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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan 

masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat 

diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan 

ketegangan yang terus- menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua 

belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak 

melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan 

sekehendaknya sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-

haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa 

haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.  

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada 

pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan gugatan tersebut. Dalam 

hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak Penggugat atau para 

Penggugat, Tergugat atau para Tergugat dan turut Tergugat atau para turut 

Tergugat. Cara menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan tersebut diatur 

dalam Hukum Acara Perdata.  

Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata 

cara mengajukan gugatan pada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat 

mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim 



 

  

bertindak baik sebelum dan selama pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana 

cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta 

bagaimana pelaksanaan putusan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah 

diatur dalam hukum acara Perdata dapat berjalan sebagimana mestinya.  

Ketentuan mengenai Hukum Acara di Pengadilan Agama baru ada 

sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, 

ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. 

Ketentuan tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama 

baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang No. 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.  

Berbicara tentang warisan meyalurkan pemikiran dan perhatian orang 

kearah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu, ada 

seorang anggota dari suatu masyarakat itu meninggal dunia. Seorang manusia 

sebagai anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam 

masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-

orang lain dari anggota masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang 

berada dalam masyarakat rakyat itu. Dengan lain perkataan, ada berbagai 

perhubungan hukum antara seorang manusia itu disuatu pihak dan dunia luar 

disekitarnya dilain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi 



 

  

dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh 

masing-masing pihak. 1  

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah 

aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan 

untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam 

ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan 

kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris yaitu segala jenis 

harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, 

tanah dan sebagainya. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada 

Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.  

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan 

sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum- hukum 

yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. 

Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki- laki maupun perempuan 

telah ada ketentuannya dalam Alquran.  

Firman Allah swt: 

 
 
 
 

 
Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

                                                 
1 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1995. Hlm. 1. 



 

  

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan. (An -Nisa: 7).  

 

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki 

lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali 

bagian ahli waris perempuan.  

“ Allah mensyari’atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua 
orang anak perempuan…” (An- Nisa: 11). 
 

 
Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang 

mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa 

bagi mereka yang mengingkari-Nya.  

Firman Allah swt: 

 
 
Artinya: (Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang 

siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya 
ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai sedang 
mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan 
barang siapa yang menudurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan -ketentuan-Nya niscaya Allah memasukannya ke dalam api 
neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 
menghinakan. (An-Nisa: 13-14).  
 



 

  

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar 

umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum 

yang ada dalam Alquran. Rasulullah saw. mempertegas lagi dengan sabdanya: 

“Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda: 
Bagikanlah harta warisan itu kepada para pewaris yang mendapat 
bagian pasti sesuai dengan kitabullah…” (HR. Muslim). 2  
 
 
Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan 

hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena 

itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi 

rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta 

warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan 

dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris 

sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan 

perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah ma sing-masing menyadari 

bagiannya.  

Pada masyarakat dalam pe mbagian harta warisan, sebagian 

masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara 

bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang 

dikenal dengan islah, tetapi dengan cara tersebut malah lebih sering 

menimbulkan masalah dibanding dengan yang dilakukan sebagaimana dengan 

ketentuan hukum faraidh, dan permasalahannya tersebut sangat berakibat bagi 

                                                 
2 Adib Bisri Musthofa, Terjemah Sholih Muslim , Semarang: CV. Assyifa’ , 1993. Hlm 146. 



 

  

keturunan (keluarga) karna dengan adanya permasalahan ini ahli waris yang 

awalnya sepakat ternyata akhirnya mengingkari akan pembagian harta warisan 

tersebut maka timbullah rasa kecemburuan di antara ahli waris. Sehingga 

rengganglah rasa kekeluargaan yang mereka miliki. 

Eksistensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 

(2) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama 

merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung (MA) bersama peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri (PN), 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer (PM).3 

Sejak diundangkannya Undang- undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (LN NO.22/2006 dan TLN NO.4611) dan diberlakukan pada tanggal 

20 Maret 2006 , kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama semakin luas 

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat 

muslim Indonesia pada saat ini yang salah satunya yaitu bidang kewarisan.  

Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan 

hukum waris Islam seperti Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991), adanya 

ketentuan hak opsi yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian 

warisan sebagaimana kita jumpai dalam Penjelasan Umum Undang- Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 2 alinea keenam, “ 

                                                 
3 GBHN dan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999, UUD 1945 dan Perubahannya, (Jakarta : 
Penabur Ilmu, 2004, hal. 59)  
 



 

  

sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam 

pembagian warisan ”, dinyatakan dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga kita tentang tragedi 

peperangan antara sesama saudara kandung bahkan sampai saling meregang 

nyawa. Sebagian besar hal ini terjadi karena adanya perebutan harta warisan 

sepeninggal orang tua kita. Akankah hal ini akan terus terjadi di sekitar kita? 

Jangan sampai hanya karena harta warisan yang hanya bersifat duniawi saja 

sampai memisahkan tali persaudaraan di tengah-tengah kita. 

Bahkan dari hasil observasi yang penulis lakukan yaitu dari Pra riset, 

baru ada satu Kasus Gugatan Warisan dan Pembagiannya yang di Putuskan 

oleh Pengadilan Agama Surakarta tersebut sejak tahun 1986 hingga sekarang. 

Hal ini disebabkan karena Pembagian Warisan didasarkan pada kesukarelaan 

semata ataukah semua ini di karenakan kurangnya sosialisasi yang di lakukan 

oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah. Mengakibatkan 

kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan perundang-

undangan tentang pembagian harta warisan. Melalui adanya praktik yang 

demikian pada sebagian Masyarakat dalam pembagian warisan. Maka penulis 

tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul:  GUGATAN WARISAN DAN PEMBAGIANNYA DI PENGADILAN 

AGAMA SURAKARTA (Studi Putusan No. 85/pdt.G/1996/PA.Ska)  

 



 

  

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah ialah menetapkan batasan dari masalah penelitian 

yang akan diteliti. Pembatasan masalah disini suatu pembahasan mengenai 

Gugatan Warisan dan Pembagiannya di Pengadilan Agama studi putusan No. 

85/pdt.G/1996/PA.Ska. 

 

C. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut perlu ditegaskan dan 

dirumuskan pokok masalah untuk memperjelas permasalahan yang akan 

diteliti. Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1.  Bagaimana konsep warisan dan pembagiannya menurut hukum Islam dan 

perundang-undangan di Indonesia? 

2.  Bagaimana putusan hakim dalam gugatan warisan dan pembagiannya di 

Pengadilan Agama? 

3.  Bagaimana petimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan warisan dan 

pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta di tinjau dari hukum Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ini bertujuan 

untuk: 

1.  Untuk mengetahui konsep warisan dan pembagiannya menurut hukum 

Islam dan perundang-undangan di Indonesia . 



 

  

2.  Untuk mengetahui putusan hakim mengenai perkara gugatan warisan dan 

pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta.  

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam 

gugatan warisan dan pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta di 

tinjau dari hukum Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang 

hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang di berikan pada waktu 

penelitian, khususnya dalam hukum, baik hukum positif maupun hukum 

Islam pada umumnya. Serta memberikan dasar dan landasan guna 

penelitian lebih lanjut agar proses pengkajian secara mendalam akan 

langs ung dan memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini akan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi fakultas dan universitas pada khususnya dan dapat 

membantu masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan yang benar, 

menurut syariat terutama bahan informasi tentang praktik pembagian 

warisan di Pengadilan Agama surakarta, bahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut 

pandang yang berbeda, dan sebagai sumbangsih pemikiran untuk 



 

  

memperkaya kepustakaan (istithaah) Hukum Islam pada khususnya dan 

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta Sumbangan pemikiran 

dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Islam pada 

Perpustakaan.  

 

F. Metode Penelitian  

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik 

tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan 

kewajaran, ditinjau dari penelitian serta dari situasi penelitian. 4 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek 

hukum dalam suatu gugatan warisan dan pembagiannya yang sesuai 

dengan keilmuan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif.5 Yaitu 

dengan memaparkan, menggambarkan data secara sistematik sehingga 

                                                 
4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 63 
 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 196 
 



 

  

data yang berhubungan dengan perkara gugatan warisan dan 

pembagiannya, dapat dinilai secara objektif. 

3. Bahan Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu 

masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan: 

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

a) HIR/RBg; 

b) KUHPerdata 

c) Undang-undang No 2 Tahun 1986 Jo Undang- undang No 8 

Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 

d) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang- undang No 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; 

e) Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

f) INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

g) Al-Quran, Al-hadist dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti. 

2) Bahan Hukum Sek under 

Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan 

dengan objek penelitian, antara lain berupa artikel  ilmiah, buku-

buku, arsip dan publikasi-publikasi dari lembaga terkait. 



 

  

3) Bahan Hukum Tersier 

Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus 

Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Internet maupun literatur 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek 

yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.  

1) Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Surakarta. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Surakarta, 

yaitu karena penulis tinggal di lokasi penelitian sehingga akan 

memudahkan dalam mencari data dan dapat menghemat waktu 

serta biaya penelitian. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah para 

Hakim, sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan warisan dan 

pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, 

penulis menggunakan sumber data antara lain : 

a. Studi pustaka, yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan 

tertulis khususnya berupa teori- teori. 



 

  

b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.6 

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data 

mengenai putusan gugatan warisan dan pembagiannya di Pengadilan 

Agama Surakarta yaitu Putusan Nomor 85/pdt.G/1996/PA.Ska  

c. Wawancara yaitu: suatu cara pengumpulan data dengan cara 

menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten 

dalam suatu permasalahan. 7 Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak secara 

sistematis, berdasarkan tujuan, wawancara ini dilakukan dengan hakim 

pengadilan Agama Surakarta yang berwenang.  

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. 8 Analisis 

yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik 

beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-

putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

pendekatan: 

a. Pendekatan Analisis (Analicical Appoach) yaitu mengetahui makna 

yang terkandung oleh istilah- istilah yang digunakan dalam aturan 

                                                 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Praktek Pendekatan , Rineka Cipta, Jakarta, 1997, 
hlm. 135. 
 
7 Sugiarto dkk. , Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 17.  
 
8 Ibid, hlm. 37. 
 



 

  

perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui 

penerapanya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 9 

b. Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma- norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 10 Terutama 

mengenai kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam 

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan skripsi terdiri dari empat bab, tiap-

tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang 

berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

 

                                                 
9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 
Jakarta, Cet II, 2006, hlm. 310 
 
10 Ibid, 321.  
 



 

  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan 

1. Pengertian dan Isi Gugatan 

2. Kewenangan mengadili atau Kompetensi  

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan 

2. Bentuk dan Isi Putusan 

3. Macam-macam Putusan 

4. Kekuatan Putusan 

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan 

1. Pengertian Kewarisan 

2. Dasar Hukum Kewarisan 

3. Rukun dan Syarat Kewarisan 

4. Sebab-sebab Kewarisan 

5. Ahli Waris  

6. Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Pembagian 

warisan menurut perundang-undangan di Indonesia 

BAB III  HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Putusan Hakim Terhadap Gugatan Warisan dan 

Pembagiannya di PA. Surakarta, Putusan Nomor : 

85/pdt.G/1996/PA.Ska  



 

  

2. Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim mengenai Perkara 

dalam Gugatan Warisan dan Pembagiannya di PA. Surakarta 

B. Pembahasan  

1. Konsep Warisan dan Pembagiannya menurut Hukum Islam 

dan Perundang-undangan di Indonesia 

2. Putusan Hakim dalam Gugatan Warisan dan Pembagiannya 

di Pengadilan Agama 

3. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan Gugatan Warisan 

dan Pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta di tinjau 

dari hukum Islam 

BAB IV  PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

B.  Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

  
 


