
 
 

1 
 

UPAYA HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI DALAM  

MEMPEROLEH  HARTA WARISAN 

 (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo) 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

ELISA NULIANA                                                                                                     

NIM. 210114038 

 

Pembimbing: 

MUHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I                                                              

NIP. 197711012003121001 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 2019 



 
 

2 
 

ABSTRAK 

 Nuliana, Elisa. 2019. Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh 

Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren 

Kecamatan  Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Muhammad Harir Muzakki, M.H.I. 

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan, Upaya Hukum. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa ahli waris pengganti 

mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan orang tuanya yang  meninggal 

dahulu daripada pewaris, untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya dalam 

memperoleh harta peninggalan pewaris. Dalam hal harta warisan yang belum di 

bagi, maka tiap ahli waris mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan 

tersebut, termasuk ahli waris pengganti. Faktanya, di Desa Singosaren ditemukan 

kasus keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) dimana bagian ahli waris 

pengganti yang di jual oleh ahli waris lainnya tanpa sepengetahuan ahli waris 

pengganti, sehingga timbullah sengketa. Kasus sengketa waris tersebut telah 

dilakukan upaya penyelesaian baik kekeluargaan maupun melalui pengadilan, 

namun belum juga membuahkan hasil. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 

mengangkat permasalahan tersebut untuk di teliti. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan 

hukum Islam tentang status ahli waris pengganti dalam sengketa waris keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh)?, (2) Bagaimana sengketa waris 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo?, serta (3) Bagaimana upaya ahli waris pengganti 

dari keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) mendapatkan  hak atas 

harta warisan?. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan analisa datanya 

yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Hukum Islam 

memandang ahli waris pengganti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang 

tuanya yang meninggal dalam memperoleh harta peninggalan kakeknya 

berdasarkan pandangan Hazairin dan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam 

dalam Pasal 185. (2) Permasalahan sengketa waris keluarga Mbah SM dengan 

Mbah SS di Desa Singosaren disebabkan oleh penundaan pembagian harta 

warisan, sementara salah satu ahli waris menjual harta warisan yang belum dibagi 

untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan ahli waris lainnya merasa di 

rampas haknya. (3) Permasalahan pembagian harta warisan telah dilakukan secara 

musyawarah berupa musyawarah keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) serta musyawarah keluarga yang di bantu aparatur desa maupun pihak 

kepolisian dan melalui Pengadilan Agama Ponorogo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia maka 

terjadilah proses penerusan dan pemindahan harta benda dari orang yang 

meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Terdapat tiga unsur adanya 

proses pewarisan, yaitu orang yang mewariskan (pewaris), harta peninggalan, 

serta orang yang berhak menerima warisan (ahli waris).1 Dalam hal ahli waris 

yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya sebagai 

ahli waris dapat digantikan oleh keturunannya/anaknya untuk memperoleh 

harta peninggalan si pewaris. Dalam istilah Islam, anak yang menggantikan 

kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris disebut “mawa>li>”.2 

Istilah mawa>li>  muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam 

dikemukakan oleh Hazairin. Hazairin mengatakan bahwa hukum kewarisan 

Islam yang terdapat dalam al-Qur‟an juga mengenal dan memberlakukan 

ketentuan tentang ahli waris pengganti/mawa>li>. Menurut Hazairin, istilah 

mawa>li>  adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi 

ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. 

Pendapat Hazairin tersebut berasal dari pemahamannya terhadap konteks ayat 

al-Qur‟an, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Nisa<’ ayat 33 yang diartikan 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16. 

2
Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 

100–101. 
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bahwa bagi setiap orang Allah SWT mengadakan mawa>li>  bagi harta 

peninggalan orang tuanya dan keluarga terdekat.3 

Istilah ahli waris pengganti di Indonesia baru dikenal setelah 

dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya diatur 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.254 Tahun 

1991.4 Ketentuan mengenai ahli waris pengganti itu sendiri, diatur dalam Pasal 

185 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal 

lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat di gantikan oleh 

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;  sementara bagian 

bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang 

sederajat dengan yang diganti.5 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris 

pengganti adalah ahli waris/anak yang menggantikan posisi orang tuanya 

sebagai ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan si pewaris, di 

karenakan orang tuanya tersebut meninggal lebih dahulu sebelum si pewaris 

meninggal dunia sehingga ia berhak memperoleh bagian yang sama dengan 

ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.6 Penggantian yang di 

maksud dalam Pasal 185 KHI, mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-

                                                           
3
Azmi Reza, “Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum 

Kakek” Skripsi (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 79. 
4
Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2011), 60. 
5
 Ibid., 63. 

6
 Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 100–101. 
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hak, tanpa batas dan diskriminasi antara ahli waris laki-laki maupun 

perempuan.7  

Dalam proses penerusan dan pemindahan harta benda, terdapat harta 

warisan yang akan di bagi kepada para ahli waris yang mempunyai hak waris. 

Adapun terhadap harta warisan yang belum di bagi, maka masing-masing ahli 

waris (dalam hal ini adalah anak-anaknya) masih mempunyai hak yang sama 

atas harta warisan tersebut. Terkadang, di antara para ahli waris tersebut ada 

yang mempunyai itikad buruk untuk sekedar memperoleh bagian warisan yang 

lebih banyak di banding dengan yang lainnya. Hal tersebut di peroleh dengan 

cara menjual harta warisan yang  belum dibagi, tanpa persetujuan/ 

pertimbangan dengan para ahli waris lainnya. Padahal harta warisan yang di 

jual tersebut masih hak milik bersama dan belum di ketahui siapa yang akan 

menerima bagian dari tanah tersebut sebagai hak warisnya. Hal tersebut 

pastinya menjadikan ahli waris lainnya merasa tidak dihormati dan tidak di 

anggap sehingga timbul perasaan jengkel terhadap perbuatan ahli waris 

tersebut.
8
 

Berdasarkan penelitian awal penulis, pada tahun 2010 di Desa 

Singosaren Kecamatan  Jenangan Kabupaten Ponorogo terjadi penjualan harta 

warisan  milik bersama yang belum terbagi tanpa adanya persetujuan/ 

pertimbangan dengan para ahli waris. Bersamaan dengan itu, terdapat juga 

                                                           
7
 Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 

KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010” Jurnal Dinamika Hukum, 

Vol.14 No.2 (May 2014), 326. 
8
Titik Khomairoh, “Penjualan Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Dalam Tinjauan Hukum 

Islam Dan Hukum Perdata” Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2011), 16. 
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bagian ahli waris (ahli waris pengganti yang di peroleh dari pewaris) yang 

sebagian ikut terjual bersamaan dengan harta warisan yang belum terbagi tanpa 

sepengetahuan dan seizin ahli waris pengganti. Hal tersebut membuat ahli 

waris pengganti merasa di rugikan sekaligus jengkel terhadap perbuatan ahli 

waris tersebut, sehingga mengakibatkan perselisihan di antara keduanya. Ahli 

waris pengganti telah berusaha menyelesaian sengketa waris tersebut secara 

kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selain itu, ahli waris pengganti telah 

mendatangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa, seperti 

aparat desa serta melalui jalur pengadilan namun belum juga membuahkan 

hasil sampai sekarang.9 

Berdasarkan hal-hal tersebut, di ketahui bahwa sengketa waris Keluarga 

Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo sudah lama terjadi dan telah di lakukan berbagai upaya 

penyelesaian sengketa, namun belum juga membuahkan hasil hingga sekarang. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

mengenai sengketa waris tersebut dan penelitian ini diberi judul “Upaya 

Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Warisan (Stusi 

Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo). 

 

 

                                                           
9
 S, Hasil Wawancara, 13 Desember 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar lebih terarah dari segi operasional dan sistematika penulisan 

penelitian ini, maka pokok permasalahannya dapat di rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang status ahli waris pengganti 

dalam sengketa waris Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di 

Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana sengketa waris Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya ahli waris pengganti memperoleh harta warisan dalam 

sengketa waris Keluarga Mbah SM  (alm) dengan Mbah SS (alhm) di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang status ahli waris 

pengganti dalam sengketa waris Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan sengketa waris Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (alhm) di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan  Kabupaten Ponorogo 
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3. Untuk menjelaskan upaya ahli waris pengganti memperoleh harta warisan 

dalam sengketa waris Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) di 

Desa Singosaren Kecamatan Jenangan  Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

studi ini di harapkan bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi khazanah 

keilmuaan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama hukum 

kewarisan Islam. 

2. Secara praktis, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah sengketa, khususnya dalam 

hal sengketa waris. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dari hasil penelusuran peneliti, karya tulis mengenai sengketa warisan 

yang peneliti ketahui adalah sebagai berikut: 

Pasnelyza Karani. “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum 

Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”. Permasalahan yang di 

angkat dalam Tesis ini adalah mengenai sistem ahli waris pengganti baik 

menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi 

apabila seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak 

dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan ayahnya untuk 
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memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam  hukum kewarisan Islam, bagian 

ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang di 

gantikannya dan juga tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat 

dengan yang di gantikannya. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUH 

Perdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan 

bagian yang seharusnya diperolah ahli waris lainnya.10 

Fenky Permadhi. “Study Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli 

Waris Pengganti”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu 

mengenai konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam 

berlandaskan al-Qur‟an surah al-Nisa>’ ayat 33 yang merupakan gagasan 

pembaharuan hukum dari Prof. Hazairin. Konsep ahli waris pengganti menurut 

KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris 

sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Menurut KHI, bagian yang di 

terima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian 

yang seharusnya yang diganti, sedangkan dalam hal kedudukan cucu baik 

keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak 

menggantikan kedudukan ayahnya. Kedudukan ahli waris pengganti di tinjau 

dari konsep maslahah di gunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang 

terjadi, apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli 

waris pengganti. 11 

                                                           
10

Pasnelyza Karina, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan 

Hukum Kewarisan KUH Perdata,”  Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010). 
11

Frenky Permadhi, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris 

Pengganti,”  Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2011). 
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Pinta Zumratul „Izzah. “Sengketa Ahli Waris Pengganti di Pengadilan 

Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.1408 

/PDT.G/2011/ PA.BL)”. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini adalah 

mengenai persoalan antara penggugat dan tergugat sama-sama berkedudukan 

sebagai ahli waris pengganti, dimana dalam pembagian harta warisan dirasa 

tidak memenuhi rasa keadilan bagi penggugat. Pada awalnya pembagian harta 

warisan yang berasal dari bibi para pihak di selesaikan secara musyawarah 

keluarga dan di saksikan oleh Kepala Desa Kewaron. Selang beberapa tahun 

kemudian, penggugat merasa di rugikan atas pembagian harta warisan tersebut 

dan akhirnya perkara tersebut di ajukan ke Pengadian Agama Blitar. Dalam 

tahap pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim memutuskan gugatan 

penggugat tidak dapat di terima dengan alasan error in persona (kurang pihak) 

dan dasar hukum QS al-Nisa>’:176 tentang kalalah dan pasal 185 KHI tentang 

ahli waris pengganti. 12 

Risma Damayanti Salam. “Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris 

Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan 

Pengadilan Agama Makasar No.3/Pdt.P/2011/A.Mks)”. Permasalahan yang di 

angkat dalam skripsi ini adalah mengenai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 

yang telah mengangkat seseorang yang sebelumnya di pandang tidak berhak 

mendapat warisan, untuk kemudian di tempatkan sebagai kelompok ahli waris 

yang berhak mendapat harta warisan setelah di angkat untuk menempati 

kedudukan orang tuanya yang meninggal dahulu sebelum pewaris. Namun 

                                                           
12

Pinta Zumrotul ‟Izzah, “Sengketa Waris Antar Ahli waris Pengganti Di Pengadilan 

Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2014). 
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ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang 

akan di peroleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan 

apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang di ganti itu di 

turunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya. Ketidakjelasan tersebut 

menimbulkan interpertasi yang berbeda oleh hakim khususnya pada Pengadilan 

Agama Makassar sehingga putusan tentang ahli waris pengganti ini juga di 

duga beragam.13 

Dekky Rohmad Effendy, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang 

Di Kuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember 

No. 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini 

adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember 

No.3269/Pdt.G/2007/PA.Jr, bahwa keberadaan tanah sengketa sebagai harta 

warisan dari Almarhum Soewarso yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai 

harta bersama (gono-gini) yang semenjak meninggalkannya pewaris tersebut 

belum dibagi secara waris namun dikuasai oleh para Tergugat. Dalam 

persidangan terungkap fakta bahwa setelah meninggalnya almarhum Soewarso 

pada tahun 1993 tanah sengketa di kuasai dan di nikmati sendiri oleh para 

Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun diam-diam. Terkait hal tersebut 

salah satu gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah adanya unsur 

perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan oleh para 
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Tergugat, karena telah merugikan hak-hak Penggugat yang juga merupakan 

ahli waris yang sah dari pewaris dari istri yang kedua.14 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, belum ada penelitian lapangan 

yang mengkaji tentang Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam 

Memperoleh Harta Peninggalan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Oleh karena itu, perlu 

sekali untuk di teliti khususnya dalam penelitian lapangan agar dapat di ketahui 

bagaimana pandangan hukum Islam tentang status ahli waris pengganti dalam 

sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh),  bagaimana 

sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh), bagaimana 

upaya ahli waris pengganti keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) 

memperoleh harta warisan dalam Studi Kasus Sengketa Waris di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penilitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dikarenakan penelitian ini berbasis studi kasus sengketa waris keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dikarenakan data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 
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Dekky Rohmad, “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan 

Hukum,” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasisiwa  ( Jember: Universitas Jember, 2013). 
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ditemukan di lapangan, yang memandang realitas sosial sebagai suatu 

holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang 

bersifat interaktif.
15

 Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna 

sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, 

sehingga penelitian ini lebih menekankan pada makna suatu realitas sosial.
16

  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama penelitian 

adalah orang atau  human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat 

menjadi instrumen penelitian, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, 

dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan 

bermakna. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peneliti sebagai 

instrumen kunci untuk mengumpulkan data di lapangan secara triangulasi, 

menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dan 

selanjutnya di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.
17

 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam 

mengumpulkan data di lapangan terkait sengketa waris keluarga Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti datang langsung ke lapangan  

bertujuan untuk mengetahui validitas data yang telah peneliti peroleh 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2011), 8. 
16

 Ibid., 9.  
17

 Ibid., 8-9  
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sebelumnya dengan cara melakukan penelitian secara mendalam terkait 

objek penelitian yang akan diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan  pertimbangan bahwa desa 

tersebut merupakan lokasi terjadinya persengketaan, sehingga hal tersebut 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data penelitian. Berangkat 

dari sanalah peneliti dapat memperoleh data-data terkait objek sengketa 

yang akan diteliti, yang selanjutnya akan peneliti kembangkan berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh suatu 

pengetahuan/teori. Peneliti memilih melakukan penelitian di Desa 

Singosaren, karena di desa tersebut peneliti menemukan kasus sengketa 

waris yang sudah lama terjadi dan telah dilakukan berbagai upaya 

penyelesaian sengketa, baik secara kekeluargaan maupun melalui 

pengadilan namun belum juga membuahkan hasil, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian. 

4. Sumber Data dan Data 

Adapun sumber data dan data yang di perlukan peneliti dalam 

penilitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

a. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang di amati atau di wawancarai, sedangkan 

dokumen dan lainnya merupakan data tambahan. Sumber data utama di 

catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, 



 
 

15 
 

pengambilan foto, atau film.
18

 Dalam penelitian ini, sumber data utama di 

peroleh dari wawancara para informan inti yang berjumlah 5 orang dari 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm). Sedangkan sumber 

data pendukungnya di peroleh dari wawancara Bu ER selaku kuasa 

hukum ahli waris pengganti dari keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (almh), dokumen profil Desa Singosaren dari kelurahan, dokumen 

berkaitan musyawarah yang terjadi di balai kelurahan, dokumen berupa 

gugatan waris di Pengadilan Agama Ponorogo. 

b. Data Primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang di peroleh dari 

sumbernya. Sedangkan data sekunder, adalah data yang di peroleh tidak 

secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer berupa 

data tentang ahli waris pengganti keluarga Mbah SM (almh) dengan 

Mbah SS (almh), sengketa waris keluarga Mbah SM (almh) dengan 

Mbah SS (almh), upaya penyelesaian sengketa yg telah di lakukan. Data 

sekunder di peroleh dari data yang ada di lapangan, berupa profil Desa 

Singosaren, data musyawarah keluarga Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(almh) di balai  kelurahan, serta data gugatan perkara di Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini : 
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a. Wawancara/Interview 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
19

 Teknik pengumpulan data yang di 

kenal dalam penelitian kualitatif pada umumnya adalah wawancara 

mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya 

sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga di 

peroleh data atau informasi yang rinci.
20

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

terhadap 6 narasumber yang nantinya akan di wawancarai, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Ahli waris  : Pak S (ahli waris pengganti dari MY (almh) ahli waris 

dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh)) wawancara terkait ahli 

waris pengganti dalam keluarga Mbah SM (almh) dengan Mbah SS 

(almh), bagaimana permasalahan sengketa waris keluarga Mbah SM 

(almh) dengan Mbah SS (almh), bagaimana upaya penyelesaian yang 

telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa; 

2. Ahli waris  : Bu ST (ahli waris dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) wawancara terkait bagaimana permasalahan sengketa waris 

serta bagaimana pandangan beliau terkait sengketa tersebut; 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 231. 
20
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3. Ahli waris : Pak SN (ahli waris dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) wawancara terkait bagaimana permasalahan sengketa waris 

serta bagaimana pandangan beliau terkait sengketa tersebut ; 

4. Keluarga  : Pak PS (anak Bu ST sekaligus cucu dari Mbah SM (alm) 

dengan Mbah SS (almh) wawancara terkait bagaimana permasalahan 

sengketa waris serta bagaimana pandangan beliau terkait sengketa 

tersebut; 

5. Keluarga : Pak SG dan Pak WD (adik kandung Pak S) wawancara 

terkait bagaimana permasalahan sengketa waris serta bagaimana 

pandangan beliau terkait sengketa tersebut;  

6. Kuasa Hukum Pak S : Bu ER wawancara terkait bagaimana 

pandangan beliau terkait sengketa tersebut serta bagaimana 

penyelesaiannya. 

Dengan teknik wawancara ini, di harapkan peneliti memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman terkait ahli waris pengganti dalam keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh),  sengketa waris keluarga Mbah 

SM (alm) dengan Mbah SS (almh), serta upaya ahli waris pengganti 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) dalam memperoleh 

harta warisan dalam Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi 

Teknik observasi memungkinkan peneliti menarik kesimpulan 

ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau 
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proses yang di amati. Melalui observasi, peneliti akan melihat sendiri 

pemahaman yang tidak terucapkan, bagaimana teori digunakan langsung, 

dan sudut pandang responden yang mungkin tidak tercungkil lewat 

wawancara atau survei.21 

 Dalam penelitian ini, peneliti bagaimana kondisi ahli waris 

maupun keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS akibat adanya 

sengketa waris tersebut, serta bagaimana perilaku ahli waris maupun 

keluarga terhadap upaya yang di lakukan ahli waris pengganti dalam 

menyelesaikan persengketaan harta warisan. 

c. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat di 

percaya kalau di dukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, 

sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi.22 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengkaji dokumen berupa surat 

undangan musyawarah keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) yang pelaksanaannya di Kelurahan Singosaren, surat kuasa 

kepada Pak LH untuk menangani sengketa waris tersebut, surat 

panggilan para pihak bersengketa dari pengadilan, serta surat gugatan 
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sengketa waris harta peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh). Dengan adanya dokumen tersebut, maka akan peneliti 

kembangkan kembali dengan cara membandingkannya sekaligus 

menggabungkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara 

maupun observasi. Dengan demikian, dengan menggabungkan ketiga 

teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumen, 

maka  hal tersebut di harapkan dapat melengkapi data yang peneliti 

butuhkan dalam penelitian ini. 

6. Analisa Data 

Analisis data di sebut pula pengolahan data dan penafsiran data. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis, dan ilmiah.23 Menurut Miles dan Huberman terdapat 

tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul 

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan 

studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.  

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.24 

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara maupun dokumen 

merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti perlu 

untuk melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna yang di 

gunakan sesuai pokok permasalahan yaitu berkaitan dengan ahli waris 

pengganti dalam sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (almh), sengketa waris dari keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (almh), serta upaya ahli waris pengganti keluarga Mbah SM (alm) 

dengan Mbah SS (almh) dalam memperoleh harta warisan dalam Studi 

Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo.  Dari beberapa rangkuman tersebut, dikerucutkan 

lagi dan diambil data yang pokok dan penting untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas terkait sengketa waris tersebut, selanjutnya 

data yang dianggap tidak  perlu dan tidak penting dibuang.  

b. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua dari 

kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian maksudnya sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat 

penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah 
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mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 

penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data yang paling sering 

digunakan pada data kualitatif adalah teks naratif. Tujuannya untuk 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera 

dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.25 

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data, selanjutnya 

peneliti menyajikan (mendisplaykan) data dengan cara mengelompokkan 

data-data yang sesuai dengan bidangnya, yaitu peneliti mengelompokkan 

data terkait ahli waris pengganti dalam sengketa waris keluarga Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh), data terkait upaya ahli waris pengganti 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) memperoleh harta 

warisan dalam Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

c. Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan 

demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 
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rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.26 

Dalam penelitian ini, menemuan yang didapatkan peneliti 

dilapangan selanjutnya digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan perspektif hukum Islam tentang status ahli waris 

pengganti dalam sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (almh), sengketa waris dari keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (almh), bagaimana upaya ahli waris pengganti keluarga Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh) dalam memperoleh harta warisan dalam 

Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian sehingga diperolehlah suatu 

kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data di lakukan dengan 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan 

data yang di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang 

sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Seperti data yang di 

peroleh dengan wawancara di cek dengan observasi, dokumentasi atau 

koesioner.
27
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Peneliti menggunakan teknik triangulasi dikarenakan teknik tersebut 

di anggap paling mudah dan sesuai untuk menguji keabsahan data penelitian 

yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya. Dengan menggunakan teknik 

ini, peneliti membandingkan data yang di peroleh melalui wawancara, 

observasi maupun dokumen, sehingga dapat di ketahui  data yang di anggap 

benar/valid dan data yang memerlukan diskusi yang lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau lainnya untuk memastikan kebenaran 

data yang diperoleh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan di bahas dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis dan 

pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang serangkaian teori yang diambil 

dari berbagai buku literature tentang tinjauan umum mengenai 

ahli waris pengganti, latar belakang konflik pembagian waris, 

serta bentuk penyelesaian sengketa waris. Bab ini berfungsi 

sebagai landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya. 

BAB III : HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang data laporan hasil penelitian 

tentang gambaran umum Desa Singosaren, sengketa waris 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh), upaya ahli 

waris pengganti dalam memperoleh harta warisan sengketa 

waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di 

Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas tentang analisis perspektif hukum Islam 

tentang status ahli waris pengganti dalam sengketa waris 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh), analisis 

sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh), analisis upaya ahli waris pengganti dalam  

memperoleh harta warisan dalam sengketa waris keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

saran terkait persoalan yang telah dikemukakan dalam skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ahli Waris Pengganti 

Beberapa ahli hukum menganggap hukum kewarisan Islam tidak mengenal 

lembaga penggantian tempat (plaatsvervulling) seperti yang dianut hukum 

kewarisan Barat dan hukum kewarisan Adat. Dalam hukum kewarisan Islam, 

ahli waris pengganti dikenal dengan istilah “mawa>li>”, yang memungkinkan ahli 

waris pengganti akan menerima bagian yang besarnya sama dengan bagian yang 

semestinya akan diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Sesungguhnya 

ahli waris ini berkedudukan sebagai ahli waris sebagai ahli waris sejati 

(sebenarnya) pula.
28

 

Mawa>li>/ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan ahli 

waris lain untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang 

yang digantikan itu. Adanya kedudukan mawa>li>  ini disebabkan orang yang 

digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika ia masih 

hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu dari si 

pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia 

yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. 

Mereka yang menjadi mawa>li>  ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan 
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saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian 

mewaris (bentuknya dapat berupa wasiat) dengan si pewaris.
29

 

Hukum kewarisan patrilineal Syafi’i >, tidak mengenal istilah ahli waris 

pengganti. Dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi’i >, cucu memang dapat 

menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak menggantikan 

tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada 

pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, 

derajat dan berbeda dengan tempat, derajat dan hak-hak yang orang tuanya 

sebagai ahli waris jika masih hidup. Selain itu, yang dapat menjadi ahli waris 

hanya terbatas pada cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu yang berasal dari 

anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, karena mereka digolongkan 

sebagai dhaw al-arh}a>m. Pembatasan ini hanya berlaku terhadap cucu laki-laki 

dari anak laki-laki, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih 

hidup, dan cucu perempuan dari anak laki-laki baru akan mendapat warisan, jika 

pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan yang 

masih hidup.
30

 

Istilah mawa>li>  muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam 

dikemukakan oleh Hazairin. Beliau mengatakan bahwa, hukum kewarisan Islam 

yang terdapat dalam al-Qur‟an juga mengenal dan memberlakukan ketentuan 

tentang ahli waris pengganti/mawa>li>. Menurut Hazairin, istilah mawa>li>  adalah 

ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena 
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tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.
31

 Pendapat Hazairin 

tersebut berasal dari pemahamannya terhadap konteks ayat al-Qur‟an, 

sebagaimana tercantum dalam Surah al-Nisa>’ ayat 33 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

َوِلُكلِّ َجَعْلَنا َمَوِلَى ِممَّا تَ َرَك اْلَوِلَداِن َواْْلَقْ َربُوَن، َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَمُنُكْم فَأَتُوُهْم َنِصْيبَ ُهْم، 
.ِإنَّالّلَه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َشِهيًدا  

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 

dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah 

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 

sesuatu.”
32

 

Dalam literatur hukum di indonesia, istilah ahli waris pengganti baru 

dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 

Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.254 Tahun 

1991.33  Ketentuan mengenai ahli waris pengganti itu sendiri, diatur dalam Pasal 

185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris 

yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat 

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;  

sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti.34 
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Penggantian dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mencakup 

penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi 

antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penggantian tempat, artinya cucu 

menggantikan orang tuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orang 

tuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya. Penggantian derajat, artinya ahli 

waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama 

dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak 

laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan 

seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang di gantikan oleh ahli waris 

pengganti mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat 

warisan dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku 

bagi cucu pewaris meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain atau dua orang 

anak perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang 

dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki 

maupun perempuan, kecuali yang tidak disebutkan dalam Pasal 173.
35

 

Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, di pertegas lagi dalam Buku 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli 

waris langsung dan ahli waris pengganti bahwa ahli waris langsung (eigen 

hoofed) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum 

Islam. Sedangkan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang 

diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ahli waris 

pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 147 Kompilasi 
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Hukum Islam. Di antara keturunan laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, 

keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya. (paman walaupun 

keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti, karena paman 

sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum 

Islam).
36

 

Kehadiran ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya 

akan mengurangi bagian ayah, ibu, duda atau janda, dari 1/3 menjadi 1/6, dari ½ 

menjadi ¼ dan dari ¼ menjadi 1/8. Kehadiran cucu dari anak laki-laki sebagai 

dhaw al-furu>d} atau „as}abah, mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, sejak 

lama telah diterima sebagai suatu ketentuan hukum. Namun, kehadiran cucu dari 

anak perempuan sebagai ahli waris pengganti mengurangi bagian ayah, ibu, 

duda dan janda mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, masih ada yang 

memperdebatkannya. Demikian pula, kehadiran anak perempuan saudara laki-

laki atau anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan mengurangi 

bagian ibu. Namun, selama Pasal 185 redaksinya masih seperti itu, maka 

implikasi dan konsekuensi yang demikian tetap harus dapat diterima, 

sebagaimana masyarakat Islam menerima KHI sebagai suatu kesepakatan.
37

 

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional MA RI bersama jajaran Pengadilan 

Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang 

diselenggarakan di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010, memberikan 

batasan bahwa yang menjadi ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 185 KHI  pelaksanaanya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah 
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sampai derajat cucu, yaitu anak dari anak. Kerabat lain seperti anak dari cucu 

pewaris (cicit) dalam garis keturunan ke bawah, anak dari para saudara pewaris 

dan keturannya (keponakan), anak dari paman dan keturunannya (sepupu), 

dilepaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Pembatasan lingkup ahli 

waris pengganti ini, bertujuan untuk melindungi para ahli waris yang bagiannya 

akan berkurang (terkoreksi) dengan keberadaan ahli waris pengganti.
38

 

 

B. Latar Belakang Konflik dalam Pembagian Warisan 

Konflik merupakan perbedaan pendapat, perselisihan paham, 

pertentangan, pertikaian, persengketaan antara dua pihak tentang hak dan 

kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, konflik adalah perselisihan antara dua pihak yang hanya di pendam 

dan tidak diperlihatkan. Sedangkan sengketa merupakan kelanjutan dari konflik 

yang perselisihannya diberitahukan kepada pihak lain. Dengan demikian, 

konflik/sengketa waris adalah suatu situasi atau kondisi dimana dua orang atau 

lebih saling berselisih atau berseteru mengenai masalah harta warisan. 

Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh rasa tidak puas yang bersifat 

subjektif dan tertutup yang dialami oleh perseorangan maupun kelompok. Pihak 

yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak 

kedua dan apabila tidak ada titik temu penyelesaian maka sengketa secara garis 

besar terdapat dua kubu/pihak yang mempunyai pendirian masing-masing. 
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Sengketa tanah yang timbul antara lain berkaitan dengan warisan, penerbitan 

sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah), dan 

pembebasan tanah untuk umum.
39

 

Berbagai bentuk permasalahan dari sengketa harta warisan disebabkan 

oleh berbagai motivasi. Sengketa waris adakalanya disebabkan karena harta 

warisan baru di bagi setelah sekian lama orang yang di warisi itu wafat, 

adakalanya juga disebabkan karena kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada 

lagi yang disebabkan karena ada di antara ahli waris yang sengaja memanipulasi 

harta warisan. Terlambatnya pembagian harta warisan bisa menimbulkan banyak 

permasalahan. Selain banyak data yang mungkin hilang atau tidak lagi jelas, 

juga mungkin timbul masalah lain yaitu tentang hasil dari data produktif yang 

akan di bagi selama jarak waktu harta belum dibagi.
40

 

Berdasarkan hasil riset Asni Zubair, bahwa melalui pendekatan 

Anthropological Study of  Law, diungkapkan bahwa, rata-rata penyebab 

timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari 

faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi 

tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal 

pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturuanan, keserakahan ahli waris, 

ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan hukum dan 

tertundanya pembagian harta warisan. Kemudian penyebab konflik atau 

sengketa yang berasal dari faktor eksternal, seperti adanya anak angkat yang di 
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beri hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan 

dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan. Oleh 

karena itu, latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan 

karena adanya ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban.
41

 

Sengketa dapat terjadi setiap saat akibat timbulnya keadaan yang sekilas 

tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Sejak awal kehidupan, 

manusia telah terlibat dengan masyarakat sekitar yang  penuh dengan 

pertentangan dan bersamaan itu sejarah hukum berlangsung dimanapun dapat 

ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan 

sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Bentuk sengketa beraneka 

ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Setiap 

permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya 

intinya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individual maupun 

pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa 

melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan pada 

waktu yang singkat.
42

  

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan berkepanjangan 

yang umumnya mengakibatkan kegagalan proses pencapaian kesepakatan dan 

hal ini berakibat dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat. Agar terciptanya 

proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus terpenuhi adalah 

                                                           
41

M. Rendy dan Anita Kamilah, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta 

Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32 No.1 

(Februari 2015), 31. 
42

 Ahmad Zaini, “Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa” 

Jurnal Hukum Dan Politik,  Vol.9 No.2 (Desember 2018), 55. 



 
 

34 
 

kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan dan menjunjung tinggi hak 

untuk mendengar dan hak untuk didengar sehingga dapat tercipta titik temu dari 

penyelesaian masalah/sengketa. Tanpa adanya kesadaran tentang pentingnya 

langkah tersebut, maka proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti 

yang sebenarnya.
43

 

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal azaz kewarisan yaitu ijbari, 

individual, bilateral, keadilan berimbang, dan adanya kematian. Azaz ijbari 

mengandung tiga aspek yakni segi kepada siapa, berapa bagian yang diberikan, 

dan harta yang di bagi. Hal tersebut berarti bahwa pembagian harta warisan 

harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda, sehingga berdosa bila 

pembagian harta warisan ditunda sementara ahli waris mempergunakan harta 

warisan tersebut, kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus 

dipertimbangkan. Peristiwa penundaan pembagian harta warisan berakibat 

timbulnya permasalahan di kemudian hari yang dapat merusak hubungan 

kekeluargaan. Selain itu, dengan adanya penundaan pelaksanaan pembagian 

harta warisan juga mendatangkan mudhorat baik dari segi materi maupun segi 

psikologi dari para ahli waris.
44

 

Sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan, apabila ahli waris hendak 

mempergunakan harta tersebut maka langkah pertama ialah memurnikan atau 

membebaskan hak-hak orang lain yang ada di dalam harta warisan tersebut. 
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Seperti pengurusan jenazah pewaris, wasiat pewaris, harta yang masih di 

persengketakan kepemilikannya atau harta yang belum dikeluarkan zakat mal-

nya. Penundaan pembagian harta warisan tidak dibenarkan, sebab hal tersebut 

akan mengubah bagian yang telah ditetapkan. Bisa saja harta tersebut bertambah 

dan bisa berkurang sementara bila harta itu bertambah tentu harta yang 

bertambah itu kepunyaan siapa sebab bisa saja yang mengembangkan harta 

tersebut hanya sebagian ahli waris dan ditakutkan adanya unsur penipuan. 

Sebaliknnya bila harta itu berkurang tentu ada pihak yang terzholimi karena bisa 

saja yang mengurangi harta itu hanyalah sebagian ahli waris tapi berimbas pada 

semua ahli waris yang lain.
45

 

Dalam hal harta warisan yang belum di bagi, maka harta warisan tersebut 

tidak sah untuk diperjual belikan. Dengan alasan karena di dalam warisan 

tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang 

akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan dalam 

persyaratan untuk kedua penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi 

diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut 

adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Sedangkan syarat 

jual beli adalah barang yang diakadkan adalah milik orang yang melakukan akad 

atau yang diberi izin oleh pemilik. Jika si pemiliknya membolehkan, maka 

akadnya sah, jika tidak diizinkan maka akadnya batal.
46

 

Menjual harta warisan yang belum di bagi sama halnya menjual milik 

orang lain, yaitu menjual tanpa sepengetahuan si pemilik. Agama Islam 
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melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok dalam hidup. Islam juga 

melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak muklat tersebut benar-

benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak 

menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. 

Islam menyamakan orang yang mengambil hak orang lain tersebut pencuri atau 

penghasab/merampas harta orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri dan 

menghasab. Islam menganggap segala perbuatan yang mengambil hak milik 

orang lain sebagai perbuatan yang batil. Dan memakan hak milik orang lain itu 

berarti memakan barang yang haram.
47

   

Sengketa tentang kepemilikan tanah dapat timbul dari berbagai pihak baik 

antar perorangan, perorangan dengan badan hukum ataupun badan 

hukum/perorangan dengan badan hukum milik negara. Sengketa umumnya 

muncul disebabkan oleh anggapan dari masing-masing pihak yang merasa 

berhak atas tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa. Adapun bentuk 

sengketa antara lain:
48

 

1. Sengketa antara ahli waris yang disebabkan salah satu ahli waris menguasai 

tanah waris seluruhnya sehingga ada ahli waris lain yang dirugikan, 

2. Sengketa  disebabkan penjualan tanah oleh ahli waris kepada pihak lain, 

tetapi ada ahli waris yang ditinggalkan sedangkan penjualan tanah tersebut 

telah berpindah tangan beberapa kali, 

3. Sengketa disebabkan bahwa semula hanyalah pinjam meminjam uang dengan 

jaminan sertifikat tanah, dimana selain dibuat perjanjian pinjam meminjam, 
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juga dibuat akta pengikatan jual beli dan kuasa menjual atas tanah tersebut, 

sehingga telah jatuh tempo atas hutang tersebut, 

4. Kecerobohan dan kekhilafan yang di lakukan Notaris atas pembuatan akta-

akta berkaitan dengan tanah seperti seorang anak menjual tanah milik orang 

tuanya kepada seseorang, dimana pembuatan akad jual beli tersebut 

mengguankan KTP palsu atas nama orang tuanya tersebut sehingga orang 

tuanya tidak merasa menjual tanah tersebut kepada orang lain, 

5. Penjualan tanah secara mengangsur, tetapi akta jual beli sudah dinyatakan 

lunas dan pembeli dapat menempati tanah tersebut, sehingga waktu 

pembayaran tidak dapat dilunasi, pemilik minta pengembalian tanah tersebut 

sedangkan pembeli berpendapat hal tersebut berkaitan dengan piutang saja, 

sehingga tidak dapat di lakuakn pembatalan jual beli yang selesai, 

6. Pemilik tanah melakukan penjualan tanah miliknya untuk beberapa kali 

kepada beberapa pembeli, 

7. Tanah yang tidak ditempati oleh pemiliknya diserobot oleh pihak-pihak lain 

atas  tanah tersebut, dll.  

 

C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Waris 

Masalah harta warisan merupakan permasalahan yang sering menimbulkan 

sengketa. Kematian seseorang berakibat timbulnya silang sengketa di kalangan 

ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum islam, pembagian 

harta warisan telah di atur dalam ilmu faraid yang secara rapi mengatur siapa 
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saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya.
49

 Masalah 

warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta 

warisan yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya di rasa tidak adil akan 

mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih 

banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat 

di lakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antara anggota keluarga, 

namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. 

Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu 

dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak lain dalam suatu lembaga 

pengadilan.
50

 

Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang disebabkan oleh harta 

telah di antisipasi dengan adanya aturan-aturan ketat di bidang harta, seperti 

dapat di lihat dalam aturan jual beli, utang puitang, aturan hibah, wakaf, wasiat, 

mawaris dan sebagainya. Silang sengketa tidak dapat di hindari bilamana pihak-

pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. 

Namun, bilamana di satu kali silang tidak dapat dihindarikan, agar tidak 

berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraan, maka Islam mengajarkan 

supaya pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga 

bersedia untuk berdamai. Adanya anjuran untuk berdamai adalah agar sengketa 

harta tidak berujung pada jauhnya jarak hubungan persaudaraan. Untuk 

mewujudkan perdamaian itu, masing-masing pihak perlu menampakkan 
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kesediaannya untuk mengalah yang pada hakikatnya adalah untuk menang 

melawan nafsu serakah.
51

 

Berbicara mengenai sengketa/konflik maka akan dikenal pula istilah 

penyelesaian sengketa/konflik. Menurut Maswadi Rauf, penyelesaian 

sengketa/konflik adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaian konflik 

dengan cara mencari kesepakatan  antara masing-masing pihak yang terlibat 

dalam konflik. Penyelesaian sengketa/konflik didasarkan atas adanya perubahan 

pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam konflik, 

sehingga tidak ada yang pertentangan atau bertikaian diantara mereka. Dalam 

hukum Islam, bentuk penyelesaian sengketa/konflik digolongkan menjadi 2 

macam, diantaranya yaitu: 

1. Is}la>h}/S}ulh}/Perdamaian 

Dalam istilah bahasa arab, perdamaian adalah s}ulh}. S}ulh}  secara 

etimologi, berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut terminologi, 

berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/ 

pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Upaya damai itu 

biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (syura’) diantara para 

pihak yang berselisih.
52

 S}ulh}   merupakan akad yang sangat besar faedahnya, 

kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkannya maka 

hal itu pun dianjurkan.
53
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Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian, 

yaitu pertama para pihak yang bersengketa yang telah cakap bertindak 

hukum, kedua objek persengketaan dan harta tersebut berada dibawah 

penguasaan orang yang digugat, dan ketiga adanya lafaz pernyataan 

perdamaian/ijab kabul. Dengan perjanjian damai, maka lahirlah suatu ikatan 

hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. 

Apabila perjanjian damai sudah disepakati maka tidak bisa dibatalkan secara 

sepihak, dan apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian, maka 

pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.
54

 

Objek  persengketaan adalah sesuatu yang bernilai harta, baik berupa 

materiil, utang ataupun manfaat bagi kalangan umat Islam. Dengan demikian, 

khamar, bangkai, daging babi, dan darah tidak boleh dijadikan objek 

perdamaian, karena tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Wahbah Zuhaili, 

sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, mensyaratkan bahwa 

objek s}ulh} harus jelas keberadaannya. Objek s}ulh} adalah objek yang berada 

dalam lingkup hak pribadi (h{aqul’iba >d) dan tidak menyangkut hak Allah 

(h{aqullah). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi perdamaian atau s}ulh}  terhadap 

berbuatan yang tergolong h}udu>d seperti zina, pencurian, minum khamar, dan 

lain sebagainya.
55
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2. Pengadilan/Qad}a> 

Secara etimologi, qad}a> berasal dari bahasa arab yang mengandung 

banyak arti, diantaranya hukum, al-farq min asy-syai’ (menyelesaikan 

sesuatu), qat} al-muna>za’ah (memutuskan perselisihan), dan al-amr  

(perintah).
56

 Sedangkan secara terminologi, qad}a>  adalah lembaga peradilan 

yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat.
57

 Qad}a> 

juga dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan tuntutan, 

mendamaikan para pihak yang beperkara sesuai dengan ketetapan yang 

bersumber dari al-Qur‟an, hadis, dan ijtihat para mujtahid. Keputusan itu 

diberikan oleh hakim dan putusan hakim ini mengikat para pihak yang 

beperkara serta wajib dilaksakanan oleh hakim tersebut atau pejabat lain yang 

berwenang.
58

 

Lembaga al-qad}a> berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniat 

dan al-ah}wa>l ash-shakhshiy>ah (masalah keperdataan termasuk didalamnya 

masalah keluarga) dan masalah jina>yah (tindak pidana). Disamping tugas 

pokok tersebut, dalam sejarah peradilan Islam lembaga peradilan Islam 

pernah juga mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian 

sengketa para pihak. Misalnya menikahkan wanita yang tidak mempunyai 

wali, pengawasan Baitul Mal, mengangkat pengawas anak yatim 

(Pemerintahan Bani Umayah). 
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Keberadaan lembaga peradilan merupakan kewajiban kolektif untuk 

mencegah terjadinya kezaliman dan menyelesaikan persengketaan serta wajib 

bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia. Salah 

satu fungsi peradilan, menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy  adalah 

menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum 

telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkan ke 

dalam alam kenyataan, bukan menerapkan sesuatu yang belum ada. Namun 

demikian, hakim tidak dapat menolak penyelesaian suatu perkara dengan 

alasan tidak ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itulah, ijtihad hakim 

dibolehkan dan agama menjamin keabsahannya.
59

 

Ditinjau berdasarkan hukum islam, bahwa dalam al-Qur‟an menekankan 

prinsip penyelesaian sengketa atau konflik secara damai seperti yang tercantum 

dalam QS. al-Hujura>t ayat 9 sebagai berikut:
60

 

نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اُْلْخَرى فَ َقا  َوإْن طَائَِفَتاِن ِمَن الُمْؤِمِنْيَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُواِإنَّ اهللَ  تُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اهلِل فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

.ُيِح ُّب الُمْقِسِطْينَ   
“Dan jika ada dua golongan dan orang-orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan itu 

berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan 

yang telah berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada kepada perintah 

Allah Swt dan jika mereka kembali kepada perintah Allah Swt maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, 

sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 
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Dari ayat tersebut bahwa pada prinsipnya umat islam lebih memilih untuk 

menyelesaikan sengketa harta warisan melalui jalur kekeluargaan, namun 

apabila terjadi sengketa harta warisan yang tidak ada titik temunya maka 

memerlukan bantuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut.
61

  

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam, 

untuk memudahkan dalam hal penyelesaian penghitungan waris yang harus di 

lakukan di antaranya, yaitu gambar bagan waris untuk memudahkan 

penyelesaian kasus, ditentukan siapa pewarisnya, ditentukan siapa ahli warisnya, 

penentuan berapa besarnya harta warisan (termasuk harta asal dan harta 

bersama), serta hitung berapa bagian masing-masing ahli waris. Cara 

menghitung kasus hukum Islam yang paling praktis yaitu dengan cara 

mengeluarkan terlebih dahulu bagian dhaw al-furu>d}  (ahli waris yang bagiannya 

telah ditrentukan oleh al-Qur‟an), misalnya bagian ayah, ibu, janda, anak 

perempuan. Sisa di luar dhaw al-furu>d}  yaitu „as}abah (antara lain anak laki-laki, 

laki-laki mewaris bersama perempuan, dan ayah, bila tidak ada anak laki-laki) 

mendapatkan bagian sisanya. Apabila tidak ada „as}abah, bisa jadi dalam 

pewarisan terjadi perhitungan aul dan radd.
62 
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Menambahkan pendapat dari Moh.Anwar bahwa sebelum melakukan 

perhitungan asal masalah tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

sebelumnya yang antara lain adalah:
63

 

1. Menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari ahli waris yang 

ada, dalam hal ini perlu untuk dilihat siapa yang terhalang mewaris dan siapa 

yang tidak, 

2. Menentukan berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris menurut 

ketentuan dari ahli waris dhaw al-furu>d}  yang berhak menerima warisan 

tersebut dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris „as}abah yang 

akan menerima kelebihan harta apabila ada, 

3. Setelah menentukan hal-hal diatas, maka barulah dilakukan perhitungan 

menurut fara>id}, namun dalam hal ini selain menentukan asal masalah perlu 

juga untuk diperhatikan kemungkinan munculnya masalah aul dan/atau radd. 
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BAB III 

PAPARAN DATA TERHADAP UPAYA HUKUM AHLI WARIS 

PENGGANTI DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN (STUDI 

KASUS SENGKETA WARIS DI DESA SINGOSAREN KECAMATAN 

JENANGAN KABUPATEN PONOROGO) 

 

A. Gambaran Umum Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografi Desa Singosaren 

Desa Singosaren merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jalan Singajaya No.128. Batas 

wilayah Desa Singosaren terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Kadipaten Kecamatan Babadan dan Desa Setono Kecamatan Jenangan 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ronowijayan Kecamatan Siman 

dan Desa Mangunsuman Kecamatan Siman sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Ronowijayan Kecamatan Siman serta sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Mrican Kecamatan Jenangan dan Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan.
64

  

Luas wilayah keseluruhan Desa Singosaren adalah 225,960 Ha yang 

digunakan untuk pemukiman seluas 27,993 Ha, untuk pertanian sawah 

seluas 140,60 Ha, untuk ladang/tegalan seluas 22,807 Ha, untuk bangunan 
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perkantoran seluas 0,140 Ha dan untuk sekolah seluas 0,420 Ha, untuk 

lapangan sepak bola 0,750 Ha, untuk kolam seluas 0,140 Ha, serta di 

gunakan untuk kuburan seluas 1,020 Ha. Adapun jarak ke ibu kota 

kecamatan terdekat sekitar 6 Km dengan lama tempuh 0,25 jam, sedangkan 

jarak ke ibu kota kabupaten/kota terdekat sekitar 5 Km dengan lama tempuh 

0,25 jam.
65

 

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo memiliki curah hujan sekitar 80-480.000 mm dengan 

tinggi tempat dari permukaan laut sekitar 105-110 m dpl. Selain itu, Desa 

Singosaren mempunyai potensi irigari berupa sungai dan sumur  ladang 

yang dapat di gunakan pengairan lahan pertanian sehingga dapat 

menghasilkan tanaman palawija (seperti kedelai, kacang tanah, jagung, dan 

ubi kayu), tanaman padi, dan buah-buahan (seperti mangga, pepaya, pisang, 

dan semangka). 

2. Kondisi Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Singosaren pada tahun 2017 mencapai 4.386 

orang, sedangkan tahun 2018 pertumbuhan penduduk mengalami 

peningkatan yang mencapai 4.414 orang dengan perincian berdasarkan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 2103 orang dan perempuan sebanyak 2311 orang 

dengan kepala rumah tangga 1190 KK. Adapun mata pencaharian penduduk 
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desa Singosaren meliputi petani sebanyak 1.415 orang, pedagang sebanyak 

48 orang, serta sektor industri sebanyak 5 orang.
66

 

3. Kondisi Pendidikan 

Dari data yang diperoleh dari Data Isian Profil Desa Singosaren tahun 

2018, masyarakat di Desa Singosaren secara kuantitatif masih tergolong 

masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak 

dapat di katakan maju maupun rendah akan tetapi masih dalam taraf sedang 

dari sektor pendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data tingkat 

pendidikan penduduk Singosaren yang terhitung mulai tahun 2018, sebagai 

berikut:
67

 

No  Keterangan  Jumlah  

1. Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf 320 orang 

2. Penduduk tidak tamat SD/sederajat 462 orang 

3. Penduduk tamat SD/sederajat 1.792 orang 

4. Penduduk tamat SLTP/sederajat 820 orang 

5. Penduduk tamat SLTA/sederajat 638 orang 

6. Penduduk tamat D-1 32 orang 

7. Penduduk tamat D-2 40 orang 

8. Penduduk tamat D-3 64 orang 

9. Penduduk tamat S-1 67 orang 

10. Penduduk tamat S-2 15 orang 
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Hal tersebut dapat di lihat dengan data wajib belajar 9 tahun yang 

tercacat terhitung mulai tahun 2018, sebagai berikut: 

 

 

Selain itu, pembangunan sektor pendidikan di Desa Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapat di buktikan dari tingkat 

remaja putus sekolah, sebagai berikut: 

No  Keterangan  Uraian  

1. Jumlah remaja 821 orang  

2. Jumlah remaja putus sekolah SD/Sederajat 2 orang  

3. Jumlah remaja putus sekolah SLTP/Sederajat 15 orang 

4. Jumlah remaja putus sekolah SLTA/Sederajat 25 orang 

5. Jumlah remaja putus sekolah 5 orang 

  

No  Kk Keterangan  Uraian  

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 637 orang  

2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih 

sekolah 

634 orang 

3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak 

sekolah 

3 orang 
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Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang 

menempuh tingkat pendidikan formal tergolong tinggi di bandingkan 

dengan masyarakat yang tidak bersekolah. Selain itu, dapat di ketahui 

bahwa rata-rata remaja menempuh mendidikan wajib belajar 9 tahun 

sehingga dapat di ketahui bahwa mereka memperoleh pendidikan yang 

layak dari pemerintah. 

4. Sejarah Singkat Desa Singosaren 

Sejarah Desa Singosaren menurut sesepuh desa bapak KH. 

Syariffudin, SH seorang mantan kepala BRI mengatakan bahwa nama desa 

Singosaren berasal dari Warok Singobowo sare (istirahat) kemudian tempat 

dimana Warok Singobowo berasal dinamakan Singosaren. Tempat 

“pesarean” Warok Singobowo berada di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan, tepatnya 500 m ke arah timur dari Desa Singosaren, petilasan 

Warok Singobowo lokasinya di bawah Pohon Asem dan menempati 

belakang masjid, konon Warok Singobowo merupakan Raja Kerajaan 

Wengker ke XI yang bergelar Panembahan Wasito Pranomo, atau sebelum 

di pimpin oleh Ki Ageng Ketut Suryoalam atau lebih dikenal Ki Ageng 

Kutu, adapun kademangannya terletak di Desa Setono sebelum berpindah 

ke Desa Kutu.
68

 

Pendapat KH. Syariffudin mengenai Warok Singobowo menjadi raja 

di Wengker memiliki kesamaan pendapat dengan Moelyadi dalam bukunya 

Ungkapan Sejarah Wengker dan Reyog Ponorogo (1986) namun dalam 
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buku tersebut tertulis Singa Prabawa dan tidak tertulis secara detail tentang 

tempat dan asal-usul Singa Prabawa. Hal tersebut menjadi infomasi baru 

mengenai asal-usul Warok Singobowo apabila hal tersebut mengenai 

keberadaan Makam Warok Singobowo yang selama ini berada di 

Singosaren, mengingat masyarakat setempat selama ini mempercayai bahwa 

Warok Singobowo sebagai orang yang babad Singosaren. Adapun Warok 

Singobowo dahulu dikenal sakti mandraguna dan mempunyai banyak murid 

antara lain: Warok Gunoseco di Siman, Warok Suromenggolo di Balong, 

Warok Surogentho dan masih banyak lagi, Warok Sungobowo wafat pada 

tahun 1487, atau 1 tahun sebelum Batoro Katong menyebarkan dakwah 

islam di Ponorogo.
69

  

Terlepas dari cerita sejarah Warok Singobowo, menurut Alip Sugianto 

mengenai asal usul Desa Singosaren, kemungkinan besar nama Desa 

Singosaren berasal dari Kata “Singosari” yaitu tempat peristirahatan para 

putri raja. Hal tersebut merujuk pada posisi letak Desa Singosaren yang 

tidak berjauhan dengan Kota Lama. Layaknya sebuah bangunan keraton 

Solo-Yogyakarta terdapat Singosari, yang didukung adanya nama dusun 

yang berasal dari nama putra-putri raja yaitu Nawangsari. Berdasarkan 

cerita babad Nawangsari adalah pengasuh istri Raden Batoro Katong ke 

empat Niken Gandini. Selain itu, terdapat juga Dusun Kepanjen yang 

menurut cerita masyarakat sekitar berasal dari kata Raden Panji.
70
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Sumber lain mengungkapkan bahwa sejarah Desa Singosaren tidak 

dapat terlepas dari sejarah berdirinya  Kabupaten Ponorogo, di karenakan 

letak Desa Singosaren berada di wilayah Ponorogo. Apabila di telaah lebih 

dalam sejarah berdirinya Ponorogo, maka dapat di temukan bahwa pendiri 

kota Ponorogo yaitu Raden Batoro Katong, yang telah berhasil mengubah 

kondisi masyarakat Ponorogo menjadi lebih beradab. Bahkan ada yang 

berpendapat bahwa kedatangan Raden Batoro Katong ke Ponorogo sebagai 

konsekuensi politik pada masa itu, yaitu masa kekuasaan Majapahit (Hindu-

Budha) menuju pada kekuasaan Kerajaan Islam Demak. Desa Singosaren 

secara tidak langsung merupakan bagian dari sejarah Ponorogo, yang pada 

masa itu masyarakat Wengker (nama sebelum Ponorogo) masih menganut 

agama Hindu-Budha. Dengan datangnya Raden Batoro Katong ke Ponorogo 

menjadi titik balik bagi masyarakat Ponorogo pada waktu itu, karena pada 

masa awalnya berdirinya Kota Ponorogo tidak terlepas dari bantuan 

Kerajaan Islam Demak, maka jadilah masyarakat Ponorogo seperti sekarang 

ini. 
71

    

 

B. Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Permasalahan warisan merupakan masalah yang sensitif, di karenakan  

sifat harta warisan yang bersifat duniawi. Apabila dalam pembagian harta 

warisan tidak berdasarkan pada kesepakatan keluarga maupun rasa keadilan, 
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maka hal tersebut dapat memicu terjadinya sengketa waris di antara sesama 

ahli waris. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu kasus sengketa 

waris keluarga Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Demi menjaga 

kepentingan para pihak yang bersengketa, maka peneliti menyamarkan 

identitas mereka dengan menggunakan inisial untuk masing-masing informan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(almh) adalah sepasang suami istri yang tinggal di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 6 

orang anak, yaitu MY (pr), PN (pr), SL (lk), ST (pr), KD (lk), dan SN (lk). 

Setelah Mbah SS (pr) meninggal, Mbah SM (lk) menikah lagi dengan Mbah 

M(pr). Dari perkawinan antara Mbah SM dengan Mbah M, mereka tidak di 

karunia anak. Hal tersebut berdasarkan pengakuan Bapak S, “Mbah SM 

menikah dengan Mbah SS dikarunia 6 orang anak, yaitu: MY (pr), PN (pr), 

SL(lk), ST (pr), KD (lk), dan SN (lk). Mbah SS meninggal, Mbah SM menikah 

lagi dengan Mbah M. Dari perkawinannya tersebut, mereka tidak di karuniai 

anak.” Hal tersebut juga berdasarkan pengakuan Ibu ST,
72

 “Mbah SM (alm) 

dan Mbah SS (almh) mempunyai 6 orang anak, diantaranya MY, PN, SL, ST, 

KD, dan SN. 

Pak S merupakan salah satu cucu dari Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(almh). Beliau merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yaitu S, SG, dan 

WD. Mereka adalah anak dari MY (almh)  dengan KP (alm). MY merupakan 
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anak pertama dari pasangan suami istri Mbah SM(alm) dengan Mbah SS 

(almh) yang meninggal tahun 1967, kedudukannya sebagai ahli waris 

digantikan oleh anak-anaknya yang diwakili oleh Pak S sebagai anak tertua 

untuk memperoleh harta peninggalan dari Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(almh). Hal tersebut berdasarkan pengakuan Pak S,
73

 “bahwa saya sebagai cucu  

dari Mbah SM dan Mbah SS, sekaligus anak tertua dari MY dan KP. Saya 

memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu: SG dan WD. MY meninggal tahun 

1967, saya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (mewakili kedua adik 

saya) menggantikan ibu saya sebagai penerima warisan yang meninggal 

sebelum Mbah SM meninggal.” 

Pada tahun 1977 Mbah SM meninggal dunia, tanah peninggalan Mbah 

SM (alm) dan Mbah SS (almh) dibagi kepada para ahli waris meliputi Scs (lk), 

PN (pr), SL (lk), ST (pr), KD (lk), dan SN (lk). Mbah M, istri kedua Mbah SM 

(alm) juga memperoleh bagian warisan dari Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(alhm). Hal tersebut berdasarkan pengakuan Pak S, sebagai berikut:
74

 

Mbah SM meninggal tahun 1977, sepeninggalnya Mbah SM harta 

peninggalan Mbah SM diwaris. Pelaksanaan pembagian waris terjadi di 

Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Ahli 

warisnya terdiri dari Scs (lk), PN (pr), SL (lk), ST (pr), KD (lk), dan SN 

(lk). Masing-masing anak memperoleh tanah kering maupun tanah 

sawah. Sedangkan Mbah M (janda Mbah SM) juga memperoleh sebidang 

tanah seluas 1370m sebagai jaminan semasa hidupnya.  

Pada tahun 2010, tanah peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) atas nama Mbah M (almh) dijual oleh PN dan SN tanpa rembugan/ 
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pertimbangan/kesepakatan para ahli waris Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) yang terjual kepada Pak KT, dengan harga Rp. 30.000.000,00. 

Bersamaan dengan itu, ada bagian ahli waris pengganti yang ikut terjual 

bersamaan dengan tanah atas nama Mbah M dengan total luas 1400m
2
. Hal 

tersebut berdasarkan pengakuan Pak S, sebagai berikut:
75

 

Saya tidak mengetahui penjualan tanah atas nama Mbah M (almh) 

bagaimana, tahu-tahu tanah sudah terjual kepada Pak KT. Tanah bagian 

Scs ikut terjual sebagian bersamaan penjualan tanah atas nama Mbah M, 

padahal saya tidak merasa menjualnya kepada siapapun. Saya menolak 

pemberian uang hasil jual beli tanah tersebut dan saya meminta PN dan 

SN untuk mengembalikan tanah tersebut kepada saya, karena saya tidak 

merasa menjualnya kepada siapapun. 

Hal tersebut juga berdasarkan pengakuan Bu ST,
76

 “bahwa waktu 

penjualan tanah atas nama Mbah M (alm) tidak di kumpulkan, tidak tau pas 

jualnya, tidak tau kapan di warisnya, tidak tau apa-apa, tahu-tahu sudah di 

kasih uang. SN bilang yang 15jt di serahkan kepada keluarga Mbah M (almh) 

untuk biaya sakit sampai meninggalnya dan sisanya yang 15jt di bagi kepada 5 

saudara.” Berikut dengan pengakuan dari Pak SN,
77

 “bahwa tanah peninggalan 

Mbah SM dengan Mbah SS atas nama Mbah M di jual kepada KT, tanah seluas 

350m
2
  bagian ahli waris pengganti di jual sebagai ganti utang dari SG dan WD 

yang mempunyai utang piutang kepada saya dan PN.” 

Selain permasalahan yang telah di sebutkan diatas, terdapat pula bagian 

ahli waris pengganti (Scs) yang di peroleh dari Mbah SM (alm) dengan Mbah 

SS (alhm) yang belum di waris menjadi 3 bagian, yaitu S, SG dan WD. Ketiga 
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anak dari MY (almh) dengan KP (alm) memperoleh bagian warisan berupa 

tanah kering maupun tanah sawah, dimana mereka tidak memegang surat bukti 

kepemilikan tanah atas nama mereka. Berdasarkan pemaparan Pak S sebagai 

ahli waris pengganti dari MY (alhm) sekaligus wakil dari kedua adiknnya 

dalam memperoleh hak waris dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm), 

bahwa setelah tanah peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) di 

waris telah dibuatkan surat tanah masing-masing ahli waris ( dalam istilah 

jaman dahulu gester) atas nama Scs (S, SG, dan WD), PN, SL, ST, KD, SN, 

dan Mbah M (alhm). Adapun keberadaan surat tanah tersebut berada di rumah 

Bu PN (almh). Berikut pengakuan Pak S, sebagai berikut:
78

 

Tanah milik Scs sekarang masih menjadi objek sengketa, Scs tidak 

memegang gester surat tanah atas nama Scs. Saya berusaha meminta 

surat tanah tersebut kepada PN namun ia tidak mau memberikannya. 

Saya juga meminta gester surat tanah kepada pihak kelurahan juga tidak 

dikasih. Bagaimana tanah tersebut mau diwaris kalau surat tanahnya 

tidak ada, kalaupun diwaris tanah tersebut hanya akan menimbulkan 

pertengkaran diantara ahli warisnnya kelak. 

Berikut pengakuan Pak SG dan Pak WD,
79

 “bahwa saya merasa tidak di 

anggap sebagai adik/saudara oleh Pak S, saya juga punya hak atas tanah M 

(alhm) dan KP. Tanah peninggalan M (alhm) itu bagian 3 anak dari MY (almh) 

dan KP (alm), mengapa diajak waris tidak mau, alasannya tanah tersebut masih 

menjadi objek sengketa.” 

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, Pak S merasa di rugikan dan jengkel 

terhadap perbuatan PN dan SN yang menjual tanah peninggalan Mbah SM 
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(alm) dengan Mbah SS (alhm) yang menjadi bagian Scs (ahli waris pengganti) 

yang belum dibagi tersebut, berikut pengakuan beliau:
80

 “bahwa tanah bagian 

ahli waris pengganti (S, SG, dan WD) belum diwaris  dan masih merupakan 

harta milik Saya dan kedua adik saya, dan saya merasa dirugikan karena saya 

tidak merasa punya hutang piutang kepada siapapun maupun menjual tanah 

tersebut kepada siapapun.”  

Berikut pula pengakuan Pak PS (anak Bu ST), sebagai berikut: 

Penjualan tanah bagian Mbah M (almh) mestinya ada persetujuan dari 

persaudaraan/para saudara lainnya (keluarga Mbah SM dan Mbah SS), 

memang benar tanah yang dijual tersebut milik orangtuanya ( Mbah SM 

(alm))  SN dan PN, namun Pak S dan ST juga keluarga Mbah SM (alm) 

harusnya juga diberitahu sebelumnya. Seperti SN harusnya musyawarah 

dengan 4 saudara lainnya, apakah mereka semua ikhlas jika si A diberi 

sekian-sekian, harusnya berterus terang dan semua saudara dikumpulkan. 

Berdasarkan pemaparan data tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang menjadi sebab timbulnya sengketa waris di keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh), diantaranya sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kesepakatan para ahli waris dari Mbah SM (alm) dengan 

Mbah SS (almh) terkait harta peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh) bagian Mbah M (almh) yang dijual kepada orang lain tanpa adanya 

kesepakatan/rembugan para ahli waris, dimana penjualan tanah tersebut ada 

bagian dari ahli waris pengganti yang ikut dijual sehingga menimbulkan 

rasa curiga/prasangka buruk dan jengkel terkait pembagiannya yang dirasa 

hanya untuk kepentingan pribadi semata. 
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2. Adanya penundaan pembagian harta peninggalan bagian Scs yang diperoleh 

dari harta peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) yang 

mengakibatkan banyak data-data yang kemungkinan hilang yang 

disebabkan kematian para ahli waris maupun saksi yang mengetahui 

permasalahan tersebut serta sulit diketahui pula berapa hasil dari harta 

produktif yang telah diperoleh masing-masing pihak selama jangka waktu 

selama jangka waktu belum diwaris. 

 

C. Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan 

(Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo) 

Berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti, sengketa waris  keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) yang berada di Desa Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, telah berlangsung lama dan hingga 

kini belum memperoleh kesepakatan. Dalam hal ini, Pak S (ahli waris 

pengganti) dari MY (almh) telah berupaya menyelesaikan permasalahan 

sengketa waris tersebut namun belum juga membuahkan hasil. Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti, berikut upaya yang telah dilakukan Pak S (ahli waris 

pengganti) dalam menyelesaikan sengketa waris, diantaranya yaitu: 

1. Musyawarah keluarga 

Dari data yang diperoleh di lapangan, sejak terjadinya sengketa waris 

di keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm), Pak S (ahli waris 

pengganti) telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut 
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secara kekeluargaan namun Pak S mengalami kesulitan dalam 

mempertemukan seluruh ahli waris dari Mbah SM dan Mbah SS. Hal ini 

berdasarkan pengakuan Pak S, sebagai berikut:
81

 

Saya berusaha mengumpulkan para ahli waris untuk 

memusyawarahkan masalah tersebut, namun ajakan saya di tolak oleh 

PN dan SN, akhirnya saya diajak bertengkar. SL tinggal di Lampung, 

saya kesana menceritakan masalah yang terjadi di Ponorogo, SL 

bilang tidak sanggup diajak ke Ponorogo karena sedang sakit keras. 

SL berperan kepada saya, bahwa tanah atas nama Mbah M dan KD itu 

milik 5 saudara, jika tanah tersebut lepas dari 5 saudara siapapun 

tanpa adanya persetujuan 5 saudara, maka siapapun yang menjualnya 

pasrahkan kepada negara. Saya juga menemui ST, beliau bilang yang 

salah itu yang menjual tanah kenapa tidak rembugan dengan 5 saudara 

terlebih dahulu sebelum menjualnya. 

 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada itikad baik dari 

para ahli waris Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) untuk 

menyelesaikan permasalahan sengketa waris terkait harta peninggalan Mbah 

SM  (alm) dengan Mbah SS (almh) secara kekeluargaan. Mereka hanya 

berpesan bahwa Pak S juga mempunyai hak atas tanah yang sedang di 

sengketakan dan memintanya untuk diselesaikan melalui Pengadilan. 

2. Penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan  

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada tahun 2011 ahli waris 

pengganti (Pak S) telah berusaha menyelesaikan sengketa waris dibantu 

Kuasa Hukum (berinisial LH) untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui 

jalur pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut 

berdasarkan pengakuan Pak S,
82

 bahwa “Pak LH sanggup untuk menangani 

permasalahan tersebut. Pada tanggal 2011, perkara saya disidangkan di 
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Pengadilan Agama Ponorogo namun perkara tersebut tidak membuahkan 

hasil.” 

Pada tanggal 27 Mei 2011, Pak S telah memberikan kuasa penuh 

kepada Pak LH untuk bertindak sebagai penerima kuasa. Dalam surat kuasa 

tersebut, diterangkan bahwa Pak S bertindak sebagai pemberi kuasa 

sekaligus penggugat, telah memberikan kuasa penuh kepada Pak LH untuk 

bertindak sebagai penerima kuasa dalam menangani persoalan waris tanah 

milik Mbah SM (alm) yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya 

persetujuan para ahli warisnya yang terletak di Desa Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, melawan para ahli waris yaitu PN binti SM, 

SL bin SM, ST binti SM, SN bin SM, serta Pak KT sebagai pembeli tanah 

objek sengketa, yang selanjutnya disebut tergugat.
83

 

Perkara sengketa waris tersebut telah didaftarkan di Pengadilan 

Agama Ponorogo, dengan Nomor: 1472/Pdt.G/2011/PA.PO. Tanggal 30 

November 2011, Pengadilan Agama Ponorogo telah melayangkan surat 

panggilan terhadap Pak S untuk hadir dalam sidang Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam agenda pemeriksaan perkara perdata antara Pak S sebagai 

penggugat melawan PN binti SM, SL bin SM, ST binti SM, SN bin SM, 

serta Pak KT sebagai pembeli tanah objek sengketa, yang selanjutnya 

disebut tergugat. 

Surat gugatan warisan yang telah dibuat oleh kuasa hukum LH 

tertanggal 26 Oktober 2011, berisi perihal gugatan warisan milik Mbah SM 
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(alm) antara penggugat (Pak S) didampingi kuasa hukum melawan PN binti 

SM, SL bin SM, ST binti SM, SN bin SM, serta Pak KT sebagai pembeli 

tanah objek sengketa, yang selanjutnya disebut tergugat. Yang menjadi dalil 

gugatan yang telah dirangkum dalam beberapa point,  diantaranya sebagai 

berikut:
84

 

a. Bahwa di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Mbah SM dan Mbah 

SS. Dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-

masing berinisial MY, PN, SL,ST, KD, SN.  

b. Bahwa Mbah SS meninggal tahun ....., dan Mbah SM menikah kembali 

dengan Mbah M. Dari perkawinan tersebut mereka tidak dikaruniai 

seorang anak pun. 

c. Bahwa disamping meninggalkan anak sebagai ahli waris juga 

meninggalkan beberapa harta berupa tanah kering dan tanah sawah.  

d. Bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dan anak dari saudari MY 

(anak pertama) dari SM dan SS. 

e. Bahwa tanah peninggalan Mbah SM telah dibagi kepada para ahli waris, 

akan tetapi tanah yang tersisa seluas 1400 m
2
 milik Mbah M yang 

terletak di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 

dengan petok No. 314 persil No.66 S. III tanpa sepengetahuan ahli waris 

yang sah telah dijual kepada Pak KT (tergugat V) atas persetujuan 

tergugat I, II, III, IV. 
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f. Bahwa oleh karenanya tergugat I sampai dengan tergugat IV telah 

melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat 

sebagai ahli waris yang sah dari MY anak pertama dari Mbah SM. 

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Pak S (ahli waris pengganti) 

telah berusaha menyelesaikan permasalahan sengketa waris atas harta 

peninggalan Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) melalui bantuan salah 

satu advokat, berinisial LF. Beliau telah mendaftarkan perkara tersebut ke 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk memperoleh penyelesaian. 

3. Musyawarah keluarga dengan melibatkan pihak ketiga 

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada tanggal 29 Juli 2015, ahli 

waris pengganti (Pak S) dibantu Pak D (Pak Lurah pada waktu itu) sepakat 

membuat undangan untuk mengumpulkan para ahli waris dari Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh) dalam rangka musyawarah keluarga. 

Musyawarah keluarga dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015, bertempat 

di Kantor Kelurahan Singosaren yang dihadiri oleh:
85

  

a. Para ahli waris yang hadir: Pak S (ahli waris pengganti) beserta Pak SG 

dan Pak WD (adik kandung), NR sebagai anak  mewakili  PN serta SB 

sebagai anak mantu, Bu ST didampingi Pak PS (anak pertama Bu ST), 

dan SN.  

b. Kuasa hukum Pak S, yaitu Bu ER. 

c. Pak Koramel dan Pak Polsek 

d. Pak Lurah D (yang menjabat pada waktu itu) dan Sekretaris Desa 
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Musyawarah keluarga tersebut dipimpin oleh Pak Lurah, di saksikan oleh 

aparat hukum seperti Bu ER, Koramel dan Polres. Dalam musyawarah 

keluarga yang terjadi di Kelurahan Singosaren tidak berjalan dengan baik 

dan belum memperoleh hasil. Hal tersebut berdasarkan pengakuan Pak S,
86

 

“bahwa musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, Bu ER berusaha 

meminta Buku C kepada pihak kelurahan namun tidak di kasih. 

Hal tersebut juga berdasarkan  Pak  PS pengakuan,
87

 

Sidang di Kelurahan Singosaren kemarin gagal, itu sebabnya kenapa 

saya mengajak ibu saya (ST) pulang. Mengapa Bu PN tidak bisa 

menasehati anak-anaknya agar tidak bertengkar dengan saudara, 

yang punya hak waris Bu PN bukan NR (dia anaknya Bu PN), yang 

punya hak waris seperti S, ST, PN, dan KD yang lain tidak boleh 

ikut-ikutan. Katanya musyawarah masalah Mbah SM (alm), masalah 

Mbah SM (alm) belum selesai udah ganti masalah KS, umpama 

sidang langsung gagal. 

Berikut pula pengakuan Pak SN, sebagai berikut:
88

 “bahwa di kelurahan 

kemarin sudah saya jelaskan bahwa tanah sawah bagian Scs dijual sebagai 

ganti utang dari SG dan WD yang mempunyai utang piutang kepada saya 

dan PN.” 

Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa musyawarah keluarga 

yang bertempat di Balai Desa Singosaren di bantu Pak Lurah Dwi, 

disaksikan oleh aparat hukum seperti Bu ER, Koramel dan Polres dan juga 

di hadiri para ahli waris dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) 
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belum berhasil dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris yang 

terjadi diantara para ahli waris Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh).  

4. Penyelesaian sengketa waris yang melibatkan pihak kelurahan dengan 

polsek 

Dari data yang diperoleh di lapangan, bahwa permasalahan sengketa 

waris di keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) telah berusaha di 

selesaikan dengan kerjasama antara pihak kelurahan dan Kapolres. Dari 

kesepakatan yang telah di buat antara pihak polsek dengan Pak S, bahwa 

permasalahan sengketa waris yang di keluarga Mbah SM (alm) dengan 

Mbah SS (almh) diselesaikan terlebih dahulu permasalah warisan antara Pak 

S (ahli waris pengganti) dengan kedua adiknya. Setelah sepakat baru 

permasalahan sengketa antara Pak S (ahli waris pengganti) dengan 4 

saudara  yaitu PN, SL, ST, dan KD. Hal tersebut pada dilihat dalam 

pemaparan Pak S (ahli waris pengganti), sebagai berikut:
89

 

Pak DW (anggota polres jenangan) bekerjasama dengan pihak 

kelurahan mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan dari bawah 

(dibagi bagian ahli waris pengganti dulu), mulai dari tanah yang tidak 

disengketakan di bagi menjadi 3 bagian. Tanah yang bukan menjadi 

objek sengketa dibagi lebih dahulu, baru tanah yang menjadi objek 

sengketa diselesaikan. Hasil kesepakatan, tanah kering dibagi 3, WD 

mendapat bagian sebelah timur, SG sebelah tengah, S sebelah barat. 

Tetapi saya (S) meminta agar bagian saya lebih banyak dari kedua 

adik saya, karena dulu pada saat memperoleh warisan sampai 

sekarang, yang membiayai saya sendiri. Adikku (SG dan WD), tidak 

mau ada pembedaan bagian antara ketiganya, mereka berdua minta 

bagian yang sama, tanah sawah dibagi sama rata menjadi 3 bagian, 

tanah kering juga begitu. 
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Berikut pula pemaparan Pak SG dan Pak WD (adik kandung Pak S), 

sebagai berikut:
90

 

Kesepakatan yang di buat antara saya (WD), SG dan S tanah bagian 

M (almh) dari Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) dibagi 

menjadi 3 bagian, panjang tanah kering yaitu 12 m. Harusnya masing-

masing ahli waris memperoleh 4 m. Pak S tidak mau, ia meminta 

bagian yang lebih besar dari pada saya (WD) dan SG. Saya (WD) dan 

SG menolaknya, tanah tersebut harus dibagi sama (tidak dibedakan). 

Tanah sawah dibagi menjadi 3 bagian, tanah kering juga dibagi 3 

bagian semua memperoleh bagian yang sama. 

 

Dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa kesepakatan yang 

dibuat antara Pak S (ahli waris pengganti) dengan pak lurah DW yang 

bekerja sama dengan Kapolres telah menghasilkan kesepakatan bahwa 

penyelesaian sengketa di selesaikan antara Pak S (ahli waris pengganti) 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu WD mendapat bagian sebelah timur, SG 

sebelah tengah, S sebelah barat. Namun ketiganya tidak bersepakat terkait 

bagian yang mestinya diperoleh diantara mereka. Pak S meminta bagian 

yang lebih banyak dari kedua adiknya dengan alasan ia telah mengeluarkan 

banyak biaya, waktu dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan 

sengketa yang terjadi pada keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(almh). Lain halnya dengan kedua adiknya yang tetap besikeras meminta 

adanya pembagian harta warisan yang sama diantaranya ketiganya tanpa 

adanya perbedaan sedikitpun. 

 

 

                                                           
90

 SG,WD, Hasil Wawancara, 09 Desember 2018. 



 
 

63 
 

5. Penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan kembali 

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada tahun 2018 Pak S (ahli 

waris pengganti) meminta bantuan kepada salah satu advokat berinisial ER. 

Permasalahan sengketa waris di keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS 

(alhm) telah di kuasakan kepada Bu ER untuk di selesaikan melalui jalur 

pengadilan. Di karenakan permasalahan sengketa tersebut pernah dicabut 

dari Bu ER, maka beliau harus kembali mengumpulkan data-data terkait 

permasalahan sengketa yang terjadi di keluarga Mbah SM (alm) dengan 

Mbah SS (alhm) dari awal lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan 

Pak S (ahli waris pengganti),
91

 ”bahwa sekarang saya menyerahkan perkara 

tersebut kepada Bu ER sepenuhnya sampai masalah tersebut selesai.” 

Berikut pula penjelasan dari Bu ER, yang mengatakan sebagai berikut:
92

 

Kasus sengketa yang sedang dialami Pak S tergolong kasus yang 

rumit, dikarenakan permasalahan tersebut telah terjadi puluhan tahun 

lalu yang tidak segera diurus/diselesaikan sehingga berkembang 

permasalahan baru. Untuk kasus sengketa harta warisan seperti yang 

dialami Pak S yang tidak memiliki alat bukti surat tertulis/alat bukti 

yang kuat, diperlukan Buku C untuk mengetahui riwayat harta 

peninggalan tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan Bu ER dapat diketahui bahwa untuk 

menyelesaikan persengketaan harta warisan peninggalan Mbah SM (alm) 

dan Mbah SS (almh) diperlukan Buku C berupa riwayat harta peninggalan 

tersebut.
93

 “bahwa buku C adalah Buku yang menjabarkan asal muasal harta 

peninggalan tersebut milik siapa, berapa besarnya harta peninggalan, siapa 
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saja yang memperoleh hak atas harta tersebut dan berapa bagian masing-

masing, kemudian harta tersebut dijual belikan kepada siapa saja, semua 

tersusun rapi disana dan keberadaan Buku C itu ada di kelurahan/arsip 

desa.” 

Berdasarkan pemaparan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pak S 

(ahli waris pengganti) sejak terjadinya sengketa waris di keluarga Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh) hingga sekarang telah melakukan berbagai 

upaya untuk menyelesaikan sengketa baik secara kekeluargaan, melalui 

bantuan pihak ketiga (pihak kelurahan dan pihak kepolisian), melalui 

pengadilan di bantu Pak LF (kuasa hukum), maupun melalui bantuan Bu ER 

(kuasa hukum sekarang). Dari beberapa upaya yang telah di lakukan Pak S 

(ahli waris pengganti) belum dapat menyelesaikan permasalahan sengketa 

waris di Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm). 
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BAB IV 

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP 

UPAYA HUKUM  AHLI WARIS PENGGANTI DALAM MEMPEROLEH 

HARTA WARISAN (STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA 

SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO) 

 

A. Analisis Perspektif Hukum Islam tentang Status Ahli Waris Pengganti 

dalam Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo 

Dari pemaparan data pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui ahli 

waris pengganti (S, SG, WD) sebagai pengganti dari ibunya/M (almh) yang 

meninggal terlebih dahulu sebelum Mbah SM (almh) untuk bersama-sama 

dengan ahli waris lainnya yaitu PN, SL, ST, KD, dan SN (anak kandung Mbah 

SM) dalam memperoleh harta warisan dari kakeknya Mbah SM (almh). Dalam 

kasus tersebut, ahli waris pengganti (S,SG, dan WD) juga mendapatkan bagian 

atas harta peninggalan yang ditinggalkan Mbah SM (alm) yang menggantikan 

posisi ibunya dalam memperoleh harta peninggalan Mbah SM (alm). 

Berdasarkan kasus perolehan bagian ahli waris pengganti dalam 

Keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa 

Singosaren apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa menurut Mazhab 

Syafi’i> tidak mengenal istilah ahli waris pengganti sehingga ahli waris 

pengganti tidak berhak untuk memperoleh harta warisan. Cucu mendapat 
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bagian untuk dirinya sendiri bukan menggantikan tempat maupun kedudukan 

orang tuanya dan hanya terbatas pada cucu laki-laki dari anak laki- laki saja 

sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak mendapat 

warisan, karena mereka digolongkan sebagai dhaw al-arh}a>m.
94

 Menurut 

Hazairin, ahli waris pengganti dapat menjadi ahli waris karena tidak ada lagi 

yang menjadi penghubung antara mereka dengan pewaris berdasarkan 

pemahamannya dalam QS. al-Nisa>’ ayat 33, sehingga ia berhak untuk 

mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.
95

 Sedangkan menurut 

Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa ahli waris pengganti/anak dapat 

menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal sebelum pewaris untuk 

bersama-sama ahli waris lainnya memperoleh harta warisannya pewaris dan 

bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang 

sederajat dengan yang digantikan.
96

 

Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa harta warisan yang diperoleh 

ahli waris penganti yaitu S, SG, dan WD dari keluarga Mbah SM (alm) 

dengan Mbah SS (almh) tersebut menganut pandangan Hazairin dan 

berdasarkan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang 

menerangkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti sama halnya dengan 

kedudukan ahli waris liannya sehingga mereka berhak untuk memperoleh 

bagain harta peninggalan yang pewaris tinggalkan.  
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B. Analisis Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo 

Dari pemaparan data pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 

permasalahan sengketa berasal dari bagian ahli waris pengganti dari Keluarga 

Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) yang dijual oleh ahli waris lainnya 

tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris pengganti. Selain itu faktor yang 

menyebabkan persengketaan bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut belum 

dibagi dan masih merupakan harta bersama, yaitu milik S, SG, dan WD. 

Sehingga ketiganya memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan 

tersebut. 

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa kaum muslimin mestinya 

melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur‟an. Pembagian 

harta warisan harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan 

azaz ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris. 

Dengan adanya penundaan pembagian harta warisan berakibat timbulnya 

permasalahan dikemudian hari yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.
97

 

Selain itu, bahwa penundaan pembagian harta warisan mengakibatkan banyak 

data-data yang kemungkinan hilang yang disebabkan kematian para ahli waris 

maupun saksi yang mengetahui permasalahan tersebut serta sulit diketahui pula 

berapa hasil dari harta produktif yang telah diperoleh masing-masing pihak 

selama jangka waktu selama jangka waktu belum diwaris. 
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Menurut ketentuan hukum Islam, membagi harta warisan berdasarkan 

ketentuan syariat islam adalah wajib.
98

 Hal tersebut diatur dalam QS. al-Nisa>’ 

ayat 13, sebagai berikut:
99 

تِْلَك ُحُدْوُد اهلِل َوَمْن يُِطِع اهللَ َوَرُسْوَلُه، يُْدِخْلُه َجنٍَّت َتْجِرى ِمْن َتْحِتَها اْلَنْ َهُر َخِلِدْيَن 
َها َوَ ِلَك اْلَفْوُ  اْلَعِ ْيمُ  . ِفي ْ  

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. 

Barangsiapa taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, niscaya Allah Swt 

memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang 

besar.” 

 

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi adanya perdamaian, 

ketertiban, dan keamanan. Ajaran Islam sangat menganjurkan adanya 

perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu 

yang menjurus pada perselisihan yang akan menimbulkan kemadharatan dapat 

dihindari. Sejalan dengan itu, dalam pembagian harta warisan yang seharusnya 

menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian 

harta warisan harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam, 

serta tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai 

alasan yang akhirnya menimbulkan konflik internal antara sesama ahli waris.
100

  

Berdasarkan analisis penulis bahwa sengketa waris keluarga Mbah SM 

(alm) dengan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren disebabkan adanya 

penundaan pembagian harta warisan yang menjadi bagian ahli waris 
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pengganti, yaitu milik S, SG, dan WD. Penundaan pembagian harta warisan 

tersebut berakibat penjualan harta yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli 

waris lainnya dikarenakan adanya hutang piutang antara SG, WD dengan SN 

dan PN. Penjualan harta warisan tersebut berakibat berkurangnya bagian para 

ahli waris yang mestinya di peroleh, yang berakibat S terzholimi karena yang 

menjadi haknya ikut terjual. 

Berdasarkan kasus sengketa harta warisan Keluarga Mbah SM (alm) 

dengan Mbah SS (almh) apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa 

penundaan pembagian harta warisan merupakan perbuatan yang dilarang 

dengan alasan apapun. Sengketa waris bagian ahli waris pengganti (S, SG, dan 

WD) merupakan dampak akibat tidak segera dilaksanakannya pembagian harta 

warisan sehingga menimbulkan permusuhan dan perkelahian diantara sesama 

ahli waris yaitu S, SG, dan WD. Selain itu, permasalahan sengketa waris juga 

mengakibatkan putusnya silaturahim antara S dengan kedua adiknya. 

Permasalahan lain yang menimbulkan sengketa waris antara ahli waris 

pengganti (S, SG, dan WD) adalah penjualan harta warisan yang belum dibagi 

oleh PN dan SN tanpa seizin dan sepengetahuan S,  hal tersebut sama halnya 

dengan menjual barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Ditinjau 

berdasarkan hukum Islam bahwa jual beli harta warisan yang belum di bagi di 

larang karena terdapat bagian orang lain didalamnya yang ikut terampas 

haknya. Selain itu penjualan harta warisan yang belum dibagi hukumnya 

haram, karena tidak terpenuhinya syarat terjadinya jual beli, yaitu orang yang 

melakukan akad harusnya pemilik barang yang diakadkan dan barang yang di 
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akadkan harusnya miliknya sepenuhnya, bukan merupakan barang milik orang 

lain.  

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa hukum asal jual beli adalah 

mubah (boleh). Dalam rukun jual beli dijelaskan bahwa suatu jual beli 

dikatakan sah apabila terdapat penjual dan pembeli, dimana dalam pelaksanaan 

akadnya  menerangkan kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk 

mengadakan akad, baik secara langsung maupun perwakilan. Selain itu barang 

yang diperjual belikan tidak terdapat hak orang lain.
101

 Jadi barang yang 

diakadkan merupakan milik orang yang berakad atau atas izin dari pemilik 

barang tersebut. Menjual harta warisan yang belum dibagi sama halnya dengan 

menjual tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hukum Islam memandang bahwa 

menjual tanpa sepengetahuan pemilik merupakan perbuatan yang diharamkan 

karena telah merampas hak orang lain.
102

 

 

C. Analisis Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta 

Warisan dalam Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo 

 Dari pemaparan data pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui 

beberapa upaya yang telah dilakukan ahli waris pengganti dalam penyelesaikan 

sengketa waris pada keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (alhm) yang 
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terjadi di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun 

upaya yang telah dilakukan Pak S, ahli waris pengganti MY (almh) dari Mbah 

SM (alm) dengan Mbah SS (almh) diantaranya yaitu melakukan musyawarah 

keluarga dengan mengumpulkan para ahli waris dari Mbah SM (alm) dengan 

Mbah SS (almh), diselesaikan melalui Lembaga Peradilan, yaitu Pengadilan 

Agama Ponorogo, mengadakan musyawarah keluarga dibantu pihak ketiga, 

yaitu pihak kelurahan maupun kepolisian, serta permasalahan tersebut sekarang 

sedang ditangani oleh lembaga bantuan hukum/advokat. 

Berikut analisis penulis terkait upaya ahli waris pengganti MY (almh) 

yaitu Pak S keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan 

bahwa upaya yang dilakukan ahli waris pengganti keluarga Mbah SM (alm) 

dengan Mbah SS (almh) berupa melakukan musyawarah keluarga, musyawarah 

yang dilakukan di Balai Desa Singosaren, serta musyawarah yang dilakukan 

dengan dibantu pihak pemerintah desa dan kepolisian tergolong bentuk 

penyelesaian sengketa secara Is}la>h}/S}ulh}/Perdamaian. Sedangkan upaya 

penyelesaian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama Ponorogo merupakan 

bentuk penyelesaian melalui pengadilan. 

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, bahwa dalam al-Qur‟an menekankan 

prinsip penyelesaian sengketa atau konflik secara damai seperti yang tercantum 

dalam QS. al-Hujura>t ayat 9 sebagai berikut:
103
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نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اُْلْخَرى فَ َقا  َوإْن طَائَِفَتاِن ِمَن الُمْؤِمِنْيَن اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُواِإنَّ اهللَ  تُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اهلِل فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

.ُيِح ُّب الُمْقِسِطْينَ   
“Dan jika ada dua golongan dan orang-orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan itu 

berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan 

yang telah berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada kepada perintah 

Allah SWT dan jika mereka kembali kepada perintah Allah SWT maka 

damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, 

sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 

Dari ayat tersebut bahwa pada prinsipnya umat Islam lebih memilih untuk 

menyelesaikan sengketa harta warisan melalui jalur kekeluargaan, namun 

apabila terjadi sengketa harta warisan yang tidak ada titik temunya maka 

memerlukan bantuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut.
104

  

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam 

telah membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan 

dengan mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, hukum Islam membuka 

pintu ahli waris untuk berdamai, dalam rangka menentukan perolehan masing-

masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-

masing menyadari bagiannya. Dasar hukum penyelesaian sengketa waris atas 

dasar kesepakatan itu adalah Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, bahwa para 

ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Banyaknya umat Islam 

yang salah kaprah menyelesaikan sengketa warisan disebabkan kurangnya 
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pengetahuan mereka mengenai hukum waris sehingga berakibat retaknya 

hubungan keluarga bahkan saling membunuh satu sama lain.
105

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dikaitkan dengan kasus sengketa waris 

keluarga Mbah SM (alm) dengan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bahwa proses 

penyelesaian sengketa yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum islam, yaitu mengutamakan perdamaian/kekeluargaan. Dalam upaya 

penyelesaian sengketa melalui musyawarah dilakukan dengan mengikuti 

keinginan masing-masing pihak yaitu menyegerakan pembagian harta warisan. 

Meskipun dalam proses pembagian harta warisan belum juga memperoleh 

kesepakatan, dikarenakan keduanya belum rela maupun ikhlas dengan bagian 

yang mereka peroleh. Oleh karena persengketaan tidak dapat di selesaikan 

secara perdamaian/kekeluargaan, maka pihak yang merasa di rugikan 

mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk di adili sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. Lembaga pengadilan dijadikan alternatif terakhir bagi 

masing-masing pihak untuk memperoleh keadilan atas permasalahan 

pembagian harta warisan, apabila di lakukan musyawarah tidak memperoleh 

titik temu antara keduannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat di peroleh 

kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam perspektif hukum Islam tentang status ahli waris pengganti dalam 

kasus sengketa waris keluarga Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) 

memandang bahwa ahli waris pengganti memperoleh harta warisan 

berdasarkan pendapat Hazairin dan ketetapan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 185, sehingga ia dapat menggantian tempat, derajat dan hak-

hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh harta 

peninggalan kakeknya. 

2. Sengketa pembagian harta peninggalan Mbah SM (alm) dan Mbah SS 

(almh) yang terjadi di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo disebabkan oleh penundaan pembagian harta warisan, dimana 

masing-masing pihak merasa punya hak untuk melakukan apapun terhadap 

harta warisan tersebut, termasuk untuk menjualnya. Penjualan harta warisan 

yang belum terbagi mengakibatkan berubahnya bagian yang telah 

ditetapkan, adanya pihak yang terzholimi akibatnya haknya dirampas yang 

pada akhirnya menimbulkan permusuhan antara sesama ahli waris. 

3. Upaya penyelesaian sengketa pembagian harta peninggalan Mbah SM (alm) 

dan Mbah SS (almh) yang terjadi di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam 
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yaitu secara is}la>h}/s{ulh}/perdamaian maupun melalui lembaga pengadilan. 

Upaya perdamaian dilakukan dengan musyawarah keluarga, musyawarah 

yang dilakukan di Balai Desa Singosaren, serta musyawarah yang dilakukan 

dengan dibantu pihak pemerintah desa dan kepolisian. Sedangkan upaya 

melalui pengadilan dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

B. Saran 

1. Bagi para pihak yang bersengketa, bahwa masing-masing pihak harusnya 

mengendalikan emosi dan hawa nafsu mereka, bahwa sengketa hanya akan 

menimbulkan putusnya tali silaturahmi keluarga serta mengakibatkan 

perkelahian atau pemukulan antara anggota keluarga. Selain itu diharapkan 

pula para pihak dengan penuh kesadaran mempunyai itikad baik untuk 

mengakhiri persengketaan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi 

masing-masing keluarga dan keturunannya kelak. 

2. Bagi pemerintah desa, diharapkan pihak kepala desa ikut andil dalam 

membantu menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak dengan jalan 

menengah-nengahi keduanya serta mengarahkan agar dengan keikhlaskan 

hati mereka segera membagi harta peninggalan tersebut. 

3. Bagi masyarakata luas, diharapkan dengan mempelajari dan mendalami 

ilmu faraid/hukum waris agar mereka memahami bagaimana aturan 

pembagian warisan sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan 

pembagian harta warisan dikemudian hari yang akan merugikan keduanya. 
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