


 
ABSTRAK 

 
Hukum positif Islam sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam Kompilasi 

Hukum Islam mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan Hukum substansial 
(materi) yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam 
lingkungan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mencakup dimensi 
pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk 
kekuasaan pemerintahan negara, dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan 
kehakiman terhadap perkara yang di ajukan ke pengadilan. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research),  dan bertipe deskriptif 

analitik, dengan menggunakan pendekatan normative, sosiologis dalam memecahkan 
permasalahan yang muncul dari kajian ini. Sedang untuk analisis data menggunakan metode 
induksi dan deduksi. 

 
Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan salah satu kompetensinya adalah 
masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI khususnya pembagian 
anak laki-laki dan perempuan masih mempergunakan pembagian 2:1 dengan berbagai alasan. 
Argumentasi qat’I serta alasan tanggung jawab nafkah yang dijadikan alasan pelegalan 2:1 
sudah terbantahkan dengan relativitas qat’I serta keadaan social yang berubah sehingga 
masalah ekonomi bukan dominasi laki-laki lagi, dan maharpun secara esensi tidak harus yang 
mahal dan memberatkan suami.Pembagian 2:1 tersebut bukan berarti tidak bisa diterapkan, 
apabila situasi dan kondisi bercorak sama atau setidaknya mendekati corak masyarakat pada 
waktu itu, maka ketentuan tersebut masih relevan untuk diterapkan. 
 
Key word:  Rekonstruksi, Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)    
 
    
  

 
                                                                 
 
  

  
                                                                                                                                
  
 
 
 
    
   

        
 
  

 
 
 
 



 
 
  
























































































	HLAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB II HUKUM KEWARISAN DALMA LINTASAN SEJARAH INDONESIA
	A. Masuknya Islam ke Indonesia
	B. Hukum Kewarisan di Zaman Kerajaan Islam dan Penjajah
	C. Hukum Kewarisan Pra Kompilasi Hukum Islam

	BAB III HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA
	A. Sejarah Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam
	B. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam
	C. Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan Pasal 176

	BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
	A. Sebab-sebab Turunnya Ayat Kewarisan
	B. Pendapat Para Ulama Tentant 2:1
	C. Sumbangan terhadap Kompilasi Hukum Islam

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	CURRICULUM VITAE



