuere bila anak 

laki-laki  mempunyai kemampuan mencegah atau menutup, maka 

berikanlah ketentuan itu kepada anak perempuan.9 

d. Keadilan Hukum  

Keadilan Hukum menurut Hazairin berkaitan mengenai 

beberpa hal baik secara teori maupun praktek, hukum yang mampu 

menjangkau sampai dataran aplikatif adalah hukum hasil galian 

para praktisi dengan didukung kemampuannya dalam menguasai 

teori. Keadilan hukum menurut Hazairin berkaitan lagsung dengan 

situasi dan kondisi sehubungan dengan haknya, kewajibannya dan 

pelangaran yang ditinjau dari pengaruh individual dan sosial. 

Hukum yang ideal yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-

Hadis, sebab manusia dengan segala sisi kemanusiannya tidak 

mampu merangkum keseluruhannya.10 

Walaupun hukum telah diatur sebaik-baiknya belumlah 

menghasilkan suatu hukum yang berkeadilan. Keadilan itu barulah 

tercapai setelah ditinjau dan telah dipertimbangkan segala situasi 

dan kondisi yang meliputi kewajiban dan haknya, baik ditinjau dari 

segi individuilnya maupun tinjauan dari pengaruh sosialnya, yaitu 

keadaan seluruh masyarakat dalam masa peninjauan dan 

                                                             
9 Ibid., 
10 Ibid., 
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pertimbanagan itu. Hal inilah yang dinamakan menjalankan hukum 

yang adil. Hukum dan syarat keadilan itu ialah: 

a. Semua kewenangan terbuka selebar-lebarnya bagi setiap 

manusia yang berkemauan baik, dan dapat memenuhi syarat-

syarat. Bersifat baik bagi kepentingan perseorangan maupun 

bersifat baik juga bagi kepentingan masyarakatnya atau 

kepentingan umum. 

b. Antara hak dan kewajiban terdapat pertimbalan, persejajaran 

dan perseimbangan yang selayaknya. Hak tanpa ada 

perseimbangannya dengan kewajiban, baik bagi diri sendiri 

maupun bagi pihak lain, dan demikian sebaliknya, kewajiban 

tanpa ada keseimbangan dengan hak, maka seperti itu tidak 

layak dikatakan adil karena tidak ada keseimbangan antara 

keduanya.11 

Dalam hasil dari keadilan yang diinginkan pasti 

mempunyai tujuan diciptakannya hukum, tujuan diciptakan hukum 

ialah: 

1) Untuk mengatur hak-hak kewajiban yang mempunyai 

perseimbangan yang bertimbal balik atas dasar kewenangan 

yang terbuka bagi setiap orang. 

2) Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap 

kewenangan itu 

                                                             
11 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum.76 
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3) Untuk mengatur larangan-larangan dan mencegah perbuatan 

yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang 

bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan 

dari kewenangan itu.  

Jika dikatakan secara ringkas hukum itu berguna untuk 

menjamin sebanyak mungkin tercapainya satu pergaulan hidup 

yang tenang, tentram tertib dan damai, yang bebas dari kakuatiran 

sehingga dapat berkembang menjadikan masyarakat yang adil, 

bahagia dan makmur.12 

6. Konsep Mawāli Dalam Pemikiran Hazairin 

Konsep mawāli Hazairin disebut dengan ahli waris pengganti 

yakni ahli waris menggantikan ahli waris murni untuk memperoleh 

bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. 

Orang yang digantikan ini hendaklah penghubung antara ia yang 

menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan, 

mereka yang menjadi mawāli ialah keturunan anak pewaris, keturunan 

saudara pewaris atau orang yang mengadakan perjanjian mewaris 

(dapat berbentuk wasiat) dengan si pewaris.13. Dalam garis pokok 

pengantian di Indonesia Ialah setiap orang dalam sekelompok 

keutamaan dengan syarat bahwa antara dia dengan pewaris tidak ada 

penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada ini 

karena sudah mati sebelum pembagian harta waris dalam sistem 

                                                             
12 Ibid 78 
13 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).103 
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kolektif telah mati terdahulu sebelum si pewaris. Seperti contoh, antara 

cucu pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris sebagai 

penghubung telah mati maka cucu dari sipewaris itu dinamakan 

pengganti yang akan menerima harta warisan.  

7. Konsekuwensi Inti Ajaran Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin 

Konsekuwensi ajaran hukum kewarisan bilateral Hazairin 

melahirkan 3 prinsip pokok dalam sistem hukum kewarisan, yaitu: 

a. Kedudukan garis kerabat perempuan dan garis kerabat laki-laki 

dalam pewarisan 

Hubungan kewarisan melalui garis kerabat laki-laki sama 

kuatnya dengan garis kerabat perempuan. Dengan kata lain 

hubungan garis bapak dan garis ibu dalam kewarisan bilateral sama 

kuatnya. Karena penggolongan Asābah dan Dhawi al-Arhām  tidak 

diakui dalam kewarisan bilateral Hazairin, karena menurut beliau 

ada hak anak perempuan sama dengan anak laki-laki untuk 

menutup kerabat garis ke samping. 

b. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan 

Ahli waris perempuan sama dengan ahli waris laki-laki yang 

dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. 

Jadi, selama masih ada anak laki-laki atau perempuan maka datuk 

atau saudara baik laki-laki atau perempuan sama-sama tertutup 

mendapatkan warisan. Implikasi dari penentapan kedudukan yang 

sama adalah seperti kalallah, menurut Hazairin berarti mati punah 
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tanpa meninggalkan keturunan(laki-laki atau perempuan), jika ada 

keturunan maka mutlak menutup saudara untuk mendapatkan 

warisan. Berbeda pengertian kallalah menurut sistem hukum 

patrilineal, memahami kallalah sebagai mati tidak meninggalkan 

keturunan laki-laki atau ayah, dan akibatnya saudara dapat 

mewarisi bersama anak perempuan. Untuk prinsip yang kedua, 

Hazairin menyandarkan pendapatnya pada Al-Qur’an surah an-

Nisa’ ayat 7, sebagai berikut: 

ٓ   َوِللنَِِّسۤاءِ   نَ  َق َربُو  ا تََرَك ال َواِلٰدِن َواّل  مَّ َجاِل نَِصي ب  مِِّ ِللرِِّ

ا قَلَّ  ِمن هُ  اَو   َكثُرَ   نَ  ِممَّ َق َربُو  ا تََركَ  ال َواِلٰدنِ  َواّل  مَّ نَِصي ب   ِمِّ

ًضا ف ُرو  ٓ   نَِص ي بًا مَّ  

Artinya:”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita 

ada hak bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditentukan.” 

 

c. Kedudukan ahli waris pengganti 

Konsep mawāli dalam al-Qur’an menurut Hazairin 

diartikan ahli waris pengganti, tidak pernah tertutup oleh ahli 

waris lainnya(utama). Kedudukan mawāli ini benar-benar baru 

dalam ilmu waris dan lebih mencerminkan keadilan. Dengan 

adanya mawāli mengakibatkan penutupan kepada ahli waris 

lainnya yang hanya tejadi pada antara kelompok keutamaan, 
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namun tidak terjadi antara derajat sebagai mana yang dikenal 

dalam sistem hukum kewarisan patrilineal.’ 

Hazairin dalam ajaran hukum kewarisan bilateral nya 

tersebut, membagi ahli waris yang berhak menerima bagian 

harta warisan melalui cara sebagai berikut: 

1) Bila berdasarkan hubungan darah, maka kelompok ahli 

waris ini di bagi menjadi empat kelompok keutamaan 

secara berurutan sebagai berikut: Orang tua, anak dan ahli 

waris pengganti anak. Orang tua, saudara dan ahli waris 

pengganti saudara. Orang tua, dan anak, ahli waris 

pengganti orang tua.  

Apabila pengelompokan ahli waris ditinjau dari segi 

cara mendapatkan harta warisan, maka ahli dibedakan 

kepada orang yang mendapatkan bagian pasti yaitu, Dhawi 

al-Furūd  dan yang mendapartkan sisa Dhawi al-Qarabā 

dan ahli waris pengganti.14 

Hazairin mencetuskan mengenai konsep mawāli. 

Sedangkan orang yang bisa disebut mawāli dengan 2 

patokan: 

1) Dengan mengecualikan hubungan suami istri hubungan 

antara keluarga orang tua angkat dan anak angkat serta 

                                                             
14 Andi Nuzul, Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Indonesia.54-56 
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hubungan tolan seperjanjian15. Maka orang yang bisa 

menjadi mawāli hanya meletakkan ikatan sepertalian darah. 

2) Istilah dalam al-Qur’an menurut beliau  Ja’ala 

mengandung arti penciptaan, dari tiada menjadi ada yang 

artinya Allah tidak membuat 2 jantung dalam satu tubuh 

manusia dan telah menyebut mak bagimu karena telah 

melahirkan kamu dari rahim mak mu. 

Jadi kata Ja’ala dalam kewarisan hanya digunakan dalam hal 

kelahiran, sehingga ada keturunan diantaranya. Hubungan seorang yang 

telah mati dengan yang menggantikan mungkin hubungan kedarahan 

kebawah, keatas atau kegaris sisi. Dengan demikian mawāli adalah ahli 

waris karena pengganti, yang menjadi ahli waris karena tidak ada 

penghubung antara mereka dengan si pewaris. 

Sedangkan mawāli dalam konteks anak angkat dalam arti ayat, 

“Maka berikanlah kepada mereka itu, yakni mawāli dengan bagiannya 

masing-masing”. Dalam dasar ayat ayat fallam taklamunaa,,,, telah 

menghapus hukum adat mengenai anak angkat  dimana disaat zaman Arab 

hanya anak laki-laki yang dijadikan anak angkat karena anak perempuan 

tidak bisa menjadi usbah dalam sistem patrenial. Karena itu kebudayaan 

Arab memberikan makna Abnaakum sebagai anak laki-laki saja. Padahal 

jika kita fikirkan bahwa al Qur’an tidak hanya untuk kebudayaan Arab 

                                                             
15 Dalam kasus mawāli tolan seperjanjian yaitu apabila pewaris pada masa hidup mempunyai 

perjanjian dengan seseorang dalam bentuk wasiat. Namun karena orag yang punya perjanjian itu 

meninggal terlebih dahulu, maka harta peninggalan pewaris yang semestinya jatuh kepadanya 

menjadi jatuh kepada anaknya. 
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saja melainkan untuk semua muslim dan tidak mungkin Allah yang 

mengenal keseluruhan akan membatasi perkataannya (dalam Al Qur’an). 

Anak angkat bisa disebut dengan mawāli jika orang tua asli dari anak 

angkat itu benar-benar tidak diketahui dan anak angkat itu tidak boleh lagi 

dipangil anak melainkan harus dipangil saudara.16 

 

 

 

                                                             
16   Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadits (Jakarta: 

Tintamas Indonesia, 1964). 
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BAB III 

PEMBAGIAN WARISAN KECAMATAN SUKOREJO 

A. Pembagian warisan di Kecamatan Sukorejo 

1. Gambaran Geografis Kecamatan Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu kecamatan yang 

ada di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi wilayah 

Kecamatan Sukorejo berjarak sekitar 17 kilometer dari ibu kota 

Kabupaten Ponorogo lebih tepatnya ke arah Barat Laut. Pusat 

pemerintahannya terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, 

wilayah ini terbagi menjadi 18 desa. Batasan wilayah Kecamatan 

Sukorejo sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, di sisi 

Timur berbatasan dengan  Kecamatan Babadan dan Kecamatan 

Ponorogo, di sisi selatan berbatasan dengan kecamatan Kauman dan di 

sisi Barat berbatasan dengan Kecamatan Sampung. 

Wilayah Kecamatan Sukorejo termasuk daerah agraris dimana 

lahan persawahan sangat luas sehingga mayoritas masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani atau pekerjaannya di bidang 

pertanian.   

a. Keadaan Penduduk 

Untuk melihat keadaan penduduk Kecamatan Sukorejo dapat 

kita lihat dari tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1: Daftar Jumlah Penduduk berdasarkan usia Tahun 

2021 

No Usia/Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 1.654 1.630 3284 

2 5-9 2.032 1.853 3.885 

3 10-14 1.966 1.939 3.905 

4 15-19 1.900 1.744 3.644 

5 20-24 1.817 1.793 3.610 

6 25-29 1.852 1.765 3.617 

7 30-34 2.39 1.970 4.009 

8 35-39 2.609 2.638 5.247 

9 40-44 2.294 2.372 4.666 

10 45-49 2.292 2.431 4.723 

11 50-54 2.024 2.109 4.133 

12 55-59 1.773 1.917 3.690 
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13 60-64 1.617 1.682 3.299 

14 65-69 1.218 1.168 2.386 

15 70-74 1.004 956 1.960 

16 75 1.104 1.520 2.624 

 

Tabel 3.2: Jumlah penduduk berdasarkan Kelahiran dan 

kematian 

No Desa Kelahiran Kematian 
Tahun 

2020 

1 Sukorejo 54 69 5,180 

2 Bangunrejo 54 41 5.518 

3 Sidorejo 47 59 4.207 

4 Nambangrejo 34 19 3.369 

5 Lengkong 27 22 2.728 

6 Gelang lor 43 58 4.604 

7 Serangan 36 28 2.735 

8 Nampan 17 9 1.352 

9 Kranggan 12 13 1.252 
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10 Golan 19 28 1.769 

11 Prajegan 59 47 6.104 

12 
Kedungbanten

g 
49 50 4.946 

13 Karanglo Lor 24 18 2.230 

14 Gegeran 25 55 2.816 

15 Gandukepuh 44 33 4.255 

16 Kalimalang 15 17 1.668 

17 Sragi 14 8 1.608 

18 Morosari 16 8 1.702 

 

b. Keadaan Sosial Ekonomi 

Keadaan perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor 

dalam tingkat kebutuhan dalam pembagian warisan dari ahli warisnya. 

Keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sukorejo bisa dilihat dari 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Tahun 2021 

No 
Mata 

Pencaharian 
Jumlah Keterangan 

1 Pertanian 13.588 

Pekerjaan peteni lebih banyak, 

bisa dibuktikan dengan 

wilayah/tanah persawahan 
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c. Kepercayaan/ Agama masyarakat Desa Tahun 2021 

Kepercayaan masyarakat akan menjadi faktor permasalahan 

dengan sistem apa pembagian warisan keluarganya. Karena dalam 

Islam beda agama tidak bisa menerima dan memberikan warisan. 

Kepercayaan masyarakat Kecamatan Sukorejo bisa dilihat dari tabel di 

bawah ini:1 

Tabel 3.4: Jumlah penduduk berdasarkan Agama/keyakinan 

No Desa/ Kelurahan Islam Kristen Katolik Hindu Budha 

1 Sukorejo 5249 0 2 0 0 

2 Bangunrejo 5591 0 0 0 0 

3 Sidorejo 4232 10 0 0 0 

4 Nambangrejo 3450 0 0 0 0 

                                                             
1 Totok, Hasil Wawancara pegawai Kecamatan, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo 

04 Maret 2022. 

yang luas. 

2 Pedagang 225 

Pekerjaan Pedagang ini 

pekerjaan terbanyak ke 2, bisa 

dilihat dari banyaknya 

pertokoan dan kios-kios yang 

ada. 

3 Peternak 13 

Pekerjaan perternakan yang 

dimaksud disini bukan hanya 

perternakan kecil-kecilan tapi 

peternakan yang cukup besar. 

4 PNS 2.25l 

Pekerjaan PNS ini rata-rata 

menjadi guru dari tingkat 

Sekolah Dasar dan sekolah 

selanjutnya. 

5 Wiraswasta 18.538 

Pekerjaan wiraswasta disini 

seperti pengusaha-pengusaha 

bisnis dan lainnya. 
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No Desa/ Kelurahan Islam Kristen Katolik Hindu Budha 

5 Lengkong 2763 0 0 0 0 

6 Gelang lor 4655 1 0 0 0 

7 Serangan 2754 0 0 0 0 

8 Nampan 1376 0 0 0 0 

9 Kranggan 1258 1 0 0 0 

10 Golan 1780 0 0 0 0 

11 Prajegan 6176 0 0 0 0 

12 Kedungbanteng 5002 10 5 0 0 

13 Karanglo Lor 2234 2 0 0 1 

14 Gegeran 2848 0 0 0 0 

15 Gandukepuh 4329 0 5 1 0 

16 Kalimalang 1645 25 0 4 0 

17 Sragi 1604 0 0 0 0 

18 Morosari 1682 20  0 0 

 



41 

 

 

2. Pemahaman Masyarakat Mengenai  Pembagian Warisan Kepada 

Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Pembagian harta waris kepada ahli waris dengan konsep 

mawāli bermaksud untuk menciptakan keadilan dalam hukum warisan 

Islam Indonesia. Peryataan ini juga bisa dilihat dari pendapat Harahap 

sebagai berikut: Motivasi kelembagaan ahli waris pengganti 

didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan 

tidak adil serta tidak manusiawi jika menghukum seseorang tidak 

mendapatkan warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya 

karena masalah kebetulan ayahnya lebih dahulu meninggal dari pada 

kakek nya.2  

Hazairin dalam permasalahan kewarisan menawarkan konsep 

hukum kewarisan Islam lintas adat, dalam kewarisan tersebut masing-

masing adat dan sistem kekeluargaan harus tunduk kepada ketentuan 

umum yang berlaku dan didefinisikan berdasarkan rasa keadilan secara 

umum.  

Seperti dalam penerapan di wilayah Kecamatan Sukorejo 

semakin berkembangnya zaman, serta sesama manusia memiliki rasa 

kekeluargaan yang baik, menjadikan penerapan ahli waris pengganti 

diterapkan. Dari wawancara yang telah dilakukan membawakan hasil 

bahwa, praktek pemberian bagian harta warisan kepada cucu pewaris 

                                                             
2 Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.70 



42 

 

 

karena disebabkan terlebih dahulu anak kandung dari pewaris 

meninggal dan praktek ini sudah tidak asing lagi dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Sukorejo. Sebenarnya masyarakat sendiri tidak 

mengetahui secara detail, mengenai mendapatkan atau tidaknya cucu 

sebagai ahli waris pengganti menurut  mayoritas ulama’. Namun 

masyarakat mengetahui bahwa pembagian warisan pengganti ini 

dilakukan karena sama-sama menjadi anak yang sah dari pewaris 

walaupun sudah dahulu meninggal dan didasari dari rasa belas kasih 

terhadap anak yang ditinggal. Maka keluarga atau saudara tetap 

memberikan haknya kepada anak yang ditinggalkan dengan alasan 

kebiasaan masyarakat yang memang cocok terhadap rasa keadilan dan 

kemanusiaan. 3 

Kasus atau peristiwa ahli waris pengganti/mawāli juga dialami 

oleh beberapa keluarga di wilayah Kecamatan Sukorejo. Bisa dilihat 

dari beberapa keluarga yang menjadi narasumber dalam praktek 

memberikan hak waris pengganti.  

a. Untuk narasumber pertama dari wilayah Dukuh Pintu Kidul 

RT/RW 004/002 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo yang 

disampaikan oleh Mas Zainul Anwar sebagai adek dari Almarhum 

Purwanto, dari keluarga Almarhum Mbah Tarmuji dan Fatonah. 

Alm Tarmuji meninggal di Bulan Agustus Tahun 2021, memiliki 7 

anak yaitu, Almarhum Purwanto (meninggal bulan Januari 2021 di 

                                                             
3 Sumaji Ahmad Romji, Hasil Wawancara Terhadap tokoh masyarakat  Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo, Ponorogo. 20 Maret  2022 
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usia ke 50 Tahun), Zainal Arifin, Zainal Abidin, Nur Sholehah, 

Zainul Anwar, Lilis dan Elvi  Nur Laili. Alm Purwanto memiliki 2 

anak yang bernama Riski dan Rofi’i. 

Dalam wawancara kepada Zainul Anwar, sebagai berikut: 

"Membagikan warisan ayahnya kepada anak pengganti mas saya 

ini memang harus diberikan terrhadap anak yang di tinggalkan, 

karena memang haknya mendapatkan bagian warisan pengganti 

dan toh,saudara dari Almarhum juga setuju atas kesepakatan ini. 

lalu mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan anak, istri dari 

Almarhum Purwanto ikut serta dalam musyawarah karena 

mengingat Alm Purwanto adalah saudara tertua,serta istri sebagai 

teman atau pendamping dari anak Alm Purwanto yang akan 

mendapatkan bagian harta warisan pelaksanaan seperti ini sudah 

benar menurut saya, walaupun saya tidak tahu mengenai dasaran 

hukumnya, yang saya tahu bahwa ini sesuai dengan pemikiran atau 

logika saya dan saudara-saudara keluarga saya, ibu saya pun juga 

mendukungnya.4 

  

b. Untuk narasumber ke dua dari wilayah RT/RW 02/02 Dukuh 

Purwosari Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo, dari keluarga 

Almarhuam mbah Sobiran dan Almarhumah Mbah Sumiati yang 

meninggal tahun 2021, memiliki 3 anak bernama Srikah, 

Almarhum Bibit meninggal tahun 2020 dan Markamah. Alm Bibit 

meninggalkan anak 1 yang bernama Ambar umur 19 Tahun. 

Peryataan dari Bu Markamah sebagai berikut: 

“Kami dan keluarga tetap memberikan jatah harta warisan Alm 

Mas saya tetapi kepada putrinya menurut saya ini adalah salah satu 

rasa kepedulian kepada keponakan, serta rasa belas kasih  yang 

sudah berstatus yatim alangkah baiknya dan memang sudah 

menjadi adat kebiasaan memberikan warisan kepada ahi waris di 

bawahnya (anak dari alm. P. Bibit). Pelaksanaan seperti ini 

dilakukan oleh keluarga dari Almarhumah mbah Sumiati, nenek 

saya, karena pada zamannya juga memberikan ahli waris kepada 

                                                             
4 Zainul Anwarr,Hasil Wwancara, Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, 24 Maret 2022. 



44 

 

 

cucunya karena sudah meninggal dulu anak kandung dari pewaris, 

jadi ya memang dari dahulu keluarga saya sudah memiliki 

kebiasaan seperti ini.”. 5 

 

Bapak Suroto (Suami dari Bu Markamah) juga memberikan 

tambahan sebagai berikut: 

 “Pembagian harta warisan ini dengan berkumpulnya para saudara-

saudara bapak Bibit. Tetapi anak dari almarhum Bibit tidak ikut 

serta dalam musyawarah tersebut, intinya jika ingin berkumpul 

tidak apa apa untuk menghormati niatnya, tapi tidak ikut itu lebih 

baik, sehingga dalam besaran/jumlah harta warisan nya diambilkan 

dari kesepakatan pihak saudara-saudara alm Bibit”.6 

 

c. Untuk narasumber ke tiga dari wilayah Dukuh Pintu Kidul 

RT/RW 004/002 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, praktek 

pembagian warisan kepada ahli waris pengganti (Mawāli) dari 

keluarga Almarhum Mbah Brejing dan Mbah Mentik beliau 

mempunyai 7 anak yang bernama, Rojikun, Siyayah, Yanto, 

Lastri, Syamsuri, Almarhumah Sukamti dan Uden. Almarhumah 

Sukamti mempunyai dua anak yang bernama Candra dan Sifa’. 

Peryataan dari Bapak Rojikun sebagai berikut: 

         “Saya sebagai saudara tertua dalam keluarga ini tidak setuju jika 

tidak mengikut sertakan anak atau suami dari adek saya. Karena 

menurut saya jika tidak ikut atau tidak di ajak seperti ada yang 

kurang dan bagaimana dengan perasaannya jika tidak diajak 

berkumpul seperti meniadakan seseorang yang ada. Saya 

berkeyakinan bahwa mengikut sertakan dalam musyawarah ini 

hal yang terbaik”.7 

 

d. Untuk pembagian warisan yang ke empat dari wilayah Dukuh 

Cangkring Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo yang 

                                                             
5 Markamah,Hasil Wawancara, Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo, 25 Maret 2022. 
6 Suroto, Hasil Wawancara, Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo, 25 Maret 2022. 
7 Rojikun, Hasil Wawancara, Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo,25 Maret 2022. 
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mempunyai saudara  tarmuji, wati, sutin, Almarhum komari, 

rukiden, insiah, maksumi,pantokun. Alhamrhum Komari yang 

mempunyai dua anak laki-laki. 

Dalam wawancara mengali data kepada Bapak Asrofi 

selaku suami dari Insiah yang mengatakan sebagai berikut: 

“Pembagian kepada ahli waris penggati harus dilaksanakan jika 

tidak diberi jatah akan dapat dituntut dalam pembagian ini 

sesuai dengan belas kasih keluarga”. 

Sedangkan mengenai dasaran memberikan hak warisan 

kepada ahli waris pengganti bisa dilihat dari keluarga atau 

saudara-saudara yang sudah meninggal, sebagai berikut: 

Narasumber pertama dari mas Zainul Anwar; 

“pembagian hak warisan kepada keponakan, saya tahu bahwa 

harta yang dibagikan itu adalah haknya untuk sekarang yang 

sebelumnya hak ayahnya yag harus di dapat jika tidak 

meninggal terlebih dahulu, tapi saya tidak tahu mengenai 

dasaran hukum di Al-Qur’an”. 

 Peryataan ini ditambahkan oleh Bapak Rojikun,sebagai 

berikut: 

       “Bahwa harta warisan itu sangat kramat serta berbahaya jika 

tidak bisa membagikan dengan hati-hati.karena kita tahu bahwa 

harta warisan kita gunakan untuk ibadah, tanah utuk mendirikan 

rumah dan untuk ibadah juga, karena harus hati-hati dalam 

pembagiannya dan harus disalurkan kepada seseorang yang 

benar-benar berhak mendapatkannya”. 
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Pendapat terakhir dapat peneliti simpulkan bahwa 

masyarakat memilih untuk membagikan harta warisannya kepada 

anak dari saudaranya yang sudah meninggal karena praktek ini 

sesuai dengan rasa kemanusiaan, walauapun dalam praktek 

pembagian harta warisan tidak semua narasumber 

mengikutsertakan anak dari ahli waris yang menggantikan 

ayah/ibunya.  

 

3. Pembagian Jumlah Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti 

Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Dalam pemikiran Hazairin seseorag yang menjadi Mawāli atau 

yang menggantikan ayah/ ibunya tetap mendapatkan bagian seperti 

seseorang yang digantikan,  seperti cucu perempuan yang mewarisi 

bersama dengan anak perempuan dari garis laki-laki bagiannya tetap 

sama dengan anak laki-laki (2:1), sebab di sini anak perempuan 

menjadi Mawāli dan menjadi pengganti ayahnya yang mendapatkan 2 

bagian jika masih hidup.8 Pembagian ini sesuai dengan Surat An-Nisa’ 

ayat 11 intinya  berbunyi di dalam nya Allah menentukan Mengenai 

pembagian harta warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua bagian 

anak perempuan.9 Hazairin dalam mewujudkan universalitas hukum 

Islam untuk menampilkan hukum kewarisan dalam struktur bilateral, 

dimana masyarakat telah membicarakan permasalahan kesetaraan Hak, 

                                                             
8 Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.87 
9 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1984).13 



47 

 

 

Hazairin telah dahulu membuktikan bahwa hukum Islam sangat 

memperhatikan unsur keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. 

 Tetapi beriring perkembangan zaman dan juga pemahaman 

pemikiran manusia  pembagian 2:1 ini tidak lagi banyak dipakai, 

seperti dalam penerapan pembagian warisan pengganti/mawāli. 

Pembagian warisan 1:1 dimasyarakat yang dirasa lebih tepat jika 

dipraktekkan. Seperti halnya dalam praktek yang dilakukan oleh 

keluarga Almarhum Bapak Tarmuji dan Ibu Fatonah. Dari hasil 

wawancara dengan  Mas Zainul Anwar, sebagai berikut: 

 “Pembagian harta warisan yang tepat menurut saya 1:1, walaupun 

saya mengetahui bahwa hukum pembagian warisan itu 2:1, untuk laki-

laki lebih banyak dari pada perempuan. Tapi bagi saya pembagian itu 

untuk masa ini kurang tepat, karena alasan persamaan anak dan jika 

pembagiannya 2:1 saudara-saudara dan ibu saya tidak menyetujuinya, 

karena menurut beliau akan banyak sekali masalah kedepannya 

apalagi muncul dari pihak perempuan”.10 

 

Mengenai pembagian yang sama antara laki-laki dan 

perempuan ini juga dilakukan oleh keluarga dari Almarhum Mbah 

Brejing. Seperti perkataan Bapak Rojikun, sebagai berikut: 

      “Saya sebenarnya tahu bahwa pembagian warisan yang di 

kehendaki hukum Islam 2;1 Tapi saya sebagai saudara tertua tidak 

bisa melakukan nya. Maka dalam mengatasi peristiwa seperti itu 

sebelum membagi harta warisan 1;1 alangkah baiknya kita 

memberikan kalimat penyerahan dari laki-laki jika bagian harta 

warisan dibagi 1;1, dengan hal itu kita jelas memberikan hak kita 

kepada saudara perempuan kita, jadi kita melaksanakan hukum Islam 

juga melaksanakan kehendak hati kita.11 

 

                                                             
10 Zainul Anwar,Hasil Wawancara, Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo,24 Maret 2022 
11 Rojikun, Hasil Wawancara, Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo,  25 Maret 2022 



48 

 

 

Tetapi beda keluarga beda cara dalam jatah pembagiannya, cara 

pembagian harta terdapat persamaan dan sedikit perbedaan dengan 

keluarga Almarhum Mbah Sobiran Dan Almarhumah Mbah Sumiati, 

dari wawancara Bpk. Suroto sebagai berikut: 

“Bahwa pembagian harta warisan ditentukan oleh kesepakatan dari 

saudara Alm. Bibit, karena anak dari Almarhum sebenarnya sudah 

sepakat atau lepas tanggan atas hasil musyawarah dan mengenai 

pembagiannya. Sehingga bagian dari anak yang meninggal bisa lebih 

banyak atau sedikit dari saudara-saudara ayahnya yang sudah 

meninggal dahulu, tetapi melakukan bagian ini 1;1 sesui adat yang 

ada”.12  

 

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa pembagian warisan 

pengganti ini 1:1 dikarenakan menurut informan pembagian ini lebih 

tepat dan sesuai dengan kesetaraan hak karena sama-sama sebagai 

anaknya. Sedangkan pembagian dari kesepakatan saudara-saudara ini 

karena menurutnya anak dari pewaris yang digantikan kurang atau 

belum bisa jika diajak musyawarah mengenai pembagian warisan.  

 

4. Dampak Hubungan Keluarga Dari Saudara-Saudara Yang Sudah 

Meninggal Dengan Ahli Waris Pengganti Setelah Pembagian 

Harta Warisan 

Hazairin memberikan dua syarat kepada seseorang ahli waris 

pengganti agar dapat dikatakan ahli waris pengganti/Mawāli, yaitu: 

Pertama, Hazairin dalam konsep mawāli mengecualikan 

hubungan suami isti, hubungan antara keluarga orang tua angkat dan 

anak angkat serta hubungan Tolan seperjanjian. Maka orang yang bisa 

                                                             
12Suroto, Hasil Wawancara, Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo,25 Maret 2022 
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menjadi mawāli hanya meletakkan ikatan sepertalian darah. Kedua, 

dari Istilah Ja’ala yang mengandung arti penciptaan, dari tiada 

menjadi ada yang artinya Allah tidak membuat 2 jantung dalam satu 

tubuh manusia dan telah menyebut mak bagimu karena telah 

melahirkan kamu dari rahim mak mu. Jadi kata Ja’ala dalam 

kewarisan hanya digunakan dalam hal kelahiran, sehingga ada nasab 

diantaranya. Hubungan seorang yang telah mati dengan Mawālinya 

mungkin hubungan kedarahan kebawah, keatas atau kegaris sisi. 

Dengan demikian Mawāli adalah ahli waris karena pengganti, yang 

menjadi ahli waris karena tidak ada penghubung antara mereka dengan 

si pewaris. Maka Hazairin menegaskan bahwa harus memberikan 

kepada ahli waris penganti karena itu adalah hak dari orang tuanya dan 

turun kepada anaknya atau ahli warisnya. 

Sedangkan Dari hasil wawancara keluarga yang melakukan 

pembagian warisan kepada ahli waris pengganti, peneliti akan 

memaparkan sebagai berikut: Dari hasil wawancara yang sudah 

dilakukan menurut kedua narasumber yaitu bapak Rojikun dan bapak 

Zainul Anwar pembagian ini harus dilakukan, karena jika tidak 

dilakukan menjadikan hubungan antara saudara dan ponakan rengang. 

Seperti hal nya dikatakan oleh Bapak Rojikun, sebagai berikut: 

        “Jika tidak mendapatkan jatah akan menjadi bibit perpecahan 

antara saudara entah secara langsung maupun tidak langsung dan 

kedepan nya akan memberikan rasa kesenjangan antar saudara 

tersebut sehingga mengakibat kan terputusnya tali persaudaraan toh 

itu juga hak dari ayah/ ibu nya jika masih hidup”. Perkataan itu 
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menjadikan pembagian jatah warisan sangat dijunjung tinggi dalam 

keluarganya karena berdampak besar saat tidak dilksanakan.13 

 

Dalam permasalahan ini Zainul Anwar juga menambahi, sebagai 

berikut:“Pembagian ini harus dilakukan entah bagaimana pun caranya 

dan walaupun penerima warisan masih kecil tetap mendapatkan 

bagiannya, karena itu adalah hak murni dari mendiang ayah/ibunya, 

dan kita sebagai pamannya tidak tega jika tidak memberikan jatah 

kepadanya”.14 Dikuatkan lagi oleh Asrofi sebagai berikut: “Pembagian 

ini jika tidak dilaksanakan akan membawa permasalahan yang besar 

dan bisa digugat oleh ahli waris yang tidak mendapatkan jatah atau 

bagian orang tuanya” 

Dalam permasalahan mendapatkan atau tidaknya dalam ahli waris 

pengganti, Pak Suroto memiliki pandangan tersendiri. Dalam 

pendapatnya mengenai pembagian ahli waris kepada ahli waris 

pengganti sebagai berikut: 

“Sebenarnya menurut saya jika tidak diberikan pembagian harta 

waris yang seharusnya didapatkan oleh ayah/ ibu nya ini akan 

membuat rasa iri mengenai hubungan antara anak dari saudara yang 

meninggal dengan saudara- saudara ayah yang masih hidup tergangu. 

Karena itu kita sebagai paman nya tidak tega jika tidak memberikan 

hak harta waris ayah nya kepada anak nya atau keturunannya, lagi 

pula kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari serta karena anak 

itu nanti akan membutuhkan biyaya untuk kehidupannya.” 15 

 

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa 

pembagian warisan kepada ahli waris pengganti tidak seutuhnya 

                                                             
13 Rojikun, 25 Maret 2022 
14  Zainul Anwar, 24 Maret 2022 
15 Suroto dan Markamah, 25 Maret 2022 
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berdasarkan belas kasih semata, melainkan memang keluarga paham 

bahwa pembagian harta warisan ini memang harus dibagi kepada ahli 

waris pengganti, walapun masyarakat tidak mengetahui mengenai 

dasaran hukum di dalam Al-Qur’an.  
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BAB IV  

ANALISIS KONSEP MAWĀLI MASYARAKAT KECAMATAN 

SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI PEMIKIRAN 

HAZAIRIN  DAN RELEVANSINYA 

 

A. Analisis Konsep Mawāli Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo Ditinjau Dari Pemikiran Hazairin 

Ahli waris adalah seseorang yang diatur dalam ketentuan-ketentuan 

perundangan yang berhak menerima harta peninggalan, baik dari 

kedudukannya mewarisi secara langsung atau sebagai ahli waris penganti. 

Dalam golongan ahli waris menurut Hazairin membagi  3 golongan salah 

satunya ahli waris pengganti. Mawāli adalah seseorang yang memperoleh 

jatah harta warisan sebab mereka menggantikan kedudukan orang tua, karena 

telah meninggal sebelum pembagian warisan dari orang tuanya. Hazairin 

adalah seorang ahli hukum adat namun beliau tidak setuju bila hukum islam 

dihilangkan dan hukum adat yang menjadi patokan secara umum. Seperti 

halnya teori receptie yang diangap oleh Hazairin sebagai teori iblis dan 

menghilangkan hukum islam secara keseluruhan. Dalam penelitian ini yang 

lokasinya berada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo telah 

melaksanakan kewarisan pengganti ini yang dicetuskan oleh Hazairin, dalam 

prakteknya bagian antara laki-laki dan perempuan itu disama ratakan jadi 

sudah jelas jika pembagian ini menyalahi peraturan dari al-Qur’an dan harus 

ditinggalkan. Jika alasan membagi karena keadilan sebenarnya hal itu salah, 
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karena konsep Hazairin telah mendahulukan asas keadilan dalam 

kewarisannya. 

Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti ini dipelapori oleh 

Hazairin yang mengunakan dasaran hukum pada QS. An-Nisa’ ayat 33,  yang 

berbunyi: 

ٓ   َوالَِّذي نَ   َن  َق َربُو  ا تََرَك ال َواِلٰدِن َواّل  َوِلُكلٍِّّ َجعَل نَا َمَواِلَي ِممَّ

ءٍّ   ٓ   اِنَّ  ّللٰاَ  َكانَ  َعٰلى ُكلِِّ  َشي  ُهم   نَِصي بَُهم    َمانُُكم   فَٰاتُو  َعقَدَت   اَي 

  َشِهي دً ا

Beliau menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut: “Dan untuk setiap 

orang itu, Allah telah mengadakan Mawāli bagi harta peninggalan ayah dan 

mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta 

peninggalan bagi tolan seperjanjian, karena itu berikanlah bagian-bagian 

kewarisannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu” 

Dalam konsep mawāli Hazairin telah memberikan dasar hukum yang 

bersumber dari dalam Al-Qur’an sebagai pedoman hukum bagi seluruh 

manusia yang beragama Islam. Konsep mawāli dapat dinilai efektif tidaknya 

bisa dilihat dari apakah produk hukum yang dikeluarkan mampu 

mengantisipasi perubahan sosial dalam masyarakat, perubahan yang 

dimaksud seperti halnya dalam menyuarakan kesestaraan gender. Dalam 

konsep mawāli ini telah dipraktekkan oleh 4 keluarga di mayarakat 

Kecamatan Sukorejo karena menurut masyarakat mampu memberikan jalan 

keluar mengenai keinginan-keinginan masyarakat khususnya dalam 



54 

 

  

pembagian warisan. Pemikiran Hazairin dalam konsep mawāli ini bisa 

memberikan jalan tengah  dalam sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu: 

sistem hukum adat yang bersumber dari masyarakat serta hukum Islam 

bersumber dari tuhan yang tinggi. Dalam hukum adat pemikiran Hazairin 

tidak bertolak belakang dengan keinginan masyarakat dimana masyarakat 

Sukorejo lebih memilih tetap memberikan hak warisan saudaranya walaupun 

sudah meninggal terlebih dahulu dan jatah hartanya akan diberikan kepada 

ahli waris nya yang disebut sebagai ahli waris pengganti.  

Hazairin mencetuskan hukum yang tidak dijelaskan dan tidak diberi 

nama secara jelas dalam kewarisan Islam. Namun dalam kewarisan Islam 

dalam gologan ahli waris ada yang namanya Dhawi al-Arhām dimana 

golongan ini tidak dijelaskan secara pasti siapa yang mendapatkan, berapa 

bagian hak warisnya dan hal ini bukan seperti ‘asābah. Sehingga dalam 

kewarisan Islam dhawi al-Arhām bisa ditempati oleh ahli waris yang sudah 

meninggal sebelum harta warisan dibagikan dan akan digantikan oleh 

anaknya(ahli waris). Anak yang menggantikan ini bisa dikatakan sebagai 

pengganti dari mendiang ayahnya yang seharusnya mendapatkan jatah 

warisan. 

Dalam konsep bilateral Hazairin juga berpatokan kepada keadilan,  di 

dalam kewarisan bilateral dijelaskan bahwa keadilan yaitu  memberikan hak 

kepada pemiliknya atau memberikan hak kepada yang terdekat, serta 

memberikan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam keadilan juga ditulis 

bahwa hukum  itu memperhatikan kemaslahatan orang banyak, sehingga jika 
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hukum yang ditetapkan memberikan kemaslahatan kepada orang banyak 

hukum tersebut dapat dipakai oleh manusia dan hukum ini bisa lebih lama 

dalam penerapannya. 

Hazairin dalam menerima ataupun tidak mensyaratkan masyarakat 

untuk mengetahui dasaran uokum mengenai ahli waris pengganti ini. Menurut 

beliau cukup melaksanakan apa yang di cetuskan oleh beliau karena telah 

melalui beberapa tahapan yang panjang. Hal ini berkaitan dengan keadaan 

masyarakat di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang tidak 

mengetahui sama sekali mengenai dasaran ahli waris pengganti. Pedoman 

masyarakat memberikannya yaitu jika hal ini sesuai dengan keadilan dan juga 

nurani maka masyarakat meyakininya. Dan dalam pemberian hak waris 

kepada ahli waris pengganti ini akan memperbaiki hubungan kekeluargaan 

yang ada, karena jika tidak diberikan hak waris nya kepda ahli waris 

pengganti, takunya ada ketidak enakan di antara keluargganya. Dan hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan Hazairin bahwa dalam penerimaan hak harus 

terdapat syarat atau kewajiban yang dilaksanakan. Dan syarat ahli waris 

pengganti adalah orangtuanya telah meninggal, hal ini sesuai dengan 

pemikiran Hazairin. Sehingga dari 4 narasumber di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari teori Hazairin tentang konsep mawāli telah 

sesuai. Dimana  mawāli/ahli waris pengganti juga diterapkan unrtuk sebagian 

masyarakat di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hal ini berdampak 

terhadap mawāli yang juga diperlakukan sebagai ahli waris utama. 
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B. Relevansi Pemikiran Hazairin Dengan Praktek Pembagian Warisan Di 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Dalam 18 desa di kecamatan Sukorejo peneliti mengambil tiga sempel 

desa yang terdapat peristiwa melaksanakan pembagian warisan pengganti, 

tiga desa itu ialah: Sidorejo, Bangunrejo dan Gelang Lor. Dalam 

melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris Mawāli sebenarnya 

masyarakat telah ,melakukannya, walaupun tidak mengetahui dasar hukum 

yang tertulis di dalam Al-Qur’an, sehingga masyarakat hanya berpedoman 

bahwa pembagian ini adalah pembagian yang benar dan tepat untuk 

dijalankan, serta sesuai dengan perkembangan zaman yang sering 

menyerukan mengenai kesamaan hak dalam kehidupan.  

Mengenai jatah/bagian  harta warisan masyarakat tidak sesuai dengan 

apa yang dikehendaki oleh Hzairin selaku pelapor dari ahli waris 

mawāli/pengganti. Dalam pembagian harta warisan Hazairin memberikan 

ketetapan bahwa bagian anak yang ditinggalkan sesuai dengan bagian yang 

digantikan. Jadi jika cucu perempuan yang mewarisi bersama dengan anak 

perempuan dari garis laki-laki maka bagian anak perempuan tetap sama 

dengan anak laki-laki yaitu 2:1. Karena ia menggantikan ayah nya. Perbedaan 

ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang ditanggung. 

Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar sebab secara umum laki-laki 

memiliki kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan keluarganya termasuk 

di dalamnya perempuan. Dasaran hukum yang dipakai adalah dalam Surat 

An-Nisa’ ayat 11, sebagai berikut: 
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ُن ثَيَي ِن  َّلِدُكم  ِللذََّكِر ِمث ُل َحظِِّ اّل  ُكُم ّللٰاُ فِي  اَو  ِصي  فَِان   ٓ  يُو 

َق اث نَتَي ِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك  َواِن  َكانَت  َواِحدَةً فَلََها  ٓ  ُكنَّ نَِسۤاًء فَو 

ُف  ُهَما السُّدُُس ِممَّ  ٓ  النِِّص  ن  ا تََرَك اِن  َكاَن َوِّلَبََوي ِه ِلُكلِِّ َواِحدٍّ مِِّ

ِه الثُّلُُث  ٓ  لَه َولَد   َوِرثَه اَبَٰوهُ فَِِلُمِِّ فَِان   ٓ  فَِان  لَّم  يَُكن  لَّه َولَد  وَّ

ِصي  بَِها اَو  دَي نٍّ  ِه السُّدُُس ِمن  بَع ِد َوِصيَّةٍّ يُّو  َوة  فَِِلُمِِّ  ٓ  َكاَن لَه اِخ 

َن اَ  ٓ  ٰابَۤاُؤُكم  َواَب نَۤاُؤُكم   َن  ٓ  يُُّهم  اَق َرُب لَُكم  نَف عًا َّل تَد ُرو  ِري َضةً مِِّ

ًما ٓ  ّللٰاِ  ًما َحِكي  اِنَّ ّللٰاَ َكاَن َعِلي   

 Artinya: “Allah menentukan mengenai anak-anakmu adalah bagian laki-

laki sebanyak bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak kamu hanya 

perempuan di atas dua orang, maka metreka mendapatkan dua pertiga 

bagian harta penonggalan dan jika anak perempuan hanya seorang saja 

maka bagiannya seperdua dan bagi ibuk bapaknya bagi masing-masing dan 

keduanya seper enam harta peninggalan jika ada bagianya anak, maka jika 

tidak ada bagianya anak dan mewarisinya ibu bapaknya maka ibunya 

sepertiga, maka jika ada bagian saudara maka bagi ibu seperenam, sesudah 

wasiat yang diwasiatkan dan hutang yang  dibayar, ibu bapak kamu dan 

anak-anak kamu tidak tahu antara mereka yang lebih dekat kepada kamu 

tentang kemanfaatanya, ketentuan dari Allah bahwa sesungguhnya Allah 

maha mengetahui dan bijaksana.1 

 

Praktek pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan 

Sukorejo  Kabupaten Ponorogo cenderung  membagi jumlah harta waris 

disamaratakan, yang meninggal laki-laki atau perempuan. Tidak hanya itu 

dikeluarga Bu Markamah pembagian harta warisan dibagikan oleh saudara-

saudara ayah yang sudah meninggal. Maka bisa dikesimpulkan bahwa 

                                                             
1 Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 1984.13 
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pembagian jumlah harta warisan tidak bisa ditebak karena tergantung 

dengan kesepakatan saudara ayah/ibu. Walaupun mungkin tidak tega jika 

mengurangi jatah warisan pengganti itu. 

Sebenarnya Hazairin dalam Kewarisan dengan konsep mawāli telah 

memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dari peristiwa 

sebelum adanya pemikiran Hazairin. Beliau sebagai masyarakat negara 

Indonesia beliau selalu menampilkan Islam dengan wajah ke Indonesiaan, 

salah satunya dengan mengali hukum dari Al-Qur’an hadis tetap 

mempertimbangkan berbagai adat dan kepribadian bangsa Indonesia. 

Namun semua itu menurut masyarakat tetap kurang sesuai dengan keadaan 

dan keinginan masyarakat yang lebih memilih pembagian harta warisan 1:1 

menurutnya pembagian ini sesuai dengan keadaan dan kesetaraan dalam 

memperoleh hak. 

Tabel 4.1: Daftar perbandingan pemikiran Hazairin dan Masyarakat 

Hazairin Masyarakat 

Pelapor/pencetus konsep mawāli 

dalam dewarisan 

Menerapkan konsep Hazairin 

mengenaai konsep mawāli 

dalam pembagian harta warisan 

Pembagian jatah warisan sesuai 

dengan orang yang digantikan, 

yaitu dua kali lipat bagian laki-

laki dari perempuan 

Pembagian jatah warisan antara 

laki-laki dan perempuan dibagi 

sama yaitu 1:1 

Dari tabel di atas bahwa pembagian harta warisan kepada ahli 

waris pengganti/Mawāli sebenarnya dilakukan oleh masyarakat dan 

konsep Mawāli nya Hazairin dipraktekkan di Kecamatan Sukorejo, namun 
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yang menjadi  pembeda antara pemikiran Hazairin dengan praktek 

masyarakat mengenai jatah bagian ahli waris pengganti.  

Jadi dalam pembagian warisan 1;1 menurut sebagian masyarakat di 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo lebih sesuai dengan kesetaraan 

hak/ nurani yaitu sama-sama anak kandung dari bapak ibu yang sama, 

peryataan ini bisa dilihat dari hasil wawancara kepada narasumber, 

walaupun narasumber mengetahui bahwa pembagian warisan dalam islam 

adalah 2:1 akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan pembagian yang 

kurang sesuai dengan yang ditulis dalam Al-Qu’ran. Menurut Hazairin hal 

ini tidak sesuai dengan kewajiban yang dipikul, seorang laki-laki 

sebenarnya mendapatkan lebih besar dari perempuan karena mempunyai 

kewajiban lebih besar pula. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari pembahasan, maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya: 

1. Dilihat dari praktek yang ada di masyarakat Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo mengenai mawāli bedasarkan 4 narasumber 

ditinjau dari pemikiran Hazairin dalam pembagian harta warisan 

kepada ahli waris pengganti telah sesuai dengan konsep Hazairin, 

dimana ahli waris pengganti juga menjadi ahli waris utama dari yang 

digantikan(orangtuanya atau anaknya). 

2. Ditinjau dari bagian dalam pembagian harta warisan masyarakat 

Kecamatan Sukorejo tidak menerapkan bagian ahli waris sesuai 

konsep yang dicetuskan oleh Hazairin mengenai konsep mawāli, yaitu 

2:1. Hal ini karena anak laki-laki dan anak perempuan dalam praktek 

pembagian waris yang dijalankan sebagian masyarakat Kecamatan 

Sukorejo disama ratakan dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

Hazairin, dimana ahli waris laki-laki menyatakan ikhlas kepada 

saudara perempuan mengenai pembagian 1:1. 

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan kedepannya bisa bermanfaat kepada 

penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat Islam secara umum. Adapun 

saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
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B. Saran 

1. Penulis berharap agar masyarakat mengetahui bagaimana pembagian 

ahli waris yang benar sesuai dengan Ijtihad para pakar kewarisan 

sehingga tidak meninggalkan ajaran agama Islam walaupun hukum 

adat juga tetap dilaksanakan. Seperti pemikiran Hazairin yang 

memberikan alternatif peraturan hukum Islam berwajah Nusantara. 

2. Penulis berharap kepada pembaca jika terdapat permasalahan yang 

sama di lingkungannya bisa memberikan pencerahan mengenai konsep 

kewarisan yang tepat diterapkan di wilayah tersebut tanpa menghindari 

pembagian kewarisan Islam, sehingga bisa berkolaborasi dengan 

pembagian warisan adat di sekitarnya. 

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan atas 

segala hal, maka ada nya tulisan ini semoga kedepannya menjadi 

pertimbangan dan penyempurna bagi penulis lainnya. 
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