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Lampiran 1 

  Daftar Terjemah 

Hlm Bahasa Asing Terjemahnya 

20 An islamic will and is defined in islam as an 

admission iqra of honour made by a person 

during his lifetime. the purpose of preparing 

a will can be ofa charitablenature or any 

other purposepermissible by islam 

Dalam Islam mendifinisikan wasiat 

sebagai pengakuan yang diucapkan 

seseorang secara lisan atau suatu 

kehormatan yang dilakukan seseorang 

seumur hidupnya. Tujuan ndari wasiat 

yaitu untuk memperbanyak amal apabila 

dijalankan sesuai dengan syariat Islam. 

 Tidak ada wasiat bagi ahli waris فال وصية لو ارث 29

 Kecuali jika para ahli waris الورثةيشاء انالوزوصيةالورثةاجتالا 32

menghendakinya 

34 Inheritance law is the law that regulates the 

transfer of intheritance from the heir to the 

heirs. this law exists because of the event of 

death. Is islamic law literature, islamic 

inhetitance is known by several terms such 

as faraidh, mawaris fiqh, and inheritance 

law.  

Hukum waris Islam adalah hukum yang 

mengatur hak pemindahan dari pewaris 

kepada ahli waris. Hukum ini ada karena 

ada peristiwa kematian. Dalam literatur 

keislaman, hukum Islam dikenal dengan 

beberapa istilah yaitu faraidh, fiqh 

mawaris, dan hukum Islam. 

34 Islamic inheritance law is a law that 

regulates the transfer of ownership of the 

inheritance of the heirs, determiner who is 

entitled to become heirs and their respective 

shares. 

Hukum waris Islam adalah hukum yang 

mengatur tentang perpindahan 

kepemilikan harta warisan para ahli waris, 

penentu siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan bagiannya masing-masin g. 

35 According to scholars, there are three kinds 

of death of the heir, namely true death 

haqiqi, which is death that can be witnessed 

by the judge‟s decision hukmi, is death 

caused by the judge‟s decision, whether the 

person is alive or dead. And the last is death 

according to suspicion (taqdiri), is death 

besed on a strong suspicion that the person 

concerned has died. 

Menurut para ulama ada tiga macam 

kematian pewaris. Yaitu kematian 

sebenarnya (mati haqiqi) adalah kematian 

yang dapat disaksikan oleh hakim. Mati 

hukmi adalah kematian yang disebabkan 

oleh keputusan hakim baik orang itu 

masih hidup atau sudah meninggal. 

Terakhir yaitu mati karena kecurigaan 

(taqdiri) adalah kematian yang didasari 

oleh kecurigaan yang kuat bahwa yang 

bersangkutan telah meninggal. 

37 An heir is a person who has the right to 

property or property or rank as the successor 

of the person who died (previously). 

Ahli waris adalah orang yang berhak atas 

benda atau pangkat sebagai penerus orang 

yang meninggal sebelumnya. 
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Lampiran 2 

Catatan Konsultasi Dospem 1 
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Catatan Konsultasi Dospem II 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara  

A. Pedoman wawancara dengan informan N 

1. Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, 

dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk 

melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang 

terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan ibu pian 

sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk ulun 

wawancarai mengenai hal tersebut? 

2. Kalau boleh tahu, kapan dan apa penyebab pewasiat meninggal dunia? 

3. Ada berapa ahli waris atau anak yang ditinggal oleh pewasiat? 

4. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewasiat ketika meninggal dunia? 

5. Sebelum pewasiat  meninggal dunia, apakah ada pesan atau wasiat yang 

disampaikan beliau kepada karib kerabat atau anak-anaknya? 

6. Apa isi pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut? 

7. Kemudian dengan pesan itu, bagaimanakah tanggapan atau respon ahli 

waris yang ditinggalkan, apakah ada ahli waris yang tidak menyetujui 

pesan atau wasiat tersebut atau semua ahli waris yang ditinggalkan setuju 

saja? 

8. Bagaimana tanggapan atau respon ibu sendiri mengenai pesan atau wasiat 

yang disampaikan oleh ibu anda)? 
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9. Apakah dari seluruh ahli waris sudah pernah melakukan musyawarah 

mengenai pesan yang disampaikan oleh beliau mengenai pemberian 

seluruh harta peninggalannya dengan cara wasiat kepada ibu? 

10. Jika boleh tahu, apakah alasan atau faktor yang menyebabkan pewasiat 

memberikan seluruh hartanya kepada ibu? 

11. Mungkin itu saja bu pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang 

ingin ulun tanyakan lagi apakah ulun boleh wawancara kesini lagi? 

B. Pedoman wawancara dengan informan A (anak  M) 

1. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan nama ulun 

Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun 

kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang 

permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang 

disampaikan pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah bapak tidak 

keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal tersebut? 

2. Sebelum pewasiat meninggal dunia, beliau berpesan atau berwasiat 

bahwasanya seluruh harta yang ditinggalkan nantinya akan diberikan 

kepada bibi (adik kandung ibu pian) yang bernama N. Bagaimana menurut 

ibu pian mengenai isi wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut? 

3. Apakah ibu pian (M) menyetujui dengan pesan atau wasiat yang 

disampaikan oleh pewasiat? 

4. Apa alasan yang membuat ibu pian tidak setuju dengan pesan atau wasiat 

yang disampaikan oleh pewasiat? 
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5. Apakah ibu pian dan keluarga sudah melakukan musyawarah mengenai 

pesan atau wasiat yang diberikan pewasiat kepada ahli waris yaitu saudara 

kandung ibu pian yang bernama N? 

6. Mungkin itu saja pak pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang ingin 

saya tanyakan lagi apakah saya boleh wawancara kesini lagi? 

C. Pedoman wawancara dengan informan R (cucu pewasiat) 

1. Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, 

dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk 

melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang 

terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat 

sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk saya 

wawancarai mengenai hal tersebut? 

2. Apakah anda mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai perwasiatan yang 

dilakukan dalam kasus tersebut? 

3. Jika boleh tahu apakah alasan N yang tidak menyetujui hal tersebut? 

4. Apakah sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga yang lainnya? 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai wasiat itu? 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara 
Pertanyaan Jawaban 

No A. Hasil wawancara dengan informan N 

1.  

 

 

 

Mohon maaf mengganggu waktu ibu, 

perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari 

kampus UIN Antasari Banjarmasin. 

Kedatangan ulun kesini untuk melakukan 

penelitian skripsi yang membahas tentang 

permasalahan yang terjadi dalam keluarga 

pian mengenai wasiat yang disampaikan ibu 

pian sebelum meninggal dunia. Apakah ibu 

tidak keberatan untuk ulun wawancarai 

mengenai hal tersebut? 

 

                        Iya kada papa 

2. 

 

 

 

 

 

 

Kalau boleh tahu, kapan dan apa penyebab 

pewasiat meninggal dunia? 

 

Sidin samalam maninggal tahun 2021, 

penyebab mama ku maninggal karana umur 

sidin nang sudah liwar tuha, mama ku 

samalam maninggal umur seratus tahunan 

labih. Sidin garing  lawas banar 17 tahun, 

sidin kadada garing yang kaya urang wahini 

pang, yang kaya kanker atau samacamnya, 

tapi sidin garing karana panyakit urang tuha 

pang kalo dah. Kaya sidin kada bisa bajalan 

lagi, kada bisa makan sorangan, mun makan 

pasti disuapi, dimandi akan, macam-macam 

ai lagi. Yang kaya bayi yang hanyar lahir 

tuh nah, kada bisa beapa-apa sorangan. 

3. Ada berapa ahli waris atau anak yang 

ditinggal oleh pewasiat? 

 

Mama ku baisi anak Sembilan, tapi ada yang 

maninggal dah dua tadahulu, nah sakarang 

nih sisa tujuh ai lagi aku lawan dingsanakan 

ku. Lakian tiga orang lawan binian baampat. 

Yang lain sudah kawin barataan kacuali aku 

lawan kaka ku yang binian. Jadi nang 

tinggal di rumah nih ya aku ai lawan kaka 

ku yang binian tuh lawan uma ku tuh. Kaka 

ku yang binian tuh kada kaya orang pang, 

inya kada tapi wani mun orang banyak nih 
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makannya dirumah tarus badiam, mun kada 

ka pahumaan manjatui nyiur gugur.  

 

4.  

 

 

 

Harta apa saja yang ditinggalkan oleh 

pewasiat  ketika meninggal dunia? 

 

Sabujurnya mama ku itu kada bisi banyak 

harta. Kami nih kadada bisi apa-apa kaya 

urang, salain rumah ngini lawan tanah di 

pahumaan sadikit. Kira-kira luas tanahnya 

tuh paling satangah hektaran.  

 

5. 

 

 

Sebelum pewasiat meninggal dunia, apakah 

ada pesan atau wasiat yang disampaikan 

beliau kepada karib kerabat atau anak-

anaknya? 

 

Ada 

 

6. Apa isi pesan atau wasiat yang disampaikan 

oleh pewasiat tersebut? 

 

Sabalum mama ku maninggal samalam sidin 

parnah mengiau aku lawan kaka ku nang 

paling tuha (M). Nah pas kami datang mama 

ku tuh bapandir atau bapasan “apabila kena 

aku maninggal dunia dah harta nang ku 

tinggal akan nih rumah lawan tanah di 

pahumaan ku bari akan lawan ikam (N) ujar 

mama ku. Nah pas itu tuh takajut aku aku 

nih, takutan ada jua kalo pina kaka ku tadi 

marah. Ujar kuitan ku kanapa inya 

mambariakan rumah ngintu lawan tanah 

karana aku jar sidin sudah marawat sidin 

garing lawas, salain ngintu jua karana aku 

manjaga kaka ku yang kada kawa tatamu 

orang banyak tuh jua, lawan karana aku 

balum kawin, lawan jua aku nih kada baisi 

panghasilan atau gawian yang tatap. 

Sahingga kuitan ku mambariakan rumah 

lawan tanah tu lawan aku. 
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7. Kemudian dengan pesan itu, bagaimanakah 

tanggapan atau respon ahli waris yang 

ditinggalkan, apakah ada ahli waris yang 

tidak menyetujui pesan atau wasiat tersebut 

atau semua ahli waris yang ditinggalkan 

setuju saja? 

 

Pas pasan tuh disampai akan waktu itu tu, 

kaka ku yang tatuha tuh satuju aja pang 

lawan pasan kuitan kami tu. Dingsanak yang 

lain gin satuju haja kaya itu nah lawan pasan 

kuitan tuh, mungkin anak-anak sidin paham 

haja alasan sidin bapasan kaya itu. Tapi pas 

mama ku itu maninggal sakalinya kaka yang 

tatuha tadi kada satuju lagi lawan pasan 

kuitan kami tu nah. Inya marubah 

pandirannya ngintu pas mama ku maninggal 

dunia jadi kada satuju pulang lawan pasan 

mama ku itu. Pas mama ku masih hidup 

kaka ku nang tatuha tadi satuju haja. Nah 

pas ngintu iya timbul masalah antara kaka 

ku lawan aku. Jadi antara kami tuh kada 

bahiranan lagi kaya bahari. Gara-gara pas 

pasan tuh disampaikan samalam aku lawan 

kaka ku ngintu haja pang mandangar kadada 

orang lain lagi lalui ngalih pas handak 

mangarasi tu. Kaka ku itu karas orangnya 

jadi inya tatap lawan parnyataannya 

sakarang. 

 

8. Bagaimana tanggapan atau respon ibu sendiri 

mengenai pesan atau wasiat yang 

disampaikan oleh ibu anda? 

 

Awalnya takajut ai lawan pasan sidin tuh. 

Tapi kaya apapun jua itu kahandak sidin 

nang tarakhir dah. Mungkin karana aku 

sudah manjaga lawan marawat sidin 

batahun-tahun sorangan lawan aku jua 

kadada baisi tampat tinggal salain di rumah 

ini lalui ai sidin mambari akan rumah ngintu 

lawan aku dengan cara bapasan atau wasiat. 
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9. Apakah dari seluruh ahli waris yaitu semua 

anak pewasiat sudah pernah melakukan 

musyawarah mengenai pesan yang 

disampaikan oleh beliau mengenai pemberian 

seluruh harta peninggalannya dengan cara 

wasiat kepada ibu? 

Pernah samalam, dan musyawarahnya ngintu 

kada berhasil. Sampai sakarang kaka ku itu 

tatap karas lawan haknya dan inya kada 

handak marelakan  apa yang saharusnya 

manjadi ampunnya. 

10. Jika boleh tahu, apakah alasan atau faktor yang 

menyebabkan pewasiat memberikan seluruh 

 hartanya kepada ibu? 

 

Pas wasiat itu disampai akan lawan mama ku, jar sidin 

alasan sidin mambari akan samuan harta 

paninggalannya lawan aku karna aku sudah marawat 

lawan manjaga sidin salama bartahun-tahun, salain itu 

jua aku manjaga kaka ku yang kada tapi wani tatamu 

orang banyak tuh, karna aku balum kawin atau balum 

berkeluarga, lawan aku kadada baisi gawian atau 

panghasilan yang tatap kaya urang. Nang itu pang 

alasan kanapa sidin mambari akan rumah lawan 

tanahnya lawan aku barataan. 

11. Mungkin itu saja bu pertanyaan dari saya 

terimakasih, jika ada yang ingin ulun 

tanyakan lagi apakah ulun boleh wawancara 

kesini lagi bu? 

 

 

              Iya bulih banar ding ai. 

 

B. Hasil wawancara dengan informan A 

1. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, 

perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari 

kampus UIN Antasari Banjarmasin. 

Kedatangan ulun kesini untuk melakukan 

penelitian skripsi yang membahas tentang 

permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian 

mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat 

sebelum meninggal dunia. Apakah bapak tidak 

keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal 

tersebut? 

             

                    Iya kada papa. 
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2. Sebelum pewasiat meninggal dunia, beliau 

berpesan atau berwasiat bahwasanya seluruh 

harta yang ditinggalkan nantinya akan 

diberikan kepada bibi (adik kandung ibu pian). 

Bagaimana menurut ibu pian mengenai isi 

wasiat yang disampaikan oleh pewasiat 

tersebut? 

 

Manurut mama ku hal itu tu kada bujur, karna 

 dalam Islam bagian-bagian sagan ahli waris  

itu sudah ditantu akan barapa-barapa bagian  

masing-masing. 

3. Apakah ibu pian (M) menyetujui dengan pesan 

atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat? 

 

Kada, karna manurut mama ku saharusnya 

sidin dapat bagian harta warisan dari 

pewasiat, karna mama ku anak nang tatuha 

di antara yang lain. Mama ku tahu kalaunya 

bagian mama ku pasti labih sadikit dari pada 

bagian dingsanak-dingsanaknya yang lakian, 

karna bagian lakian binian tuh jar mama ku 

dua banding satu (2:1). Walaupun sadikit 

ujar mama ku, mama ku tatap handak 

maambil bagian yang saharusnya manjadi 

ampun mama ku. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Apa alasan yang membuat ibu pian tidak setuju 

dengan pesan atau wasiat yang disampaikan 

oleh pewasiat? 

 

 

 

 

 

 

Apakah ibu pian dan keluarga sudah  

melakukan musyawarah mengenai pesan  

atau wasiat yang diberikan pewasiat ahli  

waris yaitu saudara kandung ibu pian yang  

bernama N? 

Mama ku kada satuju karna wasiat nang 

disampai akan nini tuh isinya pasan yang 

mambari akan saluruh harta warisannya 

lawan ading mama ku. Manurut mama ku itu 

kada adil karna mama ku lawan dingsanak-

dingsanak mama ku nang lain kadada 

mandapat akan sadikit pun harta dari 

paninggalan pewasiat. 

Sudah. Tapi kadada hasil lawan kadada titik 

tarangnya, karna mama ku tatap lawan 

pandirian sidin, tatap handak manginginkan 

bagian sidin. 
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6. Mungkin itu saja pak pertanyaan dari saya 

terimakasih, jika ada yang ingin ulun tanyakan 

lagi apakah ulun boleh wawancara kesini lagi? 

 

             Iya bulih kada papa. 

 

C. Hasil Wawancara dengan informan R 

 

 

 

1. 

Mohon maaf mengganggu waktu ibu, 

perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari 

kampus UIN Antasari Banjarmasin. 

Kedatangan ulun kesini untuk melakukan 

penelitian skripsi yang membahas tentang 

permasalahan yang terjadi dalam keluarga 

pian mengenai wasiat yang disampaikan 

pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah 

ibu tidak keberatan untuk saya wawancarai 

mengenai hal tersebut? 

 

 

 

 

 

 

                Iya ding kadapapa. 

 

 

 2.          

Apakah anda mengetahui permasalahan yang 

 terjadi mengenai perwasiatan yang dilakukan dalam 

pada kasus tersebut? 

 

 

Tahu ding. Wasiat itu samalam terjadi pas 

kurang labih seminggu nini tu sebelum 

meninggal. Sidin bepesan lawan anak-anak sidin 

kalaunya rumah lawan tanah yang dibalakang 

rumah tu dibariakan lawan N. Yang satahu ku 

itu alasan sidin mambari rumah lawan tanah itu 

karna N sudah manjaga mamanya sakit lawas 

sorangan. Lawan satahu ku kalaunya rumah tu 

 dijual jar ngalih kena N lawan kakaknya tinggal 

dimana. Makanya rumah lawan tanah itu  

dibariakan lawan N. 
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3. Jika boleh tahu apakah alasan M yang  

tidak menyetujui hal tersebut? 

 

 

 

 

 

alasan M kada setuju karna menurut inya, inya 

harus dapat bagian itu jua karna inya anak paling 

tuha. Sebagian orang sini ada yang mambagi 

warisan sesuai lawan hasil rembukan ahli waris 

yang paling tetuha. Makanya M handak jua lawan 

harta warisan dari nini. Dan M handak membagi 

warisan sesuai dalam Islam.  

4. Apakah sudah pernah melakukan  

musyawarah dengan keluarga yang  

lainnya? 

 

Dua kali dah samalam pernah bemusyawarah 

lawan keluargaan-keluargaan yang lain, biar 

Setuju lawan wasiat itu. Tapi hasilnya kakaya itu 

ai, M tatap karas lawan pilihannya. Inya tatap 

handak mandapatkan warisan dari nini, padahal 

harta pewasiat kada banyak banar jua. Cakanya 

tih dibari akan lawan ading (N), sudah tahu inya 

kadada baisi rumah selain rumah nini tu. Tapi 

tatap ai M kada paham lawan keadaan dansanak. 

Kaluarga-kaluarga yang lain jua sudah tuhuk 

membujuk tapi inya tatap lawan pandirian inya. 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai  

wasiat itu 

Mun manurut ku lah kadapapa ai rumah lawan 

tanah itu dibariakan lawan F. soalnya tahu haja 

jua keadaan  M kya apa, kada bisi apa-apa. Mana 

kaka jua diongkosi dirumah. Mun maharap akan 

duit barian urang kada kawa. Baik haja nini 

bapasan kaya itu, soalnya mun dijuali barataan 

kaya apa M lawan kakaknya. Dingsanakan amun 

hakun maharagu. Mun baras kawa haja N kada 

manukar, masalahnya inya kawa haja batanam di 
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pahumaan tanah yg dibari nini nih. Jadi manurut 

aku lawan kaluargaan kecuali M akur-akur haja 

mun rumah lawan tanah itu dibari akan lawan N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 
 

Lampiran 5 

Foto Wawancara 

a. Foto dengan informan N 
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b. Foto dengan informan A 

 

 

c. Foto dengan informan R 
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Lampiran 6 

Surat Penetappan Judul Skripsi 
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Lampiran 7 

Surat Perubahan Judul Skripsi 
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Lampiran 8 

Surat Penetapan Waktu Seminar 
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Lampiran 9 

Surat Selesai Seminar 
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Lampiran 10 

  Surat Izin Riset 
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Lampiran 11 

Surat Riset dari Kantor Kesbangpol 
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Lampiran 12 

Surat Selesai Riset 
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Lampiran 13 

     Surat Keterangan Ujian Komprehensif 
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Lampiran 14 

Surat Selesai Ujian Komprehensif 
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Lampiran 15 

Sertifikat  LKK Komputer 
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Lampiran 16 

Surat Keterangan Ujian BTA 
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Lampiran 17 

Surat Transkirp Nilai Ekstra Kurikuler (SKK) 
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Lampiran 18 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama : Fatmiratna 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rukam, 13 September 1999 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Pernikahan : Belum Menikah 

6. Alamat  : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan                                                                                          

Hulu, Kab. Tanah Bumbu 

7. Nomor. HP                : 085754177239 

8. Pendidikan          :  

a. SDN Manuntung, lulus tahun  2012 

 b. MTS Miftahul Jannah, lulus tahun 2015 

    c. SMAN 1 Kusan Hulu, lulus tahun 2018 

9. Orang Tua/Wali : 

a.  Ayah  

Nama : Asri 

Pekerjaan : Petani 

  Alamat   :  Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan                                                                                          

Hulu, Kab. Tanah Bumbu 

b. Ibu 

 Nama   : Murniati 

  Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

  Alamat   : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan                                                                                          

Hulu, Kab. Tanah Bumbu 

10. Saudara    :  Siti Rahmah 

       Juwairiyah 

       Nor’ain 

       Irhani 
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11. Pengalaman Organisasi   : PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banjarmasin, 27 Juni  2022 

 

 
Fatmiratna 




