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RINGKASAN Pl\NEI.. I'fIAN 

Judul Penelitian Pola Pener'apan Hukum Kewariaan Islam 

Dnlam Hal Bagian Cucu Pengganti dan 

Anak Perempuan Di Peaisir Selatan 

Kabupaten Bangkalan 

Ketua Peneliti Abd. Shomad 

Anggota Peneli ti Soeharjo. Didiek Endro P, ~iliek 

Pudjiastuti. BSA Subagyono 

Fakultas/Puslit Hukum 

Sumber Biaya : DIP RUTIN Universitas Airlangga S.K. 

Rektor Nomor 5935/J03/PL/1997 Tanggal 

1 Oktober 1997 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
kah pola penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam hal cucu 
sebagai ahli waris pengganti dan bagian ahli waris anak 
perempuan di kalangan masyarakat muslim di pesisir sela
tan Kabupaten Bangkalan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 
tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam kaitannya 
dengan ketentuan hukum dan garis hukum kewarisan yang 
terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam. Serta untuk menge
tahui persesuaian Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum 
Kewarisan Adat dalam pelakasanaannya diluar jalur litiga
s1. 

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang 
bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum waris nasional. 
sehingga hukum yang akan terbentuk menjadi efektif. Serta 
juga diharapkan untuk memasyarakatkan Hukum Kewarisan 
Islam. 

Metode PenelitiannYa : Lokasi penelitian ini adalah 
d~~u-desa sepanjang pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. 
Wilayah ini berpenduduk mayoritas beragama Islam. sehing
ga tampak Hukum Kewarisan Adat itu dipengaruhi oleh Hukum 
Kewarisan Islam. Pesisir selatan Kabupaten Bangkalan 
meliputi wilayah tiga kecamatan dan masing-masing terdiri 
dari beberapa desa diantaranya desa-desa nelayan. Dalam 
penelitian ini sampel akan ditentukan berdasarkan purpo
sive random sampling. 
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Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kasus yang dikenal dengan Eclectic Approach. Data yang 
dikumpulkan meliputi data prilner dan data ekunder. Data 
awal berupa data yang diperoleh dari penelitian kepusta
kaan atau penelitin hukum normatif, yang dilakukan untuk 
memperoleh bahan hukum primer. skunder dan tertier. 
Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Univer
sitas Airlangga. Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universi
tas Airlangga dan Perpustakaan lAIN Sunan Ampel. Sedang
kan data primer di lapangan dikumpulkan dengan jalan 
observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 
warga masyarakat yang melakukan pembagian warisan serta 
terhadap "keypersons" yakni dengan mewawancarai sarjana 
hukum alumni. fakultas hukum dan alumni fakultas syari'ah 
yang bertempat tinggal di lokasi penelitian, para tokoh 
agama (kiai), dan kepala desa (klebun) beserta sekretaris 
desa (carik). Guna mendapatkan informasi mengenai orang 
~rang pernah melakukan pembagian harta warisan dan orang
orang yang akan diwawancarai (keypersons) dilakukan 
observasi terlebih dahulu. Wawancara dalam penelitian ini 
dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview guide) kepada keypersons dan warga 
masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan.Data 
yang terkumpul baik data primer maupun data skunder satu 
sama lain saling melengkapi dan dianalisa secara diskrip
tif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini 
secara diskriptif. 

Kesimpulannya ialah bahwa Hukum Kewarisan Islam 
khususnya fiqh mawaris syafiiyah secara konsisten diter
apkan oleh masyarakat di pesisir selatan Kabupaten Bang
kalan, dengan mengacu pada ki tab standard dalam madzhab 
tersebut dalam pelaksanaan pembagian waris terhadap 
bagian anak perempuan dan cucu pengganti. Dalam kondisi 
tertentu modifikasi dilakukan melalui musyawarah setelah 
masing-masing pihak menyadari posisi masing-masing, atau 
melalui hibah atau wasiat. Dalam kai tannya dengan gono 
gini, maka memakai model pembagian hukum adat dan untuk 
selanjutnya diterapkan fiqh. Keputusan musyawarah dalam 
pembagian waris umumnya dipatuhi oleh para ahli waris 
dikarenakan kepatuhan atas hukum Allah dan untuk mendapat 
barokah dari yang membaginya yang umunya kyai. Saran yang 
dapat diberikan bahwa dalam rangka pembangunan hukum 
nasional khususnya dalam masalah waris, politik hukum 
unifikasi hendaknya dilakukan secara selektif terhadap 
hal-hal tertentu yang tidak terkait dengan kesadaran 
hukum masyarakat yang berdimensi religius.Sehingga hukum 
yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya 
menjadi macan kertas karena tidak sesuai kebutuhan. 
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KATA PENGANTAR. 

Penelitian yang dilaporkan ini dibiayai oleh DIP 

RUTIN Tahun 1997-1998 dengan SK. Rektor Nomor 

5935/J03/PL.1997. tanggal 1 Oktober 1997. Hasil penelitian 

lni diharpkan dapat bermanfaat dalampengembangan ilmu hukum 

dan memberikan masukan dalam rangka pembinaan dan: usaha 

pembentukan hukum waris nssional, sehingga hukum yang 

nantinya akan terbentuk menjadi lebih efektif karena ber

akar pada masyarakat. 

Akhirnya saya ucapkan tyeriuma kasih atas terse

lenggaranya penelltian inl kepada : 

- Bapak Rektor Universitas Airlangga; 

- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga; 

- Ketua PPPH Lembasa Penelitian Universitas Airlangga; 

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 

- Para Kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga: 

Semua pihak di lokasi penelitian yang telah banyak 

ruembantu. 

Surabaya, 4 Januari 1998 

Ketua Peneliti 

Drs. Abd. Shomad, S.H. 

NIP. 131 999 627 
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BAB I 


PENDAHULUAN 


A. LATAR BELAKANG MASALAH 


Masyarakat yang beragama Islam di Madura pada umumnya 

adalah penganut aliran Sunni/Ahlu al-Sunnah wa al-jamaah. 

yang umumnya di bidang- hukum mengikuti madzhab yang ada di 

kalangan Sunni dan yang paling dominan adalah pengaruh 

madzhab Syafi·i. Demikian juga kitab-kitab figh yang dahulu 

dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara di 

Pengl.1dilan Agama adalah kitub-kitab fiqh rnadzlw.b Syafi'i 

yang ditulis oleh Para ahli hukum beberapa abad silam. 

Sistem kewarisan madzhab Syafi'i, sebagaimana sistem kewa

risan madzhab sunni lainnya, adalah bersifat patrilineal, 

karena hukum kekeluargaan menarik garis keturunan secara 

patrilineal. 

Disisi lain pada masyarakat Madura terdapat adat 

istiadat yang khas yang telah berkembang seiring dengan 

perkembangan Islam sendiri di Madura. Tokoh-tokoh informal 

seperti kiai sangat berperan dalam menginterpretasikan dan 

menerapkan figh Syafi· iyah dalam masalah waris tersebut 

dalam masyarakat. 

.1 

.. 'GGI\ I 
···---~··..-..~I 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian POLA PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM... Drs. Abd. Shomad, S.H.



Interpretasi dan penerapan figih Syafi#iyah dalam 

kasus-kasus konkrit yang dihadapi merupakan suatu hal yang 

wajar. Hal ini mengingat Hukum Islam sendiri dalam hal-hal 

tertentu mempunyai sifat dzhanni yang membuka kemungkinan 

ijtihad. 

Interpretasi yang agak berbeda dengan fiqh Syafi#iyah 

misalnya dalam hal harta bersama yang tidak dikenal dalam 

figh Syafi"iyah, namun diterapkan dalam kasus-kasus konkrit 

dikalangan mereka sebagaimana hasil penelitian sebelumnya 

(Shomad, et, .a1. 1996)' mengingat penerapan yang seperti 

itu. maka perlu diadakan penelitian sebagai kelanjutan dari 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini penting mengingat 

"cucu pengganti" tidak banyak dikenal di kalangan penganut 

madzhab Syafi#i sedang masalah bagian anak perempuan meru

pakan permasalahan yang hangat untuk diteIaah sejak muncul

nya ide reaktulisasi Hukum Islam beberapa waktu lalu. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah pola penerapan Hukum Kewarisan Islam dalam 

hal: 

a. cucu sebagai ahli warie pengganti dan 

b. hagian ahli waris anak perempuan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian POLA PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM... Drs. Abd. Shomad, S.H.



di kalangan maayarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten 

Bangkalan? 

C. 'l'UJUAN PKNELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam kaiatnnya 

dengan ketentuan hukum dan garis hukum kewariosan yang 

terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam. Serta untuk mengeta

hui persesuaian Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewari

san Adat dalam pelakasanaannya diluar jalur litigasi. 

D. MANFAAT PKNKLITIAN 

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yangber

manfaat dalam pengembagan i lmu hukum waris nasional, se

hingga hukum yang akan terbentuk menjadi efektif. Serta 

juga diharapkan untuk memasyarakatkan Hukum Kewarisan 

Islam. 
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BAB II 


TINJAUAN PUSTAKA 


Hukum Islam berkembang keseluruh dunia terkait erat 

dengan dinamika politik. Persolan yang mula-mula timbul 

dalam Islam memang persoalan poli tik yang berkiaar pada 

persoalan imamah-khalifah dan persoalan murtakib al-kabair 

(dosa besar atau capital sinner) yang kemudian melebar ke 

masalah teologi dan hukum (Nasution, 1984 : 32 ; Hanafi. 

1987 : 18-21). Kelompok-kelompok politik yang ada kemudian 

membawa pengaruh beaar pada perkembangan pelembagaan hukum 

Islam. seperrti Ahlussunnah dengan empat madzhah beaarnya, 

Syiah dengan fiqhus syiahnya dan pengaruh aliran iktizal 

pada beberapa pemikir modern. 

Dengan latar belakang keaneka ragaman itulah beberapa 

dekade kemudian Hukum Islam datang ke Indonesia. Kedatangan 

Hukum Islam yang bersamaan dengan datangnya pemeluk Islam 

pertama kali di bumi Nusantara (Ali. 1984 :7), mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan menimbulkan pula berane

ka ragam pemeluk Islam yang berlatar belakang pula perbe

daan madzhab yang dianutnya. 

Di kepulauan Madura Madzhab Syafii mendapat banyak 

pengikut, halini mungkin disebabkan penyebar Islam yang 

pertama kali menyebarkan Islam bermadzhab Syafii. 
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Fiqh syafiiyah diterapkan dalam banyak hal - seperti 

terutama dalam hal ibadah mahdlah - di kalangan masyarakat 

Nahdlatul Ulama tak terkecuali di kalangan masyarakat 

muslim di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Dalam masa

lah kewarisan atau faridl, fiqh syafiiyah menentukan ba

gian-bagian untuk anak perempuan dan cucu laki-laki dari 

anak laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki serta dari 

pancar perempuan sebagaimana akan didiskripsikan dalam 

uraian berikut. 

Ketentuan bagian anak perempuan shulbiyah mempunyai 

tiga macam bagian. Yang dimaksud dengan anak perempuan 

shulbiyah ialah anak perempuan yang dilahirkan secara 

langsung dari orang yang meninggal baik yang meninggal itu 

ayahnya atau ibunya. Anak perempuan tetap disebut dengan 

shulbiyah, walaupun lahir dar i satu pihak saj a j ika dinis-· 

batkan dengan pihak atau yang melahirkan atau menyebabkan 

kelahirannya. Penyebutan shulbiyah untuk membedakan dengan 

cucu yang dalam bahasa Arab juga disebut dengan wa1ad atau 

anak (Rahman. 1981 : 160). 

Dasar hukum bag ian anak perempuan shulbiyah ialah 

firman Allah dalam Surat An Nisa·: 

"Allah mensyal'i~atkan bagimu tentang pembagian harta 
pusaka untuk anak-anakmu. Yai tu; bagian seorang anak 
le1aki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan 
J ika anak i tu semuanJ'a pel'empuan 1ebih dari dua. maka 
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bagi mel'eka dua pertiga dari harta ,yang di tinggalkan; 
.ilks. cmak perempuan 1 tu seol'ang saja. maka dia mempe
roleh sepaz'oh hal'ta" 

(QS An Nisa ~: 12) 

Dari ketentuan ayat kedua belas Burat An Nisa~ 

(perempuan) tersebut. dalam fiqh di ten tyuan bahwa bagian 

anak perempuan ialah : 

Pertama : mendapat setengah atau separoh apabila anak 

perempuan itu hanya seorang diri dan tidak ada yang mena

riknya menjadi ashobah. Dengan dasar bagian dari ayat 

diatas" ... Jika anak perempuan i tu seol'ang saJa, maka dia 

memperoleh separoh harta ... " 

Kedua : mendapat dua pertiga. apabila anak perempuan 

i tu dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya 

menjadi ashobah. Dengan dasar hukum dari bagian ayat diatas 

..... dan .Uka anak i tu semuanya perempllan lebih dari dua. 

maka bagi mereka dua pertiga yang 

ditlngllalkan ... ". Dan hadits yang menceritakan 

.. Wahai Rasulullah lni adalah dua putel'i Salad bin ar 
Rabi -. yang ayahnY8 mati sJ'ahld bel'sama tuan di 
perang Uhud. Pamall mez'eka telah mengambil seluruh 
harta bendanya sei2inggga mereka tidak dltlnggali 
harte sediki tpun. dan mel'eka tidak bisa kawin kalau 
tidak punya hal'ta." Jawab Rasulullah s. aw.: .. Allah 
bakal memutus hal tersebut". Lall.1 turunlah ayat 
mak'aris ",Vusikul11l1l1a}w fi auladikum", dan kemudian 
Rasulullah mengutlls seoz'ang menel11uai palllan mel'eka. 
D1aka berka talah Rasul ullah s. a. IV. : Bez'ilah dua 
puteri Sa. "ad dua pertig'a. ibu mereka seperdelapan dan 
sisanya untuk kamu" 

(HR. Abu Da.wud dan ad-Turmudzy). 
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Ketiga : menjadi ashobah. • bila ia mewarisi bersama

sama dengan saudara laki-laki. baik anak perempuan tunggal 

maupun banyak. baik anak laki-laki tunggal maupun banyak. 

Ketentuan ini berdasarkan surat An Nisa ayat 7. Dalam hal 

mewarisi secara ta'shib yakni bila dia disertai oleh seo

rang anak laki-laki atau lebih banyak, maka cara memperoleh 

warisannya dengan jalan ta'shib yang di dalam ta'shib itu 

bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian 

seorang perempuan. Demikian pula bila yang laki-laki dan 

perempuan itu kedua-duanya banyak (Sabig,1988 : 251). 

Anak perempuan shulbiyah mempunyai wewenang untuk 

menghijab atau menutup ahli waris yang lain. dalam dua 

macam. Yang pertama secara biJab biz'nlall- hijab yang beraki

bat haramnya mempusakai- yakni terhadap saudara seibu. 

saudarl seibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki 

(bintul ibni) kecuali cucu perempuan ini bersama-sama 

dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikan

nya ashobah bl1-gahlz'. Kedua me12gbijab lluqsl1an- hijab yang 

berakibat mengurangi bagian- yakni terhadap ibu. isteri dan 

suami. Anak perempuan tidak dapat terhi~iab sama sekali, 

baik hijab hirman maupun hijab nuqshan oleh ahli waris yang 

lain (Rahman, 1981: 166-167). 

Ketentuan bagian CJJ...C.U peremPlJan pancar laki laki 

CBintul-Ibni) yakni anak perempuan dari anak laki laki 
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orang yang meninggal (bintu-ibni) dan anak perempuannya 

cucu laki-laki pancar laki-laki (bintu-ibnil-ibni) betapa

pun jauh menurunnya. Ketentuan bagiannya ada enam macam 

(Rahman, 1989 . 176) , sedang Sayyid Sabiq menyebutnya 

dengan lima bagian (Sabiq, 255), secara ringkas dapat 

didiskripsikan sebagai berikut : 

Pe.l'tama, mendapat separoh bila ia hanya seorang diri 

dan tidak ada anak laki-laki shulbi. 

Kedua, mendapat dua pertiga apabila dua orang atau 

lebih, bila tidak ada anak laki-laki shulbi. 

Ketiga, menjadi ushubah, bila ia mewarisi bersama

sama dengan orang laki-laki yang sederajat yang menjadikan

nya ashabah bersama. Dalam keadaan ini - berdasarkan keten

tuan Surat An Nisa~ 11 dan 176 - ada tiga kemungkinan: 

a. 	 jika tidak ada ~ashhabul-furudh seorangpun, mereka 

menerima seluruh harta peninggalan secara "ushubah 

dengan ketentuan bahwa mereka yang laki-laki mendapatkan 

bagian dua kali lipat bagian perempuan. 

b. 	 Jika ada ~ashhabul-furudh. mereka hanya .menerima ~sa 

harta dari ashhabul-furudh juga dengan cara pembagian 

seperti tersebut diatas. 

c. 	 jika harta peninggalan telah dihabiskan oleh ~ashhabul

furudh mereka tidak menerima bagian sedikitpun . 

...5 
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Keempat. mendapat seperenam sebagai penyempurna dua 

pertiga. bi1a ia bersama-sama dengan seorang mu~ashshib 

yang sederajat atau yang 1ebih tinggi derajatnya yang dapat 

menghijab. Sebagai dasar ia1ah dengan mengistinbatkan 

kandungan ayat 176 Surat An Nisa~; oleh karena cucu perem

puan pencar 1aki-1aki identik dengan anak perempuan syu1bi

yah. maka j ika keduanya berkumpu1 hendaknya mendapat dua 

pertiga, 1antaran dianggap sebagai anak perempuan shulbiyah 

semuanya. Da1am ketentuan Surat An Nisa- 11 ditentukan 

bagian seorang anak perempuan shulbiyah ialah separoh. 

dengan demikian dapatlah diketahui bahwa bagian cucu perem

puan pancar 1aki-laki ialah seeperenam (2/3 - 1/2 = 1/6) 

sebagai pe 1engkap dua pertiga (Rahman. 1989 : 175 ). Dasar 

yang lain ia1ah Hadi ts Nabi sebagaimana diber i t;:,tkan ! ;~h 

Ibnu Mas'ud 1'.09.. tentang penerim.'j.::.ul r'''n'r-j ,'1fILi, v.r!'H"'::", I'-'i In'1.ti 

yang te .t'dir i (LIt" i Fini'l~; ':,', ~';·mr"I.).'':llj • "'1) (-'lJ perempuan pancar 

laki- lr.J~: i rhn E:aucJr=tr~. hprk"lta Ibnu MaE: 'ud: "Nabi Muhammad 

E:. a. w. mplnutuskan untuk anal{ perempuan separoh, cucu perem

]:'uan pancar laki-1aki seperenam sebagai penyempurna dua 

pertiga dan sisanya untuk saudari (HR. Bukhari) (Rahman. 

1989 : 176). Ketentuan seperenam ini menurut Sayyid Sabiq. 

( 255 ), berlaku kecua1i b11a bersama-sama mereka terdapat 

seorang anak laki-laki yang sederajat, maka mereka di 

ashabahkan dan sisanya sesudah bagian anak perempuan shul
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bi, dibagikan untuk aak laki-lald dua bag ian perempuan 

(Sabiq, 255). 

Cucu perempuan pancar laki laki dapat menghijab ahli 

waris saudara seibu dan saudari seibu. Ia juga dapat terhi

,iab oleh dua orang anak perempuan shulbiyah kecuali bila 

bersama-sama mereka didapatkan seoarang anak- laki-laki 

dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka atau lebih 

rendah dari mereka. maka mereka diashabahkan (Sabiq. 255). 

~iuga terhi ..iab dua orang cucu perempuan yang lebih tinggi 

derajatnya serta oleh far'u warits laki-laki yang lebih 

tinggi derajatnya (Rahman, 1989 : 176) . 

Cucu-cucu laki-laki dari pancar laki-laki adalah 

termaeuk far'u-warita. yaitu anak turun ai mati yang mem

punyai hak mewarisi. Bagian cucu laki-laki pancar 

laki-laki- dengan mendasarkan pada interpretasi kata walad 

dalam surat an Nisa' -, ialah ushubah dengan ketentuan : 

Pel'tama. jika si mati tidak mempunyai anak dan tidak 

ada ahli waris yang lain. ia menerima seluruh harta pening

galan secara 'ushubah. Jika ada ahli waris ashhabul-furudh 

ia menerima sisa dari ashhabul-furudh. 

Kedua. j ika cucu i tu mewarisi bersama-sama dengan 

saudari-saudarinya ia membagi seluruh harta peninggalan 

atau sisa harta dari aahhabul-furudh dengan saudari

saudarinya menurut perbandingan dua banding satu (2 : 1). 

10 
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untuk laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bag ian 

perempuan. Kebanyakan ahli waris dapat dihijab olehnya, 

kecuali ibu. ayah. suami. isteri, anak perempuan, cucu 

perempuan pancar laki-Iaki. kakek shahih dan nenek shahi

hah. Cucu 1aki-1aki terhiJab oleh orang 1aki-1aki yang 

1ebih tinggi deraJatnya daripadanya. 

Harta peninggalan (tirkah) atau dikenal dengan isti

lah "sangkolan" termasuk didalamnya harta bawaan suami yang 

didalamnya terdapat ban ke (gi) ban, harta asal serta 

separoh dari harta bersama bagian suami. jika si suami yang 

meninggal dan sebaliknya. 

Hukum waris yang dipakai adalah berdasarkan mUSYawa

rah dengan berpedoman pada hukum waris islam - fiqh as 

syafiiyah - dengan mengadaptasikan dengan tradisi setempat. 

Hukum waris berdasarkan mazhab syafii adalah dalam hal 

menentukan bagian masing-masing, sedang nilai-nilai adat 

(tradiei atau urf) dalam hal harta bersama atau gunah 

kajeh". Dalam fiqh mazhab syafii dan fiqh-fiqh yang lain 

tidak dikenal harta bersama (atau yang disebut gunah kajeh 

di Madura). Namun salah seorang ulama yang diwawancari 

berpendapat bahwa dalam Al Qur'an terdapat aturan tentang 

hak istri atas harta yang diperoleh suami karena istri ikut 

serta membantu kelancaran tugas suami, dengan merujuk pada 

tafsir Jalalaian karya Jalaluddin Al Mahalliy dan Jalalud

.1..1 
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din As Suyuthi (Shomad. et. a1, 1996 : 64-64). 

Pembagian harta perkawinan dan pembagian waris yang 

muncul dari adanya harta perkawinan pada masyarakat pesisir 

selatan Kabupaten Bangkalan diselesaikan dengan musyawarah 

mengundang kiai atau tokoh masyarakat. Karena mereka ber

anggapan kiai atau tokoh masyarakat dianggap sebagai orang 

yang lebih mengerti dan disegani. Dengan demikian penyeles

aian di luar pengadilan lebih banyak dilakukan daripada 

jalur litigasi (Shomad, et.a1 . • 1996 : 65). 

Dalam penelitian Abdul Mutholib pada tahun 1989. 

dilaporkan bahwa pada umumnya masyarakat Madura membagi 

waris lebih disukai dihadapan Ulama/kyai. dan jarang sekali 

sampai disidang Pengadilan Negeri. Ada pendapat umum dika

langan mereka. yang merasa malu apabila masalah waris 

sampai diajukan ke sidang pengadilan. Ada juga yang memohon 

fatwa ke pengadilan agama. namun kebanyakan diselesaikan 

sendiri dilingkungan keluarga yang bersangkutan dengan 

disaksikan oleh ulama ataupun direstuinya. Kalau diteliti. 

pembagian waris mereka itu meskipun patuh pada agama Islam 

ada juga pembagian yang bagian warisnya tidak persis sama 

menurut tuntunan hukum waris Islam. namun juga direstui 

oleh ulama (f'iuntho11b. 1989 : 63). 

12 
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Disamping itu banyak juga yang diselesaikan menurut 

aturan dalam agama dan akhirnya diterapkan dengan musyawa

rah keluarga (Shomad. 1996 : 64-65 ). 
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BAB III 


HETODE PENELITIAN 


Lokasi penelitian ini adalah desa-desa sepan,jang 

pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Wilayah ini berpendu

duk mayoritas beragama Islam. sehingga tampak Hukum Kewari

san Adat itu dipengaruhi oleh Hukum Kewarisan Islam. Pesi

sir selatan Kabupaten Bangkalan meliputi wilayah tiga 

kecamatan dan masing-masing terdiri dari beberapa desa 

diantaranya desa-desa nelayan. Dalam penelitian ini sampel 

akan ditentukan berdasarkan purposive random sampling. 

Pendekatan. dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kasus yang dikenal dengan Eclectic Approach. Data yang 

dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data 

awal berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

atau peneli tin hukum normatif. yang dilakukan untuk mem

peroleh bahan hukum primer. skunder dan tertier. Penelitian 

kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Air

langga. Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

dan Perpustakaan lAIN Sunan Ampel. Sedangkan data primer di 

lapangan dikumpulkan dengan jalan observasi dan wawancara. 

Wawancara dilakukan terhadap warga masyarakat yang melaku

kan pembagian warisan serta terhadap "keypersons" yakni 

dengan mewawancarai sarjana hukum alumni .fakultas hukum 

dan alumni fakultas syari ah yang bertempat tinggal di# 

lokasi penelitian. para tokoh agama (kiai), dan kepala desa 

1.'+ 
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(klebun) beserta sekretaris desa (carik). Guna mendapatkan 

informasi mengenai orang yang pernah melakukan pembagian 

harta warisan dan orang-orang yang akan diwawancarai 

(keypersons) dilakukan observasi terlebih dahulu. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada 

keypersons dan warga masyarakat yang terlibat dalam pem

bagian warisan. 

Data yang terkumpul baik data primer maupun data 

skunder satu sama lain saling melengkapi dan dianalisa 

secara diskriptlf untuk menjawab permasalahan dalam peneli

tian ini seacara diskriptif. 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA 

Mayoritas masyarakat muslim di pesisir selatan kabu

paten Bangkalan menyebut dirinya orang Islam NO (Nadla

tul-Oelama) dan sebagian lebih keren lagi menyebut dirinya 

pengikut aliran ahlussunnah wal jamaah. walaupun tidak 

sedikit diantara mereka tidak tahu maksud istilah itu 

apalagi membedakannya dengan NO. Kondisi faktual ini didu

kung oleh kenyataan historis bahwa daerah ini dulunya 

merupakan basis NO- sebagaimana umumnya NO berbasis kalan

gan pesantren di pedesaaan sedang Muhammadiyah berbasis 

kalangan muslim perkotaan. 

Istilah "Ahlussunnah" dalam lingkungan NU memang 

terasa lebih kuat dan lebih umum terbukti dari AD ART NU 

pasal 2 ayat 2a. disebutkan tujuan NU ilah .. menegakkan 

syari ~at Islam menUl'ut ha1uan Ah1ussunnah wa1 .lama ~ah. 

la1ah Ah1i1 Mazhahlbi1 arba~ah : Hanafi. Ma1iki. Syafi~i 

dan Hambali. Inl berarti bahwa produk hukum Islam (fiqih) 

darl empat muJtahid tersebut harus dipegang teguh sebagai 

mazha.b Ah1ussunna.h wa1 Jal11aah HC Anam, 1985 : 152-153). 

Otoritas yang dipercaya untuk melakukan pembagian 

waris ialah apa yang dalam tradisi di kenaI dengan Ulama 

(mufrad : alim) orang yang berilmu atau sarjana. Karena itu 

J.6 
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ada ulama fiqh. ulama hadits. tafsir. falak. hisab. wirid. 

tarekat dan sebagainya. Tapi bukan berarti orang yang ahli 

suatu ilmu agama disebut ulama atau kyai. Untuk bisa di

panggil ulama, selain harus mempunyai kedalaman ilmu, juga 

harus terlebih dahulu menempuh jalur mengaji di pesantren 

dan yang dikaji harus ~kitab~- sebutan karya tulis agama 

berbahasa Arab dan umumnya terbi tan berabad-abad lampau 

(Anam. 1985 : 174). Dikarenakan konsep ulama yang demikian, 

maka tak heran j ika banyak ahli hukum Islam yang alumni 

lAIN atau sejenisnya tidak mengdapat pengakuan sebagai 

ulama atau kyai dari masyarakat. walaupun kadang-kadang 

diantara mereka adalah keturunan kyai dan mempunyai i lmu 

yang lebih tinggi dibanding dengan yang alumni pesantren. 

Karya tulis dalam bidang hukum atau apa yang sering 

disebut dengan kitab gundul atau kitab kuning yang dijadi

kan pedoman dalam memutus umumnya dari kalangan madzhab 

Syafii, dengan sepenuhnya menerapkan fiqih syafiiyah apa 

adanya atau bertaqlid. Seperti apa yang didiskripsikan 

Choirul Anam (1985: 165) tentang kondisi taqlid di tubuh 

NU : 

"Valam hal ini NU mempel'gunakan pel'istilahan yang 
umum dipel'IlUnakan di kalangan UlalJ1a Ahlussunnah wal 
jama ~ah bahwa Mujtahld sepenulmJ'a hanyalah Mujtahld 
Mutlak atau Mu~itahid Mustaqil. VI bawah tingkatan i tu 
tergolong Muqallid (orang yang mengikut). Sehingga 
spa yang di tempuh NU dal8.Jll ber-mszhab seperti harus 
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mengkaji. memeriks8 dan kemudian menganut salah satu 
dari empat mazhab • ,yang bel'arti juga memilih pilihan 
terkuat (tarjih) sebsgaimS1Ja dilakuksn Mu.itahid 
Fatwa, oleh NU dlanggap sebagal Mugallid". 

Dikarenakan umumnya para ulama setempat itu merupakan 

jebolan pesantren NO, maka apa yang dilakukan mereka tidak 

jauh dengan garis kebijakan NO. Umumnya mereka tidak begitu 

saja mentah-mentah apa yang tercantum dalam kitab-kitab 

yang dijadikan pedoman, namum mereka terlebih dahulu memu

syawarahkan dengan rekan sesama ulama. Hal kondisi tertentu 

terdapat ulama yang lebih kharismatik, maka ulama ini akan 

memutus berdasarkan kitab yang dianggap paling mempunyai 

otoritas dan berbobot dalam masalah fiqh dimaksud. Kondisi 

semacam ini dapat ditemui dalam Kasus Hibah Martlyem. 

Pengkajian masalah-masalah hukum yang lazim dilakukan 

dalam masyarakat setempat adalah identik dengan apa yang 

lazim dilakukan di kalangan NO, yakni bahtsul masall dini

yah - pembahasan masalah keagamaan- yang biasanya dilakukan 

di berbagai masjid desa atau masjid jami" kecamatan. dan 

umumnya dUHlI.Jiri oleh aktlfle ulaml.i NO dljr\ Udnk bl1.If'IHnYfj 

tidak dihadiri oleh semua ulama setempat. 

Di beberapa pesantren yang ada di wilayah ini dan 
I' 

dintaranya diasuh oleh beberapa ulama dan menjebolkan 

beberapa alumni yang cukup berpengaruh di desa mereka 

tinggal, umumnya dikaji beberapa kitab fiqh dari kalangan 

mazhab syafiiy. misalnya ki tab kuning yang paling populer 
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ad81ah Kl tab 1'aql'ib karangBn lrnan Abu SuJ u"'. SYHrah-<8YBrah 

yang populer ialah Fatchul Qal'ib karangan Imam Ibnul Qosim 

Al Ghozi. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

jawa • bahasa Indonesia , dalam bahasa Francis oleh Solomon 

Keyzer (1859) dan L.W.E Van Den Berg (1895). 

Ahli waris mendapat bag ian harta waris dari pewaris, 

tanpa melihat apakah harta i tu merupakan harta pribadinya 

atau gono-gini. Dalam kondisi demikian secara essensial 

ahli waris meawrisi harta pewaris tanpa melihat asalany 

adalahidentik dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun 

ada beberapa perkecualian yang tentunya merupakan suatu 

perbedaan dan mendekati pola hukum adat, yakni dalam hal 

mewarisi harta-harta yang berupa harta pusaka yang sebelum

nya telah didapat secara mempusakai oleh pewaris. Ahli 

waris yang bukan keturunan atau pertalian darah dengan asal 

harta itu biasanya dipandang "tidak layak" untuk menerima 

harta itu. Sebagai contoh seorang istri yang mewarisi 

sebidang tanah atau benda-benda pusaka dari suaminya dimana 

dia tidak mempunyai keturunan, maka muncul kecenderungan 

dari pihak klan suami untuk mengklaim bahwa harta itu tidak 

merupakan hak mereka karena merupakan harta pusaka atau 

sangkolan. Lain persoalannya jika si janda mempunyai ketu

runan dengan sang suami. 
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· Aflak perempuan dan juga anak laki-laki- berhak 

untuk mewarisi keseluruhan harta dari orang tua baik 

wanita ataupun perempuan - keseluruhannya tanpa mempersoal

kan darimana berasal. dengan ketentuan "mekol nyo'on" atau 

sepikul segendong. Konsep "mekol nyo'on" tetap dipertahana

kan sampai saat ini walau kadangkala dalam kondisi tertentu 

dilakukan "modifikasi atau hela". Agak kontras perbedaannya 

dengan konsep hukum adat yang dulunya teguh dengan sepikul 

segendong dan sekarang menjadi sepikul-sepikul atau segen

dong-gendong alias sama rata dengan menggebu-ngebunya 

fenomena emansipasi wanita dan jender. 

Dalam memutus bagian anak perempuan dan bagian anak 

laki-laki, maka perimbangan satu banding eatu bagi mereka 

tidak ada persoalan, yang penting terlebih dahulu masing

masing pihak mengetahui bagian atau porsi masing-masing dan 

kemudian mengikhlaskannya untuk dibagi sama rata. Atau 

dengan kalimat lain pembagian secara faroidl tetap dilaksa

nakan namun setelah itu para pihak mengikhlaskan sebagian 

dari haknya untuk diberikan kepada pihak lain sehingga 

masing-masing pihak mendapat porsi yang sama. Kondisi yang 

demikian hanya dieterapkan apabila unsur ikhlas ada .dalam 

musyawarah itu. jika unsur ikhlas tidak ditemukan atau 

masing-masing pihak bersitegang ingin mempertahankan haknya 

sesuai dengan faraidl. maka pembagian berdasarkan faraidl
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nya yang dilaksanakan. 

Dalam Hukum Islam hikmah orang laki-laki menerima 

bagian dua kali lipat bagian orang perempuan, ia1ah seba

gaimana diuraikan oleh Fatchur Rahman dengan mengutip Ahmad 

a1 Jurjawy dari kitabnya Hikmatut-tasyri'(1989 : 198): 

Syal'i ~at membel'ikan bagian kepada ol'ang laki-laki 
lebih banyak daripada bagian ol'ang pel'empuan adalah 
sebagai imbalan atas tanggungjawabnya yang lebih 
berat dal'ipada tanggungjawab orang perempuan. Ia 
sebagai pemimpin a tau calon pemimpin rumah tangga 
yang bertallggungjawab harus berusaha sekua t tenaga 
un tuk l11encal'i nafkalJ dan mencukupi kebu tuhan kel ual'
ganya dan orang-ol'ang yang bel'ada di bawah tanggun
gannya. Un tuk mellsejahtel'akan hidup keluarganya, 
tidak l11ustahil, ia hal'us menjelajahi daratall, menga
rungi lautan dan l11enyeberangi angkasa untuk berniaga. 
Dia harus bel'hadapan dengan ujung senapan un tuk 
mempertaruhkan llyawanya dalam membela agama. nusa dan 
bangsa. Dia pulalah yang hal'us mengolah tanah, bel'je
mur di bawah tel'iknya matahari dan bel'kuyub di deras
n.Ya air hujall. Segala usaha yang halal, balk yang 
rinl1all maupun yang berat. baik sebagai buruh maupun 
majikan. baik sebagai pegawai negeri maupun swasta 
harus ditempulmya demi untuk memenuhi tuntutan tel'se
but. Berlainan dengan ol'ang perempuan yang boleh 
dikatakan tanggung jawabnya tidak seberat dan seluas 
orang laki-laki dalam bidang kelangsungan hidup 
keluarga dan pellgabdlan kepada negara dan masyal'akat. 
Kenda tipun pada bebel'apa orang pel'eJl1pUan terdapa t 
bakat dan kehalian dalam mencari nafkah dan bahkan 
ada yang sanggup mencukupi kelangsung'an hidup kelual'
ganya, nanJUn syari ~at dan tabi ~at tetap membebankan 
pertanggungan jawab yang' sebel'a t i tu kepada orang 
laki-lakl (suami)." ' 

Lain persoalanya dengan bagian anak perempuan, dalam, 

hal bagian cucu yang dalam kaj ian Profesor Hazairin dan 

ketentuan da1am Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
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Hukum Islam kemudian dikenal sebagai waris pengganti, di 

lokasi penelitian dan di Madura pada umumnya konsep peng

ganti waris tidak dikenal walau dalam kondisi tertentu eueu 

yang terhijab oleh ahli waris yang lain kadang kala diberi 

juga bagian, misalnya dengan keikhlasan atau karokonan atau 

dengan bentuk hibah atau wasiat. 

Dalam menganalisa konsep eueu pengganti ada baiknya 

kita telusuri ketentuan yang terkait dengan kedudukan eueu 

dalam Hukum Kewarisan Islam - khususnya dalam·Fiqh. Sesung

guhnya masalah eueu ini adalah masalah jus r8pl'8semtation

81'S. yai tu paham bahwa eueu merupakan waris pengganti 

ayahnya yang mati lebih dulu itu. Paham ini tidak diakui 

oleh golongan Ahlussunnah (Siddik: 222) 

Dalam Al Qur'an seeara yuridis dalam Surat An Nisa': 

11. kata aulad itu dapat diterapkan kepada eueu panear 

laki-laki betatapun jauh menurunnya selama tidak ada anak 

shulby. Adapun eueu-eueu Iaki-laki maupun perempuan 

panear perempuan tidak dapat dimasukkan dalam arti aulad. 

Dengan demikian bagian eueu-eueu perempuan panear Iaki-Iaki 

adalah identik dengan bagian anak perempuan shulbiyah dan 

dasar hukum yang dipergunakan untuk menetapkan bagiannya 

adalah sama dengan dasar hukum yang dipergunakan untuk 

menetapkan bagian anak perempuan (Rahman " 1888 : 175) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian POLA PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM... Drs. Abd. Shomad, S.H.



/ 

Menurut doktrin ahltisunnah. hanya cucu dari anak 

laki-Iaki saja yang dapat tampil sebagai ahli waris dzawil 

furud atau asabah. selebihnya hanya dipandang sebagai ahli 

waris dzawil arham yang baru mendapat bagian apabila ahli 

waris dzawil furud dan ashabah tidak ada. Lalu muncu ~ 

konsep penggantian tempat dalam k,=Li ian Luklllfl T el.c-un ,-), 

Indones ia. se lain p1 aa [.:3vel''Vu} 1 i n,2 \',s.np ,-11 ;·:pn;:j: dalam 8. W. 

Indone::::;ia populer kemba

1 • , 1 i:;ete:1!1 h Ko)"u=;ep pewFlrisF:ln bi lAteral dipopulerkan oleh 

Ijtihad HazBirin, seorang pakar hukum adat. Yang dimaksud 

dengan penggantian tempat menurut Ismuha ialah penggantian 

ahli waris, umpamanya seseorang meninggal dunia meninggal

kan cucu yang orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu. 

Cucu ini menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal 

lebih dahulu untuk menerima warisan dari nenek atau kakek

nya (Ismuha. : 69) . 

Ijtihad Hazairin- demikian para penulis menyebutkan 

berawal dari pemikiran bahwa Al Qur' an maupun As Sunnah 

tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek eerta ahli 

warie yang sedera,iat lebih ';auh lagi, maka persoalan i tu 

dicari jalan keluarnya melalui ijtihad. Salah satu ijtihad 

itu telah dilakukan oleh Zaid bin Tsabit . yang intinya : 

"Cucu, 1a.ki-la.ki dan perempuan mela.1ui anak laki-1aki 
sedera..7a.d dengan anak, LUka. tida.k ada. 8.na.k la.ki -laki 

,;~U0cl. , 
~ t· . .. .j • • .•• 

, -_.oS U It E:.. .cl A Y A .J 
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yang masill hidup. Cucu laki -laki seperti anak laki
laki. cucu perempuan seperti anak perempuan. mereka 
mewaris maupun menghi,jab seperti anak.. dan tidak 
mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki" 

Hazairin menilai bahwa pendapat Zaid bin Tsabit itu 

hanya logis apabila diterapkan pada masyarakat yang patri

lineal, dan akan tidak logis jika diterapkan dalam masyara

kat matrilinel~ dan bilateral. Pendapat diatas tidak selu

ruhnya dapat diterima sebab bertentangan dengan Ai Qur'an 

(Hazairin, 1982 : 106). 

Konsep ahli waris pengganti (nadaharat al-tanJtsil) di 

Mesir dan negara-negara Timur Tengah tidak bisa diterima 

karena berlawanan dengan asahajib-mahjub dan seabagai 

penggantinya ditempuh dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah 

di Mesir. melalui Qanun Al-Wasiyah Nomor 71 Tahun 1946, 

apabila kita cermati bunyi pasal 76-79 hanya diperuntukkan 

bagi cucu laki-laki atau perempuan dari pancar anak laki

laki atau perempuan dari pancar anak perempuan yang termah

jub oleh keberadaan paman mereka. Qanun tersebut memberi

kan was:l.yah waj ibah terbatas untuk kerabat (orang punya 

hubungan nasab) dengan pewaris, namun terdinding oleh ahli 

waris lain yang lebih dekat . Pakar hukum disana menyebut 

dengan aulad al-dhuhul' dan aulad al-buthun (Abbas. 1993 : 

63). Kebijakan yang melatar belakangi penerimaan wasiat 

waj ibah melalui Qanun Al-Wasiyah Nomor 71 Tahun 1946 di 

Mesir. antara lain bayangan mahjub oleh ahli waris yang 
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lebih dekat dengan pewaris. dalam asset kekayaan Datuk 

terkadung andil dari almarhum anaknya yang telah meninggal 

lebih dahulu dan selama i tu biaya hidlip si cucu ditopang 

oleh dana dan hadhanah datuk. Pengaturan wasiyat waj ibah 

yang bersifat antisipatif i tu relevan dengan fatwa hukum 

ulama tabi"in dan juga Ibnu Hazam AI-Andalusy (Abbas, 1993 

. 65). 

Bila kita cari akar pandangan hukum yang menganggap 

wasiat sebagai waj ib hukum menunaikannya akan diketemukan 

bahwa fatwa hukum Ibnu Umar. Thalham Zubair. Abdullah bin 

Abi Aufa. Thawus. Al-Sya"bi. Abu Sulaiman dan jajaran 

madzhab Dhahiri. Akan tetapi wasiat wajibah sepanjang 

pendapat Ishaq bin Raheih. Abu Sulaiman. maupun Ibnu Hazam 

Al Andalusi peruntukannya terbatas bagi kerabat pewaris 

yang tidak beroleh pusaka karena halangan waris mahjub 

(Abbas, 1993 : 63). 

Orang- ·:{)rang yang mendapat wasiat waj ibah itu ialah 

cucu-cucu yang orang tuanya telah mati mendahului atau 

berbarengan dengan pewaris. Mereka diberi wasiat waj ibah 

sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh 

melebihi dari 1/3 peninggalan. Oleh karena besar kecilnya 

bagian oarang tuanya i tu tergantung dengan sediki t atau 

banyaknya saudara orang tuanya yang pada mewarisi. maka ada 

kemungkinan bahwa bagian orang tuanya 1/5.1/4.1/3, atau 1/2 
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peninggalan. keIebihannya itu harus dikembalikan kepada 

ahli war is. Kendatipun cucu tersebut dapat menduduki kedu

dukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan. namun 

jumlah yang diterimanya itu bukanlah semat-mata berdasarkan 

mempusakai (dengan fardh atau 'ushubah). tetapi berdasarkan 

washiyat wajibah. Oleh karenanya memberikan bagian kepada

nya harus didahulukan daripada membagikan kepada ahli waris 

dan bahkan harus didahulukan daripada pelaksanaan washlyat 

lkhtlyarlyah (Rahman. 1989 : 186) 

Dengan demikian nampak bahwa konsep cucu pengganti 

atau Iebih tepatnya penggantian tempat tidak dikenal dalam 

Hukum Kewarisan Islam Ahlussunnah sebagai gantinya ialah 

wasiat wajibah. Dan ketentuan ahlussunah itu diikuti secara 

taglid oleh otoritas yang melakukan pembagioan waris di 

peaiair selatan Kabupaten Bangkalan dengan berbagai modi

fikasi tanpa meningggalkan hakekat mengikuti golongan 

ahluasunnah yakni dengan memberikan bagian bagian melalui 

muayawarah dengan sifat ikhlas dan hibah. 

Rupanya orang Madura tidak hanya pandai mengergaj i 

tank". 
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BABV 


KESIMPULAN 


A. Simpulan 

Hukum Kewarisan Islam khususnya Fiqh Syafiiyah diter

apkan secara konsisten oleh masyarakat di pesisir selatan 

Kabupaten Bangkalan. dengan mengacu pada kitab standar 

dalam madzhab tersebut dalam melakukan pembagian waris 

terhadap bagian anak perempuan dan cucu pengganti yakni 

cucu yang terhijab oleh ahli waris yang lain. Dalam kondisi 

tertentu modifikasi atau hela dilakukan dengan melalui 

suatu musyawarah setelah masing-masing pihak mengetahui 

posisi masing-masing. atau melalui perbuatan hukum hibah 

atau wasiat. Dalam kaitannya dengan harta waris yang dida

lamnya ada harta sunah kajeh -gono-gini". maka model 

pembagian harta kekayaan dalam perkawinan dalam hukum adat 

dipakai dan untuk selanjutnya diterapkan fiqh syafiiyah. 

Keputusan musyawarah dalam pembagian waris - walau 

kadang kala tidak selalu memuaskan para pihak - umumnya 

dipatuhi oleh ahli waris dikarenakan kepatuhan atas hukum 

Allah dan "berkah" sang kyai/guru yakni otoritas biasanya 

diminta menjadi arbiter atau hakim. 

27 
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B. Saran 

Dalam ran~ka pembangunan hukum nasional khususnya 

dalam bidang hukum waris. politik hukum unifikasi hendaknya 

dilakukan secara selektif terhadap hal-hal tertentu yang 

tidak terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang ber

dimensi religius. Sehingga hukum nasional yang terbentuk 

nantinya tidak akan hanya menjadi macan kertas karena tidak 

eesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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