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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S1 Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian di bidang ilmu kenotariatan untuk penyelesaian masalah 

KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik 

 KU4 Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

KK1 Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang kenotariatan 



P2 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dalam hukum waris Islam sebagai dasar 

dalam penyelesaian masalah dalam hukum waris Islam di indonesia.  

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini membahas mengenai waris berdasarkan ajaran Islam, dasar hukum wars Islam, tujuan hukum kewarisan Islam, sistem 

kekerabatan dalam hukum waris Islam, asas/prinsip hukum waris Islam, unsur-unsur kewarisan Islam, hukum waris Islam diantara media-

media peralihan hak dalam Islam, jenis-jenis dan pembagian hukum ahli waris Islam, pola-pola pembagian warisan, pembagian warisan 

untuk kondisi-kondisi tertentu dan pembagian ahli waris Islam, dan pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia.  

 

Buku Acuan : 1 Ahmad Warson Munawir Al-Munawir. 1984. Hukum Waris Islam. Fakutas Ekonomi UII : Yogyakarta 

 2 Arfin Hamid, Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan, UMI TOHA, Makassar, 2015 
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 5 Faturrahman, Hukum Fiqh Islam, Al-Maarif, Bandung, 2009 
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 7 Mohd. Idris Ramulyo. 2006. Hukum Kewarisan Islam. In Hill Co : Jakarta 

 8 Siah Khisiah. 2010. Wakaf dan Hibah. CV Pustaka Setia : Bandung 

 9 Suhwardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. 2007. Hukum Waris Islam. Sinar Drafika : Jakarta 

 10 Saifuddin Arief. 2007. Hukum Warisan Islam dan Praktek Pembagian  Harta Peninggalan. Kencana, PP 
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PERTE 

MUAN 

KE- 

SASARAN 

PEMBELAJARAN 
MATERI PEMBELAJARAN 

METODE/STRATEGI 

PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 
KRITERIA PENILAIAN 

BOBOT 

(%) 

I Pembukaan 

matakuliah 

(mahasiswa 

menyepakati kontrak 

perkuliahan) dan 

mahasiswa mampu 

menguraikan Hukum 

Waris Islam sebagai 

sebuah sistem 

kewarisan yang 

berdasarkan Al quran 

dan As sunah 

 

Pembukaan kuliah, menjelaskan 

tentang : 

1. Kontrak perkuliahan  

2. Identitas mata kuliah 

3. Sasaran Belajar 

4. Deskripsi mata kuliah 

 

Sistem kewarisan berdasar AL 

quran dan As sunah: 

1. Ayat dan Hadist yang 

berkaitan dengan kewarisan 

Islam 

2. Hakikat dan tujuan 

kewarisan Islam 

3. Fungsi dan peranan hukum 

waris dalam keluarga Islam 

• Kuliah Interaktif 

• Penelusuran 

Pustaka 

2x50 

menit 

• Kemampuan 

menguraikan identitas, 

sasaran belajar dan 

deskripsi matakuliah 

• Kemutakhiran literatur  

• Ketepatan menguraikan 

materi  

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

3 

II Mahasiswa mampu 

menguraikan dasar 

hukum kewarisan 

Islam 

Dasar hukum waris Islam baik yang 

bersifat normatif maupun yang 

bersifat positif di Indonesia; 

Praktek-praktek kewarisan Islam 

dalam masyarakat Indonesia. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 



III Mahasiswa mampu 

menganalisis sistem 

kekerabatan dalam 

hukum kewarisan 

Islam 

 

Sistem kekerabatan yang dianut 

dalam Al quran; 

Sistem kekerabatan yang dianut 

oleh masyarakat muslim Indonesia; 

Aneka sistem kekerabatan yang 

tidak bertentangan dengan 

kewarisan Islam. 

• Kuliah Interaktif 

• Diskusi 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Ketepatan menganalisis 

tema diskusi untuk 

menemukan beberapa 

sistem kekerabatan 

dalam dunia masyarakat 

muslim 

• Kemampuan bekerja 

sama dalam kelompok 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 

IV Mahasiswa mampu 

menganalisis 

asas/prinsip-prinsip 

hukum kewarisan 

Islam 

 

Beberapa prinsip-prinsip hukum 

kewarisan Islam; 

Asas/prinsip-prinsip hukum 

kewarisan Islam dalam kehidupan 

masyarakat muslim. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 

V Mahasiswa mampu 

menganalisis unsur-

unsur hukum 

kewarisan Islam 

Unsur-unsur dalam sistem 

kewarisan Islam; 

Unsur dalam pelaksanaan 

kewarisan Islam. 

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

3 



santun 

VI Mahasiswa mampu 

membedakan hukum 

waris di antara 

pranata-pranata 

peralihan hak dalam 

Islam  

Jenis-jenis peralihan hak yang 

berkaitan dengan hukum waris 

Islam; 

Jenis-jenis peralihan hak selain 

waris Islam; 

Tata cara pembuatan akad waris 

dan pranata peralihan hak lainnya 

dalam Islam.  

• Kuliah Interaktif 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan membedakan 

jenis-jenis peralihan hak 

• Ketepatan menguraikan 

materi pembuatan akad 

waris dan pranata 

peralihan hak  

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

3 

VII Mahasiswa mampu 

mengkategorikan 

jenis dan pembagian 

ahli waris 

Sebab-sebab kewarisan dalam 

hukum waris Islam; 

Syarat dan kriteria ahli waris dalam 

ajaran Islam; 

Hajib (penghalang) dan mahjub 

dalam penentuan ahli waris. 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan 

mengkategorikan materi 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

8 

VIII MID TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab 

soal 

• Kejujuran 

10 

IX Mahasiswa mampu 

menganalisis 

Cara pembagian Furudh 

muqaddarah dan ashab furudh; 

• Kuliah interaktif 2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

materi 

• Kedisplinan dan sopan 

3 



mengenai Furudh 

muqaddarah dan 

pemiliknya 

Cara pembagian harta warisan 

secara proporsional sesuai syariah. 

santun 

• Kemampuan bertanya 

dan mengemukakan 

pendapat 

X Mahasiswa mampu 

menguraikan Ashab 

furudh, ashabah, dan 

hajib mahjub 

Tirkah; 

Pembagian tirkah secara 

proporsional. 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menguraikan 

materi 

• Kemampuan  

menguraikan 

pembagian tirkah 

berdasarkan kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

8 

XI Mahasiswa mampu 

menerapkan kaidah 

berhitung dalam 

Tashih masalah 

Cara pembagian saham melalui 

tashih  masalah 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Ketepatan menguraikan 

rumusan hasil seminar 

berupa catatan kritis 

(critical notes) yang 

relevan dengan kasus-

kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

8 



XII Mahasiswa mampu 

menganalisis 

masalah-maslaah 

radd 

Cara pembagian tirkah dalam kasus 

radd 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

• Kedisplinan dan sopan 

santun 

8 

XIII Mahasiswa mampu 

menganalisis 

masalah-masalah ‘aul 

Cara pembagian tirkah dalam kasus 

‘aul  

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

Kedisplinan dan sopan 

santun  

7 

XIV Mahasiswa mampu 

menganalisis 

mengenai wasiat 

ikhtiyariyah wasiat 

wajibah  

Pembagian tirkah yang diperoleh 

oleh ahli waris (terhalang karena 

beda agama); 

Pembagian tirkah secara adil 

kepada ahli waris yang terhalang 

karena kematian. 

• Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

Kedisplinan dan sopan 

santun  

8 

XV Mahasiswa mampu 

menganalisis 

mengenai pembagian 

harta warisan sesuai 

hukum Islam  

Praktek secara umum • Kuliah interaktif 

• Case study 

 

2x50 

menit 

• Ketepatan menganalisis 

kasus 

• Kemampuan membuat 

argumentasi 

Kedisplinan dan sopan 

santun  

7 

XVI FINAL TEST • Ujian Tulis 2x50 

menit 

• Ketepatan menjawab 

soal 

15 



 • Kejujuran  

 




