
    
 
 
 
ABSTRAK 
 
Berdasarkan hukum waris adat, hak waris keponakan akan timbul apabila para ahli waris 

utamanya, yakni keturunan dari pewaris, orang tua dari pewaris dan saudara dari pewaris 

sudah tidak ada lagi. Jika harta warisan berasal dari harta asal ayah pewaris, maka 

keponakan dari pihak ayah pewaris saja yang berhak mewarisi harta warisan tersebut. 

Sebaliknya, jika harta warisan berasal dari harta asal ibu pewaris, maka keponakan dari 

pihak ibu pewaris saja yang dapat mewarisi. Sedangkan apabila harta warisan berasal dari 

harta pencaharian pewaris, maka baik keponakan dari pihak ayah maupun pihak ibu 

berhak mewarisi harta warisan tersebut. 

Berdasarkan hukum waris barat (B.W.), keponakan masuk dalam ahli waris golongan 
empat. Sehingga keponakan baru bisa mewaris apabila golongan pertama, kedua dan 
ketiga ahli waris menurut undang-undang tidak ada atau meninggal terlebih dahulu. 
Bila ada keponakan dari pihak bapak dan keponakan dari pihak ibu, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 850 B.W. dan Pasal 853 B.W., keponakan dari pihak 
bapak dan dari pihak ibu masing-masing memperoleh ½ bagian dari harta warisan. 

Berdasarkan hukum waris Islam, keponakan masuk dalam golongan dzawil arham, 
sehingga mereka baru dapat mewaris apabila tidak ada dzawil furudh atau ashabah. 
Di dalam hukum Islam, keponakan dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedua-
duanya berhak mewaris. Karena di dalam hukum Islam tidak mengenal prinsip harta 
asal kembali ke asal, beda halnya di dalam pengaturan hukum waris adat. 

Baik dalam hukum Islam, barat (B.W.), dan adat, anak tiri bukanlah seorang ahli 

waris. Sebab yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang karena hubungan 

darah/keluarga atau karena hubungan perkawinan. Dengan demikian, anak tiri 

bukanlah merupakan seorang ahli waris. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2240 K/Pdt/2005, yang 

menggunakan sistem hukum waris adat sebagai dasar pertimbangan hukumnya, yang 
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berhak mewarisi harta warisan Sa’adiah (almarhum) adalah Jubaidah binti Arsyad, Hj. 

Siti Hawa binti H. Muhidin, Hj. Halimah binti H. Muhidin, dan Abdurrahman. Semua 

dari mereka merupakan para keponakan dari pihak ayah Sa’adiah saja. Sedangkan H. 

Ahmad alias Abu ya, yang merupakan suami dari Sa’adiah dan para keponakan dari 

pihak ibu Sa’adiah, yakni Iswan bin Mahmud, dan Suparman bin Mahmud, kesemuanya 

tidak dapat mewarisi harta warisan Sa’adiah. Hal ini dikarenakan harta warisan Sa’adiah 

merupakan harta asal dari ayah Sa’adiah, yakni Ma’I bin SA, yang diwarisi kepada 

Sa’adiah ketika Ma’I bin SA meninggal. Sehingga, dengan demikian hukum waris adat 

menganut prinsip bahwa harta asal kembali ke asal. 

Lain halnya jika menggunakan sistem hukum waris Islam dalam pembagian harta 

warisan Sa’adiah, dimana yang berhak mendapatkan bagian warisan adalah H. 

Ahmad alias Abu ya, Jubaidah binti Arsyad, Hj. Siti Hawa binti H. Muhidin, Hj. 

Halimah binti H. Muhidin, Abdurrahman, Iswan bin Mahmud, dan Suparman bin 

Mahmud. Hal ini dikarenakan hukum waris Islam tidak mengenal prinsip bahwa harta 

asal kembali ke asal. 

Jika dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 172 K/Sip./1974, hukum 

waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Dengan demikian, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang menangani perkara dengan nomor register 2240 

K/Pdt/2005 tentang sengketa pembagian harta warisan Sa’adiah antara Ny. Hajjah 

Siti Hawa binti H. Muhiddin, Ny. Hajjah Halimah binti H. Muhiddin, dan 

Abdurrahman sebagai Para Penggugat dengan Ny. Siti Hawa (Janda Alm. Mahmud), 

Iswan bin Mahmud, Suparman bin Mahmud, Asma binti H. Ahmad sebagai Para 

Tergugat, telah salah menerapkan hukum. Sebab, agama pewaris, yakni Sa’adiah 
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adalah Islam, sehingga hukum waris yang harus digunakan adalah hukum waris 

Islam. 
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