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ABSTRAK 

Apiliyasih, Liya. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 

1578/Pdt.G/2010/Pa.JT Dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa.Kbj. Tentang 

Waris Islam. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islan (IAIN) Ponorogo.  Pembimbing Lukman Santoso, M. H.  

 

Kata Kunci: Analisis Yuridis, waris Islam. 

  

Waris Islam adalah bagian tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada 

semua yang berhak menerimanya. Pada masa sekarang, banyak antara pewaris 

dengan ahli waris berbeda Agama yang menjadi penghalang untuk waris-

mewarisi. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris mendapatkan bagian 

dari harta peninggalan. Dengan analisis yuridis yaitu mengumpulkan hukum dan 

dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan 

keluar atau jawaban atas permasalahannya. Dengan tidak adanya undang-undang 

yang mengatur secara rinci tentang bagian untuk ahli waris beda agama maka 

diperlukan adanya penemuan hukum baru dengan tidak melanggar peraturan yang 

telah ada. Rumusan Masalahnya: (1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim 

Terkait Dengan Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. Tentang Waris Islam? (2) Bagaimana Analisis Yuridis 

Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. Tentang  Waris Islam? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau penelitian hukum 
normatif (Library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Dimana sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

Dari analisis yang peneliti lakukan dapat di simpulkan: Pertama, dasar 

pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT tidak mengabulkan gugatan Penggugat adalah Perkara 

Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990, permohonan telah 

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan perkara tersebut masih 

dalam proses banding. Pasal 1917 dan Pasal 1927 KUHPerdata tentang perkara 

dan unsur-unsur nebis in idem yaitu adanya kesamaan kualitas dan substansi. 

Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, Dasar pertimbangan hukum Majelis 

Hakim berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) serta 

Yurisprudensi MA Nomor: 51K/AG/1999. Kedua, mengenai analisis yuridis 

terhadap perkara No: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT terkait dengan penemuan hukum 

Majelis Hakim menggunakan beberapa metode, diantaranya: metode interpretasi 

sistematis (logis), komparatif, dan interpretasi interdisipliner. Sedangkan pada 

perkara No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj diantaranya: interpretasi teologis (sosiologis), 

kontruksi hukum, dan metode analogi (argumentum per analogian). Dari 

penemuan hukum di atas, Hakim telah mengembalikan hak yang semestinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum waris, sepanjang hidup manusia tidak akan habis 

problematikanya, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia 

sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. Mengkaji dan 

mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang 

dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat 

muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan 

kontemporer serta di masa yang akan datang. 

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras.
1
 Bentuk jamaknya adalah 

mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan 

dibagikan kepada ahli warisnya.
2
 Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.
3
 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan 

baik berupa rumah, tanah, uang maupun utang piutang dipindahtangankan 

kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Kompilasi 

                                                           
1
  Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Muhammad Yunus Wa Dzurriyah, 

2010), 496. 
2
 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.  

3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), 382.   
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Hukum Islam (KHI) tidak adanya bagian untuk keluarga yang beda agama 

baik dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya.   

Baru-baru ini, kewarisan menjadi topik hangat dan kontemporer, 

dimana perbedaan agama dalam hal kewarisan yang menjadi masalahnya, 

dianalogikan dengan anak angkat/ anak tiri yang mendapatkan hak waris 

dengan melalui wasiat wajibah. Dalam KHI disebutkan bahwa salah satu 

penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam 

kondisi berbeda agama dengan si pewaris. Fikih pun menyebutkan bahwa 

perbedaan agama merupakan salah satu syarat terputusnya hak waris 

seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadith Rasulullah SAW yang 

artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak 

pula orang kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).
4
 

Dari problema di atas, Ini menjadi menarik untuk diteliti. Dan untuk 

memperjelas hal tersebut, terdapat putusan Hakim dengan No. 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT tentang ahli waris beda agama yang pernah ditangani 

oleh lembaga peradilan, bahwa telah terjadi silang sengketa harta waris dari 

suatu  keluarga muslim, almarhumah menikah dengan almarhum Raden 

Kiswari Soeryokusumo, mempunyai 3 anak kandung yang beragama Katolik 

dan ketika perceraian mereka tinggal dengan almarhum Raden Kiswari 

Soeryokusumo tanpa almarhumah mempersoalkan harta yang tidak diberikan 

pada almarhumah, juga mereka masing-masing menikah lagi.
5
 

                                                           
4
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Jakarta: Gema 

Ansari, 1995), 42.    
5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT. Diakses Pada Tanggal 08-01-2018. 
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Kemudian menikah kedua dengan almarhum Raden Setiarto dan 

mempunyai 3 orang anak yang semuanya beragama Islam. Selanjutnya 

almarhumah menikah ketiga dengan almarhum Raden Dicky Djatmiko 

Prawira Soepradja dan mempunyai 3 orang anak lagi, semuanya beragama 

Islam. 

Dari ketiga pernikahan tersebut, almarhumah membuat fatwa ahli 

waris almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja bin Prawira 

Soepradja No. 315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di PA Jakarta Timur 

atas permintaan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja wafat 

tahun 1982 di Jakarta.
6
 

Dalam kasus ini, anak kandung dari almarhumah dengan suami 

pertama, yang semua anaknya beragama Katolik tidak diberi warisan karena 

sesuai dengan kaidah dalam agama Islam Pewaris Muslim tidak boleh 

mewarisi pada Ahli Waris Non Muslim, dimana Pengadilan Agama hanya 

berwenang mengurus orang-orang Islam berdasarkan Kompetensi Absolut.
7
  

Sementara kasus dengan Nomor perkara 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

Penggugat yang beragama Kristen mengajukan gugatan. Penggugat dan 

Tergugat I adalah anak dari Ngandi Ginting dengan isteri pertama bernama 

Bagenda Br Bangun. Kemudian Ngadi Ginting meninggal dunia dengan 

meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 orang anak laki-laki kandung 

                                                           
6
 Ibid.  

7
 Pasal 49 Ayat 2 Huruf B UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. 
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yaitu Eduardi Ginting selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, agama Islam 

dan Jayanta Ginting selanjutnya disebut sebagai Penggugat, agama Kristen.
8
  

Dari kedua kasus tersebut, pada Putusan Nomor 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT ahli waris yang beragama Katolik mendapatkan 

waris dengan jalan wasiat wajibah akan tetapi perkara ini tidak dikabulkan 

oleh Majelis Hakim dan pada putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. yang 

beragama Hindu tidak menjadi ahli waris akan tetapi dari pertimbangan 

hakim mereka mendapatkan waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak 

melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.  

Dari perkara di atas merupakan contoh kewarisan beda agama yang 

saat ini menjadi persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam 

kontemporer. Di satu sisi, al-Qur’an tidak menjelaskan tentang bagian ahli 

waris untuk non Muslim, sedangkan hadith juga tidak memberikan penjelasan 

sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di dalam 

perkembangan sosiologis lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal 

yang sebaliknya. 

Berangkat pada latar belakang diatas terkait praktek waris beda agama 

yang amat pelik dan marak pada zaman modern ini, lebih-lebih yang ternyata 

ahli waris memeluk agama yang berbeda dengan pewaris, seperti banyak 

kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Sehingga 

peneliti tertarik akan meneliti tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan 

                                                           
8
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, 

Diakses Pada Tanggal 08-01-2018.   
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Nomor 1578/Pdt.G/2010/Pa.Jt dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/Pa.Kbj. 

Tentang Waris Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Dengan Putusan Nomor 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

Tentang Waris Islam? 

2. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan 

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. Tentang  Waris Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait 

Dengan Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 2/ 

Pdt.G/2011/PA.Kbj Dalam Memutuskan Waris Islam. 

2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Nomor 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj Dalam 

waris Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Sejalan  dengan  pembahasan  skripsi ini, peneliti berharap ada 

kegunaan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi manfaat 
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bagi penulis dan bagi para pihak yang berkepentingan. Kegunaan tersebut 

meliputi:  

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada khazanah keilmuan pada umumnya dan khusunya kajian 

waris beda agama. Dalam hal ini pembagian waris Islam diamana adanya 

perbedaaan agama, diharapkan nantinya data dijadikan referensi dalam  

penulisan  karya  ilmiah  selanjutnya dalam titik singgung yang sama.  

2. Secara praktis, diharapkan penyusunan skripsi ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi masyarakat luas yang ingin membagi harta 

warisan khususnya dalam masalah waris Islam. 

 

E. Kajian Pustaka 

Untuk lebih memahami aktualitas sekaligus gemilang penelitian ini, 

maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak terkait 

dengan topik penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas 

diantaranya adalah: 

Pertama, Andhita Sellasari, dengan judul penelitian;
9
 “Kedudukan 

Ahliwaris Yang Beda Agama dengan Pewaris Terhadap Pembagian Harta 

waris Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Kesimpulan dari penulisan skripsi 

ini adalah ahli waris yang beda agama dengan pewaris bukan merupakan 

halangan untuk mendapatkan hak mewaris. Syarat-syarat untuk menjadi 

seorang ahli waris yaitu karena pertalian darah atau nasab, perkawinan yang 

                                                           
9
 Andhita Sellasari, Kedudukan Ahliwaris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap 

Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Universitas Jember, 2011).   
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sah, beragama Islam dan warisan wala. Sedangkan halangan seseorang untuk 

menjadi ahli waris yakni: Pembunuhan; Murtad (Berpindah agama); Kafir; 

Berstatus hamba sahaya; Pewaris maupun ahli waris sama-sama telah 

meninggal dunia. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang 

beda agama dengan pewaris diberikan bagian 1/3 dari harta waris yang 

disebut wasiat wajibah. Pemberian warisan terhadap ahli waris yang beda 

agama dapat dilakukan cara wasiat wajibah. Hal ini didukung oleh 

Mahkamah Agung dalam putusannya RI REG. No. 51 K/AG/1999 yang 

memberikan peluang kepada ahli waris beda agama untuk mendapatkan 

warisan dari pewaris muslim.  

Kedua, Novi Helwida, dengan judul;
10

 Hukum Waris Beda Agama 

(Studi PerbandinganIbn Taimiya dan Wahbah Al-Zuhaili). Yang menjadi 

permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengapa Ibn Taimiyah 

dan Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum waris beda 

agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili 

mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim 

menerima waris dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah 

Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling 

mewarisi. Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada 

pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, 

karena ‘illat dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah 

                                                           
10

 Novi Helwida, Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandinganibn Taimiyahdan 

Wahbah Al-Zuhaili) (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).  
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permusuhan. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda 

agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling 

mewarisi baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi, karena kafir 

merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk konteks Aceh 

dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah 

pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan orang muslim menerima waris 

dari orang kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan 

lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga 

kesejahteraan kaum Muslim.
11

 

Ketiga, Skripsi dengan judul
12

 “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta 

Warisan Pasangan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif 

Hukum Islam Dan KUHPerdata)”. Tinjauan yuridis pembagian harta warisan 

pasangan suami istri yang beda agama perspektif hukum Islam dan 

KUHPerdata dapat disimpulkan 1) menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) 

bahwa perkawinan  yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari pasal 2 ayat (1) dapat 

disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu 

perkawinan dari sudut agama. 2) serta akibat terhadap suami istri yang terkait 

dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama 

                                                           
11

 Ibid.   
12

 Iga Alfianita,  Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Pasangan Suami 

Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam Dan KUHPerdata) (Makassar: UIN Alauddin, 

2017). 
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sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa 

mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan hadiah.  

Keempat, Skripsi dengan judul “Analisa Putusan Pengadilan Agama 

Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara 

Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)
13

. berdasarkan analisis 

penelitian skripsi ini, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok 

dalam memutus perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk adalah Pasal 178 

HIR ayat (3) dan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971 yaitu selama perkara 

masih dalam jika masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan tuntutan 

primer dan tidak menyimpang dari dalil gugatan yang ada dalam surat 

gugatan. Putusan tersebut bukan termasuk kategori ultra petita atau dalam 

hukum acara perdata termasuk kategori ultra petita namun dapat dibenarkan 

karena masih serasi dengan inti gugatan. Sudah jelas sekali bahwa antara 

muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Sedangkan murtad sudah dianggap 

kafir, karena mereka sudah termasuk ke dalam golongan yang 

mensyarikatkan Allah.
14

 

Kelima, Arwini Muslimah dengan judul “Analisis Putusan Hakim 

tentang Hak Waris karena Berbeda Agama (Studi kasus Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 16 K/AG/2010)”.
15

 Dan Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: (1) Pertimbangan hakim yang memutuskan memberikan wasiat 

                                                           
13

 Istiarini Cahyaningsih, Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris 

Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 

318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 
14

 Ibid,.   
15

 Arwini Muslimah, “Analisis Putusan Hakim tentang Hak Waris karena Berbeda Agama 

(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010) (Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2013). 



10 

 

 
 

wajibah kepada ahli waris non Muslim tidak dibenarkan dalam Hukum Islam 

tetapi jika dilihat dari aspek sosial-geografisnya, dimana Indonesia 

merupakan Negara kepulauan dengan berbagai suku dan agama serta bukan 

merupakan Negara Islam, maka putusan Mahkamah Agung yang memberikan 

wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim atas dasar keadilan tidak pula 

dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi 

dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan 

umat tanpa memandang agamanya. (2) Implikasi atau akibat hukum dari 

putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 adalah pemberian wasiat 

wajibah terhadap istri pewaris (Tergugat) disebabkan dalam Hukum Islam ia 

tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh karena ia beragama non 

Muslim. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut tidak serta-

merta dapat dijadikan yurisprudensi meskipun putusan tersebut merupakan 

putusan Mahkamah Agung karena salah satu syarat suatu putusan dapat 

dikatakan sebagai yurisprudensi adalah putusan tersebut telah berulang kali 

dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.  

Sedangkan perbedaan penulisan skripsi ini dengan skripsi terdahulu 

adalah penggunaan hukum progresif sebagai kaca mata dalam memandang 

realitas hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian terdahulu yang 

dibahas adalah tentang kedudukan ahli waris yang berbeda agama. Dan 

banyak juga tentang wasiat untuk ahli waris yang beda agama. 
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F. Metode  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini termasuk penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
16

 

Penelitian normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan-

bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini 

dilakukan di perpustakaan menggunakan literature, baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
17

 Studi 

kepustakaan ini ditempuh guna mengetahui secara pasti informasi-

informasi yang terkait dengan kewarisan Islam.  

2. Sifat penelitian  

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini 

adalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik,
18

 

yaitu peneliti berusaha memberikan gambaran tentang pembagian warisan 

yang dilihat dari Peraturan yang telah ada, selanjutnya dianalisis dari sudut 

pandang normatif dan sosiologis. 

 

 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.    
17

 Muhammad Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54. 
18

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2007), 11.   
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3. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Putusan No. 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan Putusan No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj 

Tentang Waris Islam.  

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan data pelengkap yang akan dikorelasikan dengan 

data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, skripsi, majalah.
19

 

Dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan 

yang ada hubungannya dengan masalah kewarisan Islam yang peneliti 

gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam dan metode penemuan 

hukum, tentang waris Islam  mengenai objek yang diteliti yaitu 

literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di 

teliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

studi Dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data, 

melalui data tertulis dengan melalui konten analisis.
20

 Data tersebut bisa 

didapat melalui sumber data, kemudian pengumpulan dengan beberapa 

tahap. Pertama, pengumpulan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber 

data dalam hal ini sumber data yang diperoleh adalah Kompilasi hukum 

Islam. Kedua, mencari dan memilih data tambahan yang bisa dijadikan 

                                                           
19

 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), 12.  
20

 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: UII Press, 2010), 21. 
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sumber data yang membahas tentang penemuan hukum. Ketiga, mencatat 

isi bahan pustaka yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam dan 

penemuan hukum.  

5. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut: 

a. Editing: yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, 

kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data.
21

  

b. Organizing: mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan dasar pemikiran untuk menyusun skripsi ini.  

c. Penemuan hasil riset: melakukan analisis lanjutan terhadap 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan teori-

teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.
22

 

6. Teknik  Analisis Data  

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik dengan menjelaskan atau 

menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, 

kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, sehingga dapat 

memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan 

mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur 

                                                           
21

 Bambang Suginono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada: 2002), 127.   
22

 Nana Sudrajat, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2003), 75. 
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dan Pengadilan Agama Kebanjahe tentang waris Islam yang salah satu 

ahli warisnya berbeda agama, kemudian dikaitkan dengan teori dan 

hukum maupun dalil-dalil nash yang terdapat dalam berbagai literatur 

sebagai analisis,
23

 untuk diuraikan secara logis dan sistematis dan 

selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.
24

 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berpikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan 

hukum perundang-undangan tentang kewarisan, hukum waris beda 

Islam, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus 

dari hasil riset terhadap penetapan Putusan Nomor 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

Tentang Waris Islam. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi 

ini terdiri atas lima bab, tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub pokok bahasan, 

yang sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

                                                           
23

 Zainudin Ali, Metode Penemuan Hukum (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 107.  
24

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Cet. Ke-18 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 244.   
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Bab kedua, gambaran umum tentang kewarisan yang mencakup 

hukum kewarisan dalam literatur dan perundang-undangan Kompilasi Hukum 

Islam dan Ketentuan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. 

Bab ketiga, berisi tentang Deskripsi Putusan Pengadilan Agama 

Jakarta Timur Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan putusan Pengadilan 

Agama Kebanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj tentang waris Islam. 

Bab keempat, yang berisi analsisis pertimbangan hukum Hakim dan 

analisis yuridis putusan nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan putusan nomor 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj tentang waris Islam. 

Bab kelima, tentang kesimpulan dan saran tentang dasar hukum yang 

digunakan  hakim dalam memutus perkara waris Islam yang ahli warisnya 

beda agama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Hukum Acara Pengadilan Agama 

Hukum acara pengadilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan 

hakim dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum berjalan sebagaimana 

mestinya.
1
 Dengan adanya peradilan agama tersebut mempunyai kewenangan 

dan kekuasaan dalam ranahnya. 

1. Kewenangan Dan Kekuasaan Peradilan Agama  

Dalam Bab III Pasal 49s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan. Pada Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.
2
 Dalam hal ini, 

khususnya bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang 

Pengadilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:  

a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 

b. Penentuan mengenai harta peninggalan; 

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 

                                                           
1
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7. 

2
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2005), 13. 
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d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sesuai dengan 

ketentuan dan bagian masing-asing ahli waris.
3
  

Dengan adanya undang-undang yang mengatur kewenangan dan 

kekuasaan Peradilan Agama maka seseorang harus mematuhi peraturan 

yang sudah ada dan berlaku di suatu ranah hukum. 

2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama 

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui 

asas-asasnya. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama adalah sebagai 

berikut:  

1) Hakim bersifat menunggu (Pasal 118 HIR) 

Dalam proses peradilan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa 

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mngadili dengan 

dalih hakim tidak atau kurang jelas karena ada anggapan bahwa Hakim 

belum tahu akan hukumnya (ius curia novit). 

2) Hakim bersifat pasif  

Asas ini menentukan batasan terhadap peranan Hakim sehingga ruang 

lingkup dan pemutusan perkara terikat pada peristiwa dalam sengketa 

yang diajukan pencari keadilan (secundum allegata iudicare). 

3) Sifat terbukanya persidangan  

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 jo Pasal 179 ayat 

(1), Pasal 317 HIR, Pasal 190 Rbg, yang menentukan asas terbukanya 

                                                           
3
 Ibid., 15. 
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persidangan untuk umum dengan tujuan terjadinya objektifitas 

peradilan. 

4) Mendengar kedua belah pihak 

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 memuat asas: 

“audi et alteram partem” yaitu ketentuan bahwa kedua belah pihak 

harus diperlakukan sama sehingga pengakuan alat bukti harus 

dilakukan dimuka siding yang dihindari oleh kedua belah pihak. 

5) Putusan harus disertai alasan-alasan 

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat 

(1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 Rbg memuat ketentuan 

bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan 

peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga peraturan itu 

dapat dinilai memiliki nilai objektif.
4
 

6) Beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (4) 

Rbg).
5
 

3. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Sebagaimana hukum acara yang telah berlaku, Peradilan Agama 

juga memiliki sumber hukum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara 

khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut.
6
 Dengan 

demikian Sumber Hukum Acara Perdata dengan perincian sebagai berikut:  

 

                                                           
4
 Panggabean, Hukum Pembuktian: Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia (Jakarta: PT. 

Alumni, 2012), 27-29 
5
 Mukti Arto, Praktek Perkara…, 9. 

6
 Manan, Penerapan Hukum Acara…, 8. 
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a. Sumber Formal Hukum Acara Perdata 

1) Het Herziene Indonesiach Reglement (H.I.R S. 1848. No. 16 jo S. 

1941. No. 44); 

2) Rechsreglement Voor de Buitengewesten (R. Bg S. 1927 No. 227);
7
 

3) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B. Rv); 

diperlakukan sebagai pedoman Hukum Acara Perdata. 

4) Burgerlijke Wetbook voor Indonesia (B.W.); 

5) Undang-udang lainya termasuk SEMA dan PERMA.
8
 

b. Sumber Materiil Hukum Acara Perdata 

1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006/ Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997/ Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen;
9
 

                                                           
7
 Panggabean, Hukum Pembuktian…, 75. 

8
 Ibid., 76. 
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7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam,yang terdiri dari tiga buku yaitu perkawinan, 

kewarisan dan perwakafan.
10

 

8) Yurisprudensi; 

9) Peraturan Menteri Agama; 

10) Keputusan Menteri Agama; 

11) Doktrin atau Ilmu Pengetahuan;
11

 

Sumber Hukum Acara tersebut di atas memerlukan pemahaman 

para profesi hukum agar dengan cara itu penegakan hukum dapat 

tercapai sesuai tujuan penegakan hukum itu sendiri. 

 

B. Metode Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 

Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Pertimbangan Majelis Hakim  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

                                                           
10

 Manan, Penerapan Hukum…, 10. 
11

 Ibid., 12. 
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putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
12

 

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak.
13

 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / 

diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik 

kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya 

tuntutan tersebut dalam amar putusan.  

                                                           
12

 Mukti Arto, Praktek Perkara…, 140. 
13

 Ibid., 41. 
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2. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran 

teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum 

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui 

putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 

tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang 

undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.
14

 Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian 

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak 

kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 

Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang 

yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan 

                                                           
14

 Ibid., 142 
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hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) 

menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

mahkamah konstitusi.
15

 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak 

diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 

tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
16

 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa 

dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

                                                           
15

 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94. 
16

 Ibid., 95. 
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dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 

yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

 

C. Pelaksanaan Putusan  

1.  Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama 

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-hanya yang dirugikan 

oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Putusan Hakim 

dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan 

menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau 

melaksanakan secara sukarela.
17

 

2.  Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan  

Ada beberapa jenis dalam pelaksanaan putusan, yaitu: 

1) Putusan yang menghukum salah stau pihak untuk membayar sejumlah 

uang. Hal ini diatu dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 R.Bg. 

                                                           
17

 Mukti, Praktek Perkara…, 313. 
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2) Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu 

perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 R.Bg.  

3) Putusan yang menghukum salah satu pihak untk mengosongkan suatu 

benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam 

Pasal 1033 Rv. 

4) Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam 

Pasal 200 ayat (1) HIR, 218 ayat (2) R.Bg.
18

  

3. Kekuatan Putusan Pengadilan  

a. Kekuatan mengikat 

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (kracht 

van gewijsde, power in force) tidak dapat diganggu gugat lagi. Pada 

prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan 

antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Mereka harus 

patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan 

emmpunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang 

berperkara (Pasal 1917-1920 BW). Ini dalam arti yang positif. 

Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan 

suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang 

berperkara. 

 

 

                                                           
18

 Ibid., 314. 
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b. Kekuatan pembuktian  

Sebagaimana telah diterangkan di muka, bahwa putusan harus 

dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin diperhgunakan untuk 

keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri 

merupakan akta otentik yang dapat diperguankan sebagai alat bukti 

oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang 

telah ditetapkan dalam putusan itu.  

c. Kekuatan eksekutorial  

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 

atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunayikekuatan untuk 

dilaksanakan (excecutoriale kracht, excecurtoriale power).  

Putusan pengdailan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada 

tittle eksekutorial yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila tidak dicantumkan kata-kata 

tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak dapat 

dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. 

Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989). 

Hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang 

memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir 

dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
19

 

 

                                                           
19

 Manan, Penetpan  Hukum…, 323-325. 
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D. Metode Penemuan Hukum  

1. Pengertian Penemuan Hukum  

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim 

atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan 

hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Atau dengan kata lain 

penemuan hukum merupakan proses konkritisasi atau individualisasi 

peraturan hukum (das sollen) secara umum dengan mengigat peristiwa 

konkrit (das sein) tertentu. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak 

jelas, maka harus dicari dan diketemukan.
20

  

Sekalipun benar bahwa undang-undang tidak lengkap dan tidak 

jelas, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-

kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya yang meluas 

dan hukum sebagai sistem tertutup. Kekurangan undang-undang menurut 

aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan 

penggunaan hukum-hukum logika (silogisme)
21

 sebagai dasar utamanya 

dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan 

perkembangan teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum 

(konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan bukan sebagai sarana sehingga 

hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.
22

 

Dalam praktik di pengadilan, hakim selalu dihadapkan pada 

peristiwa konkrit. Kasus yang harus diselesaikan dan untuk itu perlu 
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dicarikan hukumnya. Secara yuridis hakim tidak boleh menolak suatu 

kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, 

dengan kata lain hakim harus menerima semua perkara meskipun belum 

ada hukum yang mengaturnya dan disini hakim harus berperan mengisi 

kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum 

atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Jadi, 

dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau 

menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Disini bukan hasil 

kegiatan penemuan hukum yang merupakan titik sentral, walaupun 

tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang 

digunakan.
23

 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam penemuan hukum 

yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya 

untuk peristiwa konkrit. Sedangkan hasil penemuan hukum oleh hakim itu 

merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum 

karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan 

hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga. 

2. Sistem Penemuan Hukum  

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembanan 

hukum secara ilmiah dan praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah 

reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam 

peristilahan hukum yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum,  

sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum sebenarnya diarahkan pada 
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pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan 

hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa konkrit.
24

 Ada 

tiga dasar alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:  

a. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau 

mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam 

perkara tersebut. 

b. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim harus 

menafsirkannya. 

c. Peraturan sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan 

kebutuhan warga masyarakat. 

Selanjutnya, pada Pasal 20 dan 21 Algemene Bepalingen Van 

Wetgeving Voor Indonesie (AB) berasal dari pandangan tersebut di atas, 

bunyi Pasal 20 AB adlah sebagai berikut: “Hakim harus mengadili 

menurut undang-undang, ia dilarang menilai isi dari keadilan dari 

undang-undang”
25

 (bandingkan dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 

2009). Hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undnag. 

Kemudian dalam praktik bahwa ketentuan Pasal 20 AB mempunyai 

makna lain. Bandingkan dengan Pasal 20 AB dengan Pasal 4 (1) UU No. 

48 Tahun 2009, yang berbunyi: “pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membedakan orang.”
26

 Apabila berpedoman pada asas Lex 

Pesteriori Derogat Legi Priori, maka Pasal 20 AB, yang isinya 
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bertentangan dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pengertian 

“menurut hukum” lebi luas dari pada “menurut undang-undnag” sehingga 

membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasan yang 

sebebas-bebasnya, sebaliknya pengertian “menurut undang-undang” lebih 

membatasi kebebasan hakim. Oleh karena itu, demi keutuhan sistem 

hukum, maka asas Lex Pesteriori Derogat Legi Priori perlu disimpangi, 

sehingga Pasal 20AB dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 harus 

ditafsirkan saling mengisi. Kecuali, hakim tidak boleh menilai bahwa 

undnag-undnag itu tidak lengkap atau suatu ketentuan undang-undang itu 

tidak jelas. Sehingga, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan 

mengadili perkara.  

Bunyi pasal 21 AB sebagai berikut: “Hakim dilarang, berdasarkan 

peraturan umum, penetapan atau pertauran memutus perkara yang 

tergantung padanya”. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa 

dan mengadili peristiwa konkrit dan tidak boleh menciptakan peraturan-

peraturan umum dalam putusannya.
27

 karena pada dasarnya, seorang ahli 

hukum dalam menjalankan profesinya, harus membuat keputusan-

keputusan hukum, berdasarkan hasil analisanya terhadap fakta-fakta yang 

diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah 

hukum positif. Sementara itu sumber hukum pertama yang menjadi acuan 

dalam proses analisis fakta tersebut adalah peratran perundang-undangan. 
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Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum dituntut 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama, yaitu: 

a. Seorang ahli hukum senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-

kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan 

nayta yangada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan 

kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup 

dimasyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu 

dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-

undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk selalu 

mengatur semua kejadian yang berada di dalam masyarakat. 

Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal tertentu secara 

umum saja. 

b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, 

penambahan atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang 

ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam 

masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat 

undang-undang tertinggal oleh perkembangan yang ada di dalam 

masyarakat.
28

     

3. Sumber Penemuan Hukum 

 Sumber penemuan hukum adalah tempat terutama bagi hakim 

dalam menemukan hukumnya, serta terdapat hierarki dalam sumber 

hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik 
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dua sumber, maka sumber hukum tertinggi akan melumpuhkan sumber 

hukum yang lebih rendah. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-

undang lebih diperioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya. Apabila 

hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih 

dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan 

berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.
29

 Adapun 

macam-macam sumber penemuan hukum, diantaranya:  

1) Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). 

2) Hukum kebiasaan (tidak tertulis). 

3) Yurisprudensi. 

4) Perjanjian internasional (treaty). 

5) Pendapat ahli hukum (doktrine). 

6) Putusan Desa. 

7) Serta perilaku manusia (des sein)
30

 

4. Subyek atau Pelaku Penemuan Hukum  

  Penemuan hukum (rechtvinding) pada dasarnya mempunyai 

cakupan yang luas, ia dapat dilakukan oleh orang-perorangan (individu), 

ilmuan, peneliti, penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara), 

direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD sekalipun.
31

 Namun dalam 

skripsi ini hanya difokuskan pada upaya penemuan hukum oleh hakim 

ketika menyelesaikan perkara, karena penemuan hukum oleh hakim, tidak 
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semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap 

peristiwa konkrit, tetapi juga penciptaaan hukum dan pembentukan 

hukumnya sekaligus.
32

  

  Hakim dalam melakukan aktifitas penemuan hukum, dihadapkan 

pada peristiwa konkrit atau konfik untuk diselesaikan, maka kemudian 

sifatnya adalah konfliktif. Hasil penemuan hukumnya merupakan produk 

hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang 

dituangkan dalam bentuk putusan. Hakim sebagai perumus putusan 

sekaligus merupakan sumber hukum juga.
33

 Sekalipun demikian, hakim 

tidak pernah menciptakan hukum baru, melainkan hanya menyatakan 

penerapan hukum baru dari aturan-aturan lama. Doktrin-doktrin tradisional 

dicetak ulang secara bertahap, meskipun sering tidak memadai dan 

tertegun menghadapi kebutuhan sosial baru.
34

 Dworkin menyatakan bahwa 

para hakim memang selalu diatasi oleh hukum, sehingga tidak ada hukum 

yang melampaui hukum. Permasalahannya, dalam “hard cases” tidak ada 

standar yang mana haim diwajibkan untuk mengikutinya, karena hukum 

adalah jaringan tanpa ikatan, yang mana penyelesaian perkara hukum 

selalu ada jawaban yang benar.
35

  

5. Metode Penemuan Hukum  

 Telah dikemukakan bahwa tidak seluruhnya peraturan perundang-

undangan yang ada itu jelas dan lengkap. Oleh karena itu, harus 
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diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau 

melengkapi peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menemukan 

hukumnya terdapat beberapa metode penemuan hukum.
36

 Tentang 

pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan 

mendasarkan pada pandangannya masing- masing. Sudikno Mertokusumo, 

secara garis besar membedakan metode ini menjadi tiga, yaitu: metode 

interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (kontruksi hukum). 

Metode interpretasi atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan 

perundang-undangan ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode 

argumentasi digunakan dalam hal perundang-undangannya tidak lengkap 

atau tidak ada, sedangkan metode kontruksi diperuntukkan untuk 

peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, 

yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.
37

 Untuk lebih 

memperjelas akan diuraikan dibawah ini: 

a. Metode Interpretasi (Penafsiran) 

Metode interpretasi adalah metode untuk mentasfsirkan 

terhadap teks undang-undang yang tidak jelas, agar perundang-

undangan tersebut dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai 

dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Ajaran 

interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang 

disebut dengan hermeneutika yuridis.
38
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Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh 

peneliti hukum dan mererka yang berhubungan dengan kasus (konflik) 

dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud dengan penafsiran 

oleh hakim adalah penafsiran yang harus menuju kepada penerapan 

atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap 

peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.
39

  

Jadi tugas penting dari hakim menyesuaikan undang-undang 

dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak 

dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. 

Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib 

menafsirkannya, sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil 

dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. 

Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-

undang adalah kewajiban hukum dari hakim.  

Dalam praktenya, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode 

interpretasi. Oleh karena itu, penggunaan berbagai metode penafsiraan 

yang berbeda dalam penyelesaian perkara bisa menghasilkan putusan 

yang berbeda pula. Sangat mungkin antara hakim satu dengan hakim 

lainnya dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang 

digunakan berbeda. Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan 

mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan 

(justiciabel) dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam 
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memutus perkara adalah subyektif, tapi bukan subyektifitas yang 

mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap rasional dan 

logis agar putusannya juga mengandung obyektifitas. Dalam ilmu 

hukum dan praktek peradilan, dikenal beberapa metode interpretasi 

diantaranya:
40

  

1) Interpretasi Gramatikal 

  Interpretasi Gramatikal adalah mentafsirkan kata-kata 

dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah 

hukum tata bahasa. Interpretasi ini merupakan upaya tepat untuk 

mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undangan. 

Biasanya interpretasi ini dilakukan oleh hakim  bersamaan dengan 

interpretasi logis, yaitu memakai berbagai aturan hukum yang ada 

melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang 

kabur atau kurang jelas.
41

  

2) Interpretasi Sitematis (Logis) 

  Interpretasi Sitematis adalah metode yang menafsirkan 

peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan 

peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan 

sistem hukum, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-

undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, 

tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang 

lainnya. Penafsiran undang-undang tidak boleh menyimpang atau 
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keluar dari sistem hukum Negara. Jadi, peraturan perundang-

undangan keseluruhannya didalam suatu Negara dianggap satu 

sistem yang utuh.
42

 

3) Interpretasi Historis 

  Interpretasi Historis adalah penafsiran yang makna undang-

undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik 

sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. 

Sehingga setiap ketentuan peraturan perundang-undangan 

mempunyai latar belakang sejarah sendiri. Dengan menelusuri 

sejarah latar belakang sampai disusunya suatu peraturan perundang-

undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya dan oleh 

karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah 

pasal tertentu itu dirumuskan. Pikiran yang mendasari interpretasi 

historis ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-

undang yang tercantum pada teks undang-udang. Terdapat 2 macam 

interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah 

undang-undang (wet historisch) dan yang kedua interpretasi sejarah 

hukum (recht historisch).
43

 

4) Interpretasi Teologis (Sosiologis) 

  Interpretasi teologis adalah interpretasi yang menafsirkan 

undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang 
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sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. 

Interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan 

berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang 

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-

undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara 

dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang. Melalui 

interpretasi ini hakim dapat meneylesaikan adanya perbedaan atau 

kesenjangan antar sifat posistif dari hukum (rechtspositiviteit) 

dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid).
44

 Sehingga 

interpretasi teologis menjadi sangat penting apabila Hakim 

menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat 

ketika undang-undang itu diterapkan berbeda sekali dengan 

keadaan ketika undang-undang itu dijalankan.
45

 

5) Interpretasi Komparatif 

  Adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan 

anatar berbagai sistem hukum. Atau dengan kata lain metode 

penafsiran ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai 

suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan 

undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya 

dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya.
46
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6) Interpretasi Antisipatis (Futuristis) 

  Adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan 

berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai 

ketentuan hukum, seperti rancangan undang-undang yang masih 

dalam tahap legislasi. Hal ini dilakukan karena, hakim memiliki 

keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti segera diundangkan, 

sehingga hakim melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran 

futuristis tersebut.
47

  

7) Interpretasi Restriktif 

  Metode penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan 

suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan 

itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Atau 

dengan kata lain metode penafsiran ini bersifat membatasi atau 

mempersempit makna dari satu aturan perundang-undangan.
48

 

8) Interpretasi Eksensif 

  Metode yang membuat interpretasi melebihi batas-batas 

yang biasanya dilakukan interpretasi gramatikal.
49

 Jadi interpretasi 

ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-

undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi 

gramatikal.
50
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9) Interpretasi Otentik atau Resmi 

  Otentik berasal dari kata asing authentiek, yang dalam 

bahasa Belanda dijelaskan sebagai volleding bewijs opleverend, 

memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah 

atau yang resmi. Penafsiran otentik ini biasanya ditafsirkan oleh 

pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti 

beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan.
51

  

  Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan 

melakukan penafsiran dengan cara lain selain dengan apa yang 

telah ditentukan pengertiannya dari undang-undang itu sendiri. Itu 

artinya, ketentuan pasal “x” yang ada dalam undang-undang sudah 

sangat jelas, tegas, tertentu maksud yang dituju, sehingga tidak 

perlu ditafsirkan lagi dalam penerapannya.
52

  

10) Interpretasi Interdisipliner 

  Interpretasi ini dilakukan oleh hakim apabila melakukan 

analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut 

disiplin atau bidang kekhususan dalam ilmu hukum, seperti, hukum 

perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum 

internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan 

pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum 

lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum, 

seperti halnya pada pasal yang menyangkut pada kejahatan korupsi, 
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maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dari berbagai 

sudut pandang, yaitu: hukum pidana, hukum administrasi Negara, 

hukum perdata.
53

 

11) Interpretasi Multidisipliner 

  Metode ini selain menangani dan membuat terang suatu 

kasus yang ditanganinya, seorang hakim juga harus menangani dan 

mempertimbangkan berbagai masukan disiplin dari ilmu lain di luar 

ilmu hukum. Dengan kata lain, bahwa hakim membutuhkan 

verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu teruntuk untuk 

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta memberikan 

kepastian bagi para pencari keadilan. Biasanya dalam melakukan 

interpretasi multidisipliner, dalam praktik peradilan hakim akan 

mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait 

untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang 

memberikan keterangan dibawah sumpah.  

b. Metode Argumentasi  

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran 

hukum, redenering atau reasoning. Metode ini dipergunakan apabila 

undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya 

dipergunakan metode argumentasi. Menurut Shidarta sebagaimana 

dikutip oleh Bambang Setiyoso, bahwa terdapat 6 langkah utama 

penalaran hukum, diantaranya:  
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1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur 

(peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai 

kasus yang riil terjadi. 

2. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber 

hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan 

hukum dalam peristilahan yuridis (legal lerm). 

3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan  untuk 

kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan 

hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan 

suatu struktur (peta) aturan yang koheren. 

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. 

5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin. 

6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian 

diformulasikan sebagai putusan akhir.
54

  

Sedangkan penemuan hukum yang menggunakan metode 

interpretasi argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya:
55

 

1) Metode Analogi (Argumentum Per Analogian) 

   Adalah memperluas peraturan perundang-undangan yang 

terlalu sempit lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa 

yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur didalam 

undang-undang.  
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   Disini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang 

diperlakukan umum yang tidak tertulis di dalam undang-undang 

(diperluas), kemudian digali asas yang ada di dalamnya dan 

disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus 

yang tidak diatur dalam undnag-unndang tetapi mirip atau sejenis. 

Peratauran umum yang tidak tertulis dalam undang-undang 

diterapkan pada peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-

undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang 

diatur dalam undang-undang.
56

  

2) Metode Argumentum a Contrario 

   Merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dapat 

didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit 

yang didapati dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. 

Apabila suatu peraturan tertentu diatur dalam undang-undang, 

tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang 

sebaliknya. 

3) Metode Penyempitan Hukum (rechtsevervijnings) 

  Secara istilah yaitu untuk mengkonkritkan atau 

menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas dan 

umum,
57

 supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa 

tertentu.
58

 Mengabstraksi prinsip untuk kemudian prinsip itu 
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diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya 

pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada peraturannya. 

Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidak 

adilan.
59

 

4) Metode Fiksi Hukum 

  Suatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum 

dalam bemtuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau 

dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan sutau 

pengertian hukum. Fiksi hukum lebih banyak digambar dalam 

hukum adat, banyak memakai bentuk pepatah atau peribahasa, 

sedangkan bentuk perundangan adalah pasal demi pasal. Esensi 

fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang 

mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu 

personifikasi baru dihadapan kita. Fungsi fiksi hukum di samping 

untuk memenuhi hasrat terciptanya stabilitas hukum, juga 

utamanya mengisi kekosongan undang-unndang. Dengan kata lain, 

fiksi hukum itu bermkasud untuk mengatasi konflik antara 

tuntutan-tuntutan baru dengan system hukum yang ada.
60

 

c. Metode Kontruksi Hukum (Eksposisi) 

Metode eksposisi adalah metode yang digunkan untuk 

menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan 

untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah 

                                                           
59

 Ibid., 111. 
60

 Ibid., 141-142 



45 

 

 
 

kontruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk 

menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk 

bahasa dan istilah yang baik. Menyusun disini adalah menyatukan apa 

yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang 

sama. Tentunya pengertian hukum tersebut dipengaruhi oleh waktu 

tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta dalam lingkungan 

tertentu.
61

    

Metode ini digunakan hakim pada saat dihadapkan pada situasi 

kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada 

prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan 

dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum ada. Hakim harus 

menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. 

Adapun tujuan dari kontruksi hukum adalah agar putusan hakim 

dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan 

bagi pencari keadilan. Nilai adil itu menghendaki peristiwa-peristiwa 

hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu 

ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi para pencari 

keadialn, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara 

pemerintah dan masyarakat luas. 

Menurut Rudolp Von Jhering sebagaimana dikutip oleh Ahmad 

Ali, ada 3 syarat mana untuk melakukan kontruksi hukum, yaitu: 
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Pertama¸ kontruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang 

hukum positif. Kedua, dalam pembuatan kontruksi tidak boleh ada 

pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya 

sendiri. Ketiga, kontruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu 

kontruksi itu bukan suatu yang dibuat-buat dan kontruksi harus mampu 

memberi gambaran yang jelas tentang suatu hal itu.
62

 Kontruksi hukum 

juga harus mempunyai unsur estetika, yaitu kontruksi bukan 

merupakan suatu hal yang dibuat-buat. Harus memberikan gambaran 

yang jelas untuk suatu hal, karenanya harus cukup sederhana, dapat 

dipahami dengan mudah oleh semua kalangan. 

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan 

menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan 

keputusan yang tepat atau benar dan secara tidak langsung memberikan 

kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan 

menunjukan bahwa:  

a. Adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja 

menggunakan istilah-istilah yang sangat umum sifatnya, sehingga 

bermakna ambigu (bermakna lebih dari satu). 

b. Adakalanya istilah, kata, pegertian, kalimat yang digunakan di 

dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau 

maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan 
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sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan di dalam 

masyarakat. 

c. Adakalnya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. 

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang 

hakim harus dapat menemukan dan menentukan apa yang dapat 

dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau 

menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.  

6. Metode Penemuan Hukum Islam 

   Sebagai bahan perbandingan dengan metode-metode 

penemuan hukum sebelumnya, maka secara ringkas, metode 

penemuan hukum Islam perlu disampaikan disini. Pada hakikatnya 

secara garis besar ada dua metode penemuan hukum Islam yang 

paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas  hukum 

Islam. Secara ringkas kedua metode tersebut akan diuraikan di bawah 

ini.
63

 

1) Metode Istimbath 

Metode Istimbath yaitu cara menetapkan (mengeluarkan) 

hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun 

As-Sunnah yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/pasti (Qoth‟i). 

Jalan istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan 

dengan pengeluaran hukum dari dalil. Oleh karena itu interpretasi 
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teks (fokus kajian kebahasaan/skripturalitas) sangat diutamakan 

dalam metode ini.
64

 Sebagai contoh larangan kawin antara wanita 

muslimah dengan pria non muslim. 

2) Metode Ijtihad 

Cara menggali hukum Islam dari nash (teks), baik dari ayat-

ayat al-Qur’an maupun dari as-Sunnah yang memerluka 

perenungan yang mendalam, mengigat lafadz yang bersifat belum 

pasti (dzonni).
65

  

3) Metode Ijma 

Ijma‟ menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu: 

Ittifaq artinya kesepakatan dan Azm artinya cita-cita atau hasrat. 

Sedangkan menurut istilah Ijma‟ yaitu kesepakatan pendapat dalam 

ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujathid, 

yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang 

suatu hukum syara’ yang amali, seperti kewajiban, keharaman, sah 

dan wajib.
66

 

4) Metode Qiyas 

Metode Qiyas secara istilah adalah memperbandingkan hal 

yang tidak ada nashnya dengan hal yang sudah ada nashnya dalam 

hukum syara’ yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan 
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hukum. Dengan karena adanya persamaan „illat hukum atau yang 

melatarbelakangi adanya ketentuan hukum.   

5) Metode Istishlah 

Pertimbangan kepentingan masyarakat menentukan hukum 

atas dasar Istishlah tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur 

ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Misalnya 

kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama sekali tidak 

disinggung dalam al-Qur’an.
67

 

6) Metode Ihtishan 

Metode Ihtishan secara bahasa dapat diartikan 

“menjadikan/menganggap itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang 

baik secara hissy (lahir) dan ma‟nawy.”
68

 Dapat diartikan juga 

dengan mengambil ketetapan dipandang lebih baik sesuai dengan 

tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus 

untuk mengamalkan dalil umum. Misalnya hak milik perorangan 

dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan 

sukarela pemiliknya.  

7) Metode Istishab 

Melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena 

belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya. Misalnya 

dalam hal hutang piutang, tiba-tiba pihak yang berhutang 
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menyatakan telah membayar hutangnya, padahal tanpa saksi atau 

alat bukti lainnya.
69

 

8) Metode Al „Urfu 

Metode Al „Urfu yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang 

banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun 

keengganan. Sementara ulama menyamakan dengan adat 

kebiasaan, karena merupakan sesuatu hal yang bisa dikerjakan atau 

diucapkan oleh mereka. Dengan demikian hal-hal yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan syara’ dapat dikokohkan tetap 

berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. 

Maka hukum bagi ummat Islam, hukum adat setempat masih dapat 

dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan 

nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
70
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN WARIS ISLAM 

 

A. Deskripsi Putusan No. 1578/Pdt.G/2010/PA.JT 

Pada zaman yang penuh dengan perkembangan sangat pesat, selalu 

ada perubahan yang mendasar atas suatu hukum yang berkembang jua pada 

masyarakat. Seringkali dijumpai adanya suatu kasus yang dalam 

peraturannya belum ada atau bahkan tidak ada. Akan tetapi, Hakim yang 

mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum tidak boleh menolak 

suatu perkara dengan dalih belum ada hukum atau tidak ada hukumnya. 

Berangkat dari sinilah suatu putusan yang belum ada hukumnya yang 

khusus adalah tugas hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan 

mengutamakan keadilan bagi masyarakat dan khususnya untuk yang 

berperkara.   

Dalam putusan, salah satu kasus yang menarik adalah putusan 

Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj 

tentang waris beda agama. Untuk memperjelas kasus tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

Raden Ajeng Laksmiani Rahayu binti Setiarto (Penggugat), umur 54 

tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan, mengajukan gugatan pada 

tanggal 04 Agustus 2010. Domisili di Jalan Otista III No. 31B atau 76 

RT.01 RW.05, kelurahan cipinang, Cempedak, kecamatan Jatinegara, 

Jakarta Timur. Dengan surat permohonan yang derdaftar di kepaniteraan 
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Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT 

bermaksud hendak menggugat tujuh saudaranya, yaitu: M.C. Retno 

Ambarwati Binti Kiswari Soeryokusumo, Katolik, 65 tahun, Pekerjaan 

pengarang cerita, Alamat Jalan Jatibening I Block AI Nomor 205 RT. 013 

RW. 05, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Tergugat I.
1
  

Kemudian E.M. Retno Pudjiastuti binti Kiswari Soeryokusumo, 

Katolik, 64 tahun, pekerjaan Notaris PPAT, Alamat Jalan Sunan Drajat 

Block C Nomor 4 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta 

Timur, Tergugat II. M.N. Retno Murtiningsih binti Kiswari Soeryokusumo, 

katolik, 62 tahu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sadewa Raya Block C 

Nomor 247 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan, Bekasi 

17147, Tergugat III.  Raden Didy Laksmono Rahadi bin Setiarto, Islam, 53 

tahun, pekerjaan karyawan, Alamat Jalan Birah I Nomor 2 RT. 04 RW. 06, 

Kelurahan Rawabarat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Komplek 

Perumahan Bank Indonesia), Tergugat IV.
2
   

Selanjutnya Raden Ajeng Laksmi Yuningsih Binti Setiarto, Islam, 52 

Tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Complex DMC Raya Block B 

Nomor 76 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 

Tergugat V. Reden Ajeng Laksmi Kusuma Wardhani Binti Dicky 

Djatmiko, Islam, 46 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat Cempaka Putih Timur 

Raya Nomor 47 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cempaka Putih Timur, 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Tergugat VI. Raden Dendy Wahyu Kusuma 
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Wardhana Bin Dicky Djatmiko, Islam, 44 tahun, pekerjaan karyawan, 

alamat jalan slamet riadi raya nomor 4 A RT. 05 RW. 04, Kelurahan Kebon 

Manggis, Matraman, Jakarta Timur, tergugat VII. Raden Dirgawardhana 

Bin Dicky Djatmiko, Islam, 42 tahun, pekerjaan karyawan, alamat jalan 

Mampang Prapatan 8 Nomor 23 C RT. 02 RW. 02 Kelurahan Tegal Parang, 

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tergugat VIII. 

1. Duduk Perkaranya 

Perkara yang diajukan oleh saudari Raden Ajeng Laksmiani 

Rahayu binti Setiarto yang merupakan anak kandung dari Almarhumah 

Raden Ayu Sri Neuli Rahayu binti Agung Dumadio, agama Islam, yang 

wafat pada tanggal 7 juni 1990 di Jakarta sebagaimana dalam surat 

laporan kematian No. 99/1.755.03/90, tanggal 11 juni 1990 dikeluarkan 

Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan Raden 

Agung Dumadio bin Dumadio yang wafat pada tanggal 28 Februari 1981 

di Magetan.
3
 

Gugatan ini diajukan guna mengurus harta benda Almh. dari 

warisan pernikahan dengan Alm. Raden Setiarto (suami ke 2) dan Alm. 

Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja (suami ke 3) yang tidak ada 

hubungan dengan harta Almh (harta gono gini dan harta bawaan) dari 

pernikahan dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo yang 

menjadi tergugat I, II, dan Tergugat III.  
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Almarhumah selama hidupnya menikah 3 x, dengan penjelasan 

adalah: 

Pernikahan pertama almarhumah, beragama Islam dengan 

almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo, beragama Islam dan 

mempunyai 3 anak kandung yang semuanya beragama Katolik dan ketika 

perceraian mereka tinggal bersama almarhum tanpa almarhumah 

mempersoalkan harta yang tidak diberikan pada almarhumah, juga 

mereka masing-masing menikah lagi, yaitu: 

a. M.C. Retno Ambarwati binti Kiswari Soeryokusumo, Katolik, 65 

tahun, Pekerjaan pengarang cerita, Alamat Jalan Jatibening I Block AI 

Nomor 205 RT. 013 RW. 05, Kelurahan Jatibening Baru, Pondok 

Gede, Bekasi, Tergugat I.
4
 

b. E.M. Retno Pudjiastuti binti Kiswari Soeryokusumo, Katolik, 64 

tahun, pekerjaan Notaris PPAT, Alamat Jalan Sunan Drajat Block C 

Nomor 4 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, 

Tergugat II.  

c. M.N. Retno Murtiningsih binti Kiswari Soeryokusumo, Katolik, 62 

tahu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sadewa Raya Block C 

Nomor 247 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan, 

Bekasi 17147, Tergugat III. 

Selanjutnya, almarhumah menikah kedua dengan almarhum 

Raden Setiarto, mempunyai 3 anak kandung, setelah almarhum wafat, 3 
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anak kandung tersebut tinggal dengan almarhumah yang menikah lagi, 

yaitu: 

1. Anak pertamanya bernama Raden Didy Laksmono Rahadi bin 

Setiarto, Islam, 53 tahun, pekerjaan karyawan, Alamat Jalan Birah I 

Nomor 2 RT. 04 RW. 06, Kelurahan Rawabarat, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan (Komplek Perumahan Bank Indonesia).
5
 

2. Raden Ajeng Laksmi Yuningsih binti Setiarto, Islam, 52 Tahun, 

Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Complex DMC Raya Block B 

Nomor 76 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, 

Bekasi. 

3. Raden Ajeng Laksmiani Rahayu binti Setiarto, umur 54 tahun,  agama 

Islam, pekerjaan karyawan, beralamat domisili di Jalan Otista III No. 

31B atau 76 RT.01 RW.05, kelurahan Cipinang, Cempedak, 

kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. 

Kemudian Almarhumah menikah ketiga dengan almarhum Raden 

Dicky Djatmiko Prawira Soepradja, mempunyai 3 anak kandung , setelah 

almarhum meninggal, almarhumah tidak menikah lagi dan tinggal 

bersama 6 anak kandung, yaitu:  

1. Reden Ajeng Laksmi Kusuma Wardhani binti Dicky Djatmiko, Islam, 

46 Tahun, Pekerjaan IRT, Alamat Cempaka Putih Timur Raya Nomor 

47 RT. 04 RW. 07, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, 

Jakarta Pusat.  
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2. Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana bin Dicky Djatmiko, Islam, 

44 tahun, pekerjaan karyawan, alamat Jalan Slamet Riadi Raya Nomor 

4 A RT. 05 RW. 04, Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta 

Timur.
6
 

3. Raden Dirgawardhana bin Dicky Djatmiko, Islam, 42 tahun, pekerjaan 

karyawan, alamat Jalan Mampang Prapatan 8 Nomor 23 C RT. 02 

RW. 02 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Dari penjelasan di atas, bahwa kemudian Penggugat melanjutkan 

gugatannya, sebagai berikut: 

Suami-suami beliau adalah almarhumah Raden Kiswari 

Soeryokusumo wafat tahun 1981 di Jakarta, dan almarhum Raden 

Setiarto meninggal tahun 1961di Bandung. Juga almarhum Raden Dicky 

Djatmiko Prawira Soepradja wafat tahun 1982 di Jakarta;  

Kemudian almarhumah membuat Fatwa Ahli Waris almahum 

Raden Dicky Djatmiko Prawira Soerpradja bin Prawira Soepradja No. 

315/C/1983, tanggal 10 September 1983 di Pengadilan Agama Jakarta 

Timur atas perrmintaan almarhum Raden Dicky yang menunjukan 

pewaris tunduk pda Hukum Islam (ketentuan dalam surat Al-Baqarah: 

180); 

Pewaris yang beragama Islam, dasar pernikahan pewaris dan 

obyek warisan adalah Islam juga, maka sesuai kaidah Islam pewaris 

muslim tidak boleh mewarisi pada ahli waris Non Muslim, dimana 
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pengadilan agama berwenang mengurus orang-orang Islam berdasarkan 

Kompetensi Absolut bagi rakyat agama Islam. Lembaga Peradilan yang 

berhak memutuskan perkara waris yaitu Pengadilan Agama,
7
 walaupun 

pewaris mempunyai anak kandung agama katolik  atas keinginan sediri.
8
  

Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ahli waris 

almarhumah di Pengadilan Agama, karena Penggugat anak kandung 

almarhumah tertua agama Islam tunduk pada hukum waris Islam, dan 

pewaris beragama Islam tunduk pada hukum waris Islam, Penggugat 

janji kepada almarhumah akan menjalankan amanah beliau sebelum 

meninggal dunia yang meminta pengurusan warisan dilakukan di 

Pengadilan Agama, sebab Penggugat tiap hari menjaga dan mengurus 

almarhumah, serta Penggugat tanggung jawab pada Allah, agama dan 

orang tua yang tunduk pada hukum Islam (ketentuan QS. An-Nisa’: 33); 

Sebagaimana Tergugat I, II, dan Tergugat III anak kandung 

almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo tidak 

sebagai ahli waris almarhumah dari warisan hasil almarhum Raden 

Setiarto dan Almarhum Raden Dicky Djatmiko, berhubung: 

Almarhumah tidak mau memberikan warisan almarhumah pada 

anak kandung dari penikahan almarhumah Raden Kiswari 

Soeryokusumo, karena kelakuan mereka yang tidak pernah perduli 

terhadap almarhumah dan selalu menuntut macam-macam; 

                                                           
7
 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 Ayat 2 huruf b. 

8
 Ibid., 7. 
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Kemudian Tergugat I, II, dan Tergugat III menguasai harta 

almarhumah (harta gono-gini dan harta bawaan) dari pernikahan dengan 

almarhumah Raden Kiswari Soeryokusumo yang belum diterima 

almarhumah ketika terjadi perceraian, tetapi telah dibagikan, dijual dan 

dipakai 3 anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari 

Soeryokusumo tanpa melibatkan 6 ahli waris Islam;
9
 

Oleh karenanya, Tergugat I, II, dan Tergugat III menyatakan 

menolak warisan almarhumah dan membuat surat pernyataan penolakan 

warisan almarhumah di Notaris yang berarti mereka tidak berhak lagi 

disebut ahli waris almarhumah menurut hukum yang berlaku; 

Dari situlah Tergugat I, II, dan Tergugat III yang jelas notabennya 

berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam, menurut kaidah 

dalam Islam pewaris Muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris non 

Muslim. Kemudian anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden 

Kiswari Soeryokusumo tidak mau menjalankan kewajiban ahli waris 

almarhumah, mereka tidak mau membiayai kesehatan almarhumah, tidak 

mau membayar-bayar hutang-hutang almarhumah, dan tidak mau 

membiayai pemakaman almarhumah dll; 

Dengan agama dan dasar pernikahan pewaris merupakaan suatu 

yang penting untuk mementukan pengadilan yang berhak menetapkan 

ahli waris, dimana pengadilan menetapkan ahli waris bukan berdasarkan 

kesepakatan atau permintan semua ahli waris, biarpun ada perbedaan 

                                                           
9
 Ibid., 8. 



59 

 

 

agama antara pewaris dengan anak kandung, maka Penggugat 

mengajukan penetapan Fatwa Waris almarhumah di pengadilan 

berdasarkan hukum Islam, karena pengadilan agama merupakan 

pangadilan yang tepat sesuai agama dan dasar pernikahan pewaris adalah 

Islam (ketentuan Hadis dan QS. Al-Ma’idah: 5); 

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan Tergugat III anak kandung 

almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo 

menyatakan menolak warisan, dan membuat surat pernyataan penolaan 

warisan di Notaris yang menunjukan mereka tidak berhak lagi sebagai 

ahli waris almarhumah menurut hukum yang berlaku;
10

 

Kemudian Tergugat I, II, dan Tergugat III yang merupakan anak 

kandung almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo 

tidak tinggal bersama almarhumah sejak perceraian, juga mereka tidak 

pernah peduli saat almarhmah menderita atau sakit keras, dan mereka 

tidak mau membiayai pemakaman almarhumah, tiak mau membayar 

hutang-hutang almarhumah dan membiayai kesehatan amarhumah 

selama sakit 9 tahun, padahal mereka hidup mapan, tapi waktu 

almarhuamh menikah dengan almarhum Raden Dicky mereka selalu 

menuntut macam-macam, termasuk warisan yang ditolak alarhumah dan 

lamrahum Raden Dicky, karena kelakuan mereka yang dianggap anak 

durhaka, apalagi mereka sering mencuri warisan kelaurga tanpa ijin 

seluruh anak kandung  almarhumah di Otista rumah almarhum Raden 
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Dicky dan magetan tempat tinggal eyang alamarhum Raden Agung 

Dumadio (ketentuan QS. Al-Baqarah: 233 dan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 175 ayat 1); 

Selama ini almarhum Raden Dicky menganggap Penggugat, 

Tergugat IV dan Tergugat V anak kandung almarhumah dengan 

almarhum Raden Setiarto seperti anak kandung tanpa dibedakan 

segalanya dengan anak kandung sebenarnya, juag almarhumah membuat 

surat wasiat menyatakan memberikan warisan kepada anak kandung 

almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden Setiarto dan 

almarhum Raden Dicky, dimana surat wasiat itu sekarang tidak jelas 

kemana, karena mula-mula dipegang Raden Didy Laksmono Rahadi 

yang mengurus surta-surat almarhumah dan diberikan pada Tergugat II 

Notaris tahu hukum yang mengatur semua, dan merupakan anak kandung 

almarhumah dengan almarhum Raden Kiswari Soeryokusumo;
11

 

Akan tetapi ke 3 anak kandung almarhumah dengan almarhum 

Raden Kiswari Soeryokusumo, mereka bergama Katolik dan tidak pernah 

menganut agama Islam, termasuk suami-suami mereka pindah agama 

dari Islam menjadi Katolik, maka mereka tidak berhak sebagai ahli waris 

almarhumah, karena Tergugat I, II, dan tergugat III berbeda agama 

dengan pewaris agama Islam; 

Mengetahui hal itu, warisan almarhumah berasal dari pernikahan 

dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum Raden Dicky tidak ada 
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hubungan warisan dengan harta almarhumah (harta gono gini dan harta 

bawaan) dari pernikahan dengan almarhum Raden Ksiwari yang belum 

diterima almarhumah ketika terjadi perceraian dan telah lama dibagikan, 

dijual, dan dipakai Tergugat I, II dan Tergugat III tanpa melibatkan 6 

anak kandung almarhumah beragama Islam; 

Kemudian oleh Tergugat II yang merupakan Notaris tahu hukum, 

pengertian ahli waris dikaburkan, dengan membodohi, mempengaruhi 

dan menipu ahli waris Islam yang mengatakan tidak ada hubungan ahli 

waris dengan pewaris agar semua anak kandung almarhumah membuat 

penetapan ahli waris almarhumah di Pengadilan Negeri dan melarang 

membuat fatwa ahli waris almarhumah di Pengadilan Agama, dengan 

alasan setiap anak kandung adalah ahli waris, sedangkan ahli waris 

menurut hukum Islam yang berlaku adalah anak kandung yang tidak 

terlarang faktor-faktor tertentu (antara lain agama), termasuk orang lain 

yang yang diberikan warisan oleh pewaris, dimana Pengadilan Agama 

mempunyai kewenangan absolut mengadili orang-orang Islam dan bukan 

pengadilan Negeri, apalagi ada perbedaan agama antara pewaris dan 3 

anak kandung almarhumah dari pernikahan dengan almarhum Raden 

Kiswari. Jadi, ahli waris yang beragama Islam yang tidak tahu Hukum 

waris, dihasut Tergugat I, II, dan Tergugat III yang bertentangan dengan 

hukum Islam, dan harus tunduk pada hukum barat yang tidak sesuai 
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agama dan dasar pernikahan pewaris, maka pengertian anak kandung dan 

ahli waris berbeda, meskipun masing-masing saling berhubungan;
12

 

Dari semua duduk perkara di atas, Penggugat mohon pengadilan 

Agama Jakarta Timur menetapkan ahli waris almarhumah sesuai dengan 

hukum Islam yang berlaku, karena 3 anak kandung almarhumah dengan 

almarhm Raden Kiswari Soeyokusumo agama katolik, sedangkan 6 anak 

kandung almarhuah dengan almarhum Raden Setiarto dan almarhum 

Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja agama Islam, dimana pewaris 

dan amsing-masing suami almarhumah beragama Islam, maka kami 

tunduk pada hukum waris Islam sesuai agama dan dasar pernikahan 

orang-orang tua kami adalah Islam yang dalam Al-Qur’an menyatakan 

pewaris muslim tidak boleh mewaris pada ahli waris Non Muslim, jadi 

Penggugat tunduk pada hukum Islam; 

2. Petitum 

Berdasarkan posita di atas, Penggugat memohon agar Pengdilan 

Agama Jakarta Timur berkenan mengadili perkara ini yang amarnya 

sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan dari Peggugat seluruhnya; 

b. Menetapkan almarhumah sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 

1990 Jakarta, juga orang Tua kandung almarhumah telah wafat lebih 

dulu sebelum almarhumah adalah Raden Agung Dumadio bin 

Dumadio tanggal 28 Februari 1981 di Magetan, jawa timur dan Raden 
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Ayu Woeryati bin Agung Hadi Sapoetra tanggal 17 Juli 1930 di Solo, 

jawa tengah; 

c. Menyatakan 3 anak kandung almarhumah dengan almarhum Raden 

Kiswari Soeryokusumo tidak berhak sebagai ahli waris almarhumah 

yang sah sebagaimana disebutkan diketerangan di atas, mengingat 

Tergugat I, II, dan tergugat III beragama Katolik, berbeda Agama 

dengan pewaris yaitu beragama Islam yang berdasarkan Kompilasi 

Dalam Hukum Islam bahwa pewaris tidak berhak mewaris non 

muslim atau orang yang berbeda agama tidak saling waris-mewarisi, 

juga mereka menyatakan bahwa menolak warisan almarhumah, dan 

membuat surat pernyataan penolakan warisan almarhumah di Notaris, 

maka sesuai dengan hukum Islam yang berlaku mereka bukan ahli 

waris almarhumah, adalah:  

(1) M.C. Retno Ambarwati binti Kiswari Soeryokusumo 

(2) E.M. Retno Pudjiastuti binti Kiswari Soeryokusumo 

(3) M.N. Retno Murtiningsih binti Kiswari Soeryokusumo. 

d. Menetapkan Pengugat dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, 

Tergugat VII, Tergugat VIII adalah berhak sebagai ahli waris 

almarhumah yang sah dari pernikahan dengan almarhum Raden 

Setiarto dan almarhum Raden Dicky Djatmiko Prawira Soepradja 

sebagai berikut:  

1) Raden Ajeng Laksmini Binti Setiarto; 

2) Raden Didy Laksmono Bin Setiarto; 
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3) Raden Ajeng Laksmi Yuningsih Binti Setiarto; 

4) Raden Ajeng Agustina Laksmi Kusuma Wardhani Binti Dicky 

Djatmiko; 

5) Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana Bin Dicky Djatmiko; 

6) Raden Dirghawardhana Bin Dicky Djatmiko; 

e. Memerintahkan Tergugat tunduk pada isi putusan perkara; 

f. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan 

Penggugat dalam perkara; 

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan 

dalam perkara;
13

 

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur 

memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan menetapkan ahli waris 

almarhumah yang sah berdasarkan hukum waris Islam yang sesuai 

dengan agama dan dasar pernikahan pewaris adalah Agama Islam; 

3. Pembuktian 

Setelah dibacakannya surat gugatan Penggugat, Tergugat IV 

sampai Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi 

tentang kewenangan mengadili perkara ini, karena Tergugat I sampai III 

beragama Katolik. Untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya, Para 

Tergugat mengajukan bukti-bukti yakni: 

a. Foto copy surat pembaptisan atas nama M.C. Retno Ambarwati telah 

diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh panitera. 
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Setelah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim 

diberi kode T VI-1; 

b. Foto copy surat pembaptisan atas nama M.C. Retno Ambarwati telah 

diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh panitera. 

Setelah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim 

diberi kode T VI-2; 

c. Foto copy surat pembaptisan atas nama M.C. Retno Ambarwati telah 

diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh panitera. 

Setelah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim 

diberi kode T VI-3; 

d. Foto copy salinan putusan Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.jt yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Mei 

2009, telah diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh 

panitera. Setelah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis 

Hakim diberi kode T VI-4; 

e. Foto copy salinan penetapan Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Juni 

1990, telah diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh 

panitera. Setelah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis 

Hakim diberi kode T VI-5;
14
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4. Pertimbangan Hukum  

Gugatan ini berttujuan untuk mempertimbangkan eksepsi 

absolute Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
15

 

Dalam perkara ini, dalil eksepsi Para Tergugat adalah Pengadilan 

Agama Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, karena 

Tergugat I sampai Tergugat III beragama Katolik, sedangkan Pengadilan 

Agama hanya berwenang mengadili perkara kewarisan antara orang-

orang yang beragama Islam; 

Selain tersebut di atas, Para Tergugat mendalilkan bahwa 

terhadap gugatan Penggugat Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 4 

Agustus 2010 pada Pengadilan Agama Jakarta Timur ini sudah pernah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yakni perkara Nomor: 

373/Pdt.G/2010/PN.JT putusan mana telah mempunyai hukum tetap, 

sehingga perkara Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 4 Agustus 

2010 adalah Nebis in idem; 

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi 

absolut Para Tergugat sebagai berikut di bawah ini: 

Pertama-tama, tentang pengajuan eksepsi absolut Para Tergugat, 

diajukan dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab. Berdasarkan Pasal 

134 HIR, eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan dalam 

setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung; oleh karena 

eksepsi absolut Tergugat diajukan dalam tahap pemeriksaan jawab 
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menjawab, maka berdasarkan Pasal 134 HIR eksepsi absolute Para 

Tergugat, secara formil  dapat diterima; 

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi 

absolut yaitu Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang 

mengadili perkara ini, karena Tergugat I sampai Tergugat III beragama 

Katolik, sedangkan pengadilan agama hanya berwenang mengadili 

perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam; 

Dalam UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 

tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 menganut asas personalitas 

keislaman, sehingga segala sengketa antar orang-orang beragama Islam 

mengenai hal-hal yang sudah diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 , menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama; 

Namun ditegaskan dalam Buku II pedoman teknis Administrasi 

Dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009, azas personalitas 

keislaman tidak berlaku dalam perkara sengketa bidang kewarisan yang 

pewarisnya beragama Islam walaupun sebagian ahli warisnya non 

Muslim. 

Sebagaimana perkara a quo adalah perkara gugatan ahli waris, 

sedang sengketa gugatan ahli waris adalah bagian dari bidang kewarisan, 

oleh karena itu meskipun dalam perkara gugatan ahli waris nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT ada sebagian ahli waris yang beragama non 

Muslim sebagaimana bukti T VI-1, T VI-2, T VI-3, yaitu Tergugat I, II, 



68 

 

 

dan III beragama Katolik, namun oleh karena pewarisnya, in cassu 

almarhummah Raden Ayu Sri Nueli Rahayu binti Agung Dumaido 

beragama Islam amak perkara nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT tetap 

menjadi kewenangan pengadilan agama, in cassu Pengadilan Agama 

Jakarta Timur. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka eksepsi absolut Para Tergugat sepanjang Pengadilan Agama tidak 

berwenang karena dalil ada ahli waris yang beragama non Muslim, harus 

dinyatakan ditolak. Selanjutnya sepanjang dalil Para Tergugat nebis in 

idem, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut: 

Para Tergugat mendalilkan terhadap gugatan Penggugat Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 4 Agustus 2010 pada Pengadilan Agama 

Jakarta Timur ini, sudah pernah ada perkara yang sama dan diputus oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT dan 

perkara Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT, penetapan dan putusan mana 

yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 4 Agustus 2010 adalah nebis in idem; 

Untuk menguatkan dalil eksepsinya, Para Tergugat telah 

mengajukan bukti tertulis T VI-4, T VI-5. Bukti T VI-4 dan T VI-5 

adalah salinan putusan Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT tanggal 19 Mei 

2009 dan foto copy salinan Putusan Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT 

tanggal 14 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur, telah diberi materai cukup, stempel pos dan telah dilegalisir oleh 

panitera. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 
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berwenang. Oelh karena itu Majelis Hkaim menilai bukti T VI-4 dan T 

VI 5 sebagai bukti autentik sesuai Pasal 165 HIR sehingga mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
16

 

Dengan bukti T VI-4 menerangkan adanya gugatan pembatalan 

ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Rahayu Binti Agung 

Dumadio nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT tanggal 19 Mei 2009 dengan 

Penggugat Raden Ajeng Laksmini Rahayu Binti Setiarto sedang Para 

Tergugat adalah M.C. Retno Ambarwati Binti Kiswari Soeryokusumo, 

dkk. Gugatan mana telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur; 

Sedangkan T VI-5 menerangkan adanya permohonan penetapan 

ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Binti Agung Dumadio yang 

diajukan oleh Para Pemohon (Penggugat dan Para Tergugat dalam 

perkara a quo) Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990, 

permohonan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur; 

Kemudian ermohonan penetapan ahli waris almarhumah Raden 

Ayu Sri Nueli Binti Agung Dumadio Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT 

tanggal 14 Juni 1990, bila dihubungkan dengan gugatan pembatalan 

penetapan ahli waris  almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Binti Agung 

Dumadio Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT tanggal 19 Mei 2009 dan 

perkara a quo yakni gugatan ahli waris Raden Ayu Sri Nueli Binti Agung 

Dumadio Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT ternyata saling berkaitan; 
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Adanya keterkaitan perkara-perkara tersebut dapat Majelis 

terangkan pada tahun 1990 setelah Raden Ayu Sri Nueli Binti Agung 

Dumadio meninggal dunia pada tangga 7 Juni 1990, anak-anak 

almarhumah, termasuk Penggugat, mengajukan permohonan penetapan 

ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Binti Agung Dumadio di 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT 

tanggal 14 Juni 1990 dan permohonan tersebut telah dikabulkan;
17

 

Setelah 19 tahun berlangsung, salah satu ahli waris yang bernama 

Raden Ajeng Laksmini Rahayu Binti Setiarto (Penggugat) mengajukan 

gugatan pembatalan penetapan ahli waris atas penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 

1990, gugatan mana telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

dengan Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990 dan posisi 

sekarang perkara tersebut masih dalam pemeriksaan banding alias belum 

memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika perkara banding belum turun, 

Penggugat mengajukan gugatan ahli waris Raden Ayu Sri Nueli Binti 

Agung Dumadio di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT; 

Dari uraian di atas, adanya kesamaan kualitas para pihak 

berperkara yakni ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Binti 

Agung Dumadio dan kesamaan substansinya yaitu masalah penetapan 

ahli waris; Oleh karena ada kesamaan kualitas para pihak dan kesamaan 
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 Ibid., 16 
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substansinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, 

perkara a quo harus dinyatakan nebis in idem dan karenanya gugatan ahli 

waris Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk); 

Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, 

maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 181 HIR biaya yang timbul dari perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingatkan segala pasal-pasal ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini;
18

 

5. Amar Putusan 

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan 

dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta 

Timur mengadili: 

(1) Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat; 

(2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini sebesar Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu 

ribu rupiah).
19

  

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibid., 17. 
19

 Ibid., 23. 
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B. Deskripsi Putusan No. 2/ Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

1. Duduk Perkara 

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 

mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kebanjahe dengan Register Nomor: 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj yang duduk perkaranya sebagai beirkut: 

Penggugat yang bernama Jayanta Ginting dan Tergugat I 

(Eduardi Ginting) adalah anak kandung dari Ngandi Ginting dengan isteri 

pertama bernama Bagenda Binti Bangun; 

Tergugat II (Maisarah binti Karto Sugasi) adalah isteri Ngandi 

Ginting yang kedua yang dinikahi setelah Bagenda binti Bangun 

meninggal dunia;
20

 Ngadi Ginting (ayah kandung) Penggugat dan 

tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena 

sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Sebelum Ngadi Ginting 

meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Batang Ginting telah 

meninggal dunia pada tahun 1986, demikian pula dengan ibu 

kandungnya bernama Terpe binti Pinem yang telah meninggal dunia pada 

tahun 1933;
21

 Almarhum Ngadi Ginting telah meninggalkan ahli waris 

yaitu sebagai berikut: 

a. Seorang isteri bernama Maisarah binti Karto Sugasi (Tergugat II) 

b. Dua orang anak akndung:  

1) Eduardi Ginting (Tergugat I) sebagai anak laki-laki; 

                                                           
20

 Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 1.  
21

 Ibid., 2. 
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2) Jayanta Ginting (Penggugat) sebagai anak laki-laki;
22

 

Namun demikian, Tergugat II (isteri kedua) Ngandi Ginting, 

tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi 

Ginting yang juga ayah kandung Penggugat dan Tergugat I pada saat 

Ngandi Ginting sakit hingga meninggal; Kemudian Tergugat II sampai 

saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas sehingga 

Tergugat II tidak dapat dihubungi meskipun telah dicari oleh keluarga; 

Oleh karenanya, ketentuan hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk 

pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat 

wajibah, maka Peggugat sebagai anak kandung pewaris, Nagndi Ginting, 

yang beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan 

dari orang tua Penggugat sebagai wasiat wajibah; 

Almarhum Ngandi Ginting semasa hidupnya bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan maret 1992 

telah pensiun; dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini 

adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Ginting 

sebagai pensiunan PNS di PT Taspen Medan; 

Atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat 

bermohon kepada majlis hakim kiranya dapat menerima perkara ini, 

                                                           
22

 Ibid., 2. 
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memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dan 

memberi penetapan sebagai berikut:
23

 

2. Petitum 

Dari gugatan di atas penggugat memohon agar Majelis Hakim 

memutuskan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat 

b. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah 

meninggal pada 28 Agustus 2010 adalah: 

1) Tergugat II (isteri) 

2) Tergugat I (anak laki-laki) 

c. Menetapkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai penerima wasiat 

wajibah dari almarhum Ngadi Ginting; 

d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku,
24

 dan Apabila Majelis Hakim berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

bukti-bukti yakni bukti tertulis sebagai berikut: 

1. FC KTP A.n Penggugat, Nomor: 1206072708700001, tanggal 15-09-

2009, yang dikeluarkan oleh Camat Juhar Kab. Karo (P.1); 

2. FC Akta Nikah, A.n Ngandi Ginting (alm) dengan Maisarah, Nomor: 

10/AR/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, Kec. Namo Rambe, 

Kab. Deli Serdang. (P.2); 

                                                           
23

 Ibid., 3. 
24

 Ibid., 4.  
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3. FC KK WANRI (pribumi), A.n Ngandi Ginting, Nomor: .., tanggal 

26/06/1998, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batu Mamak, Kec. 

Juhar, Kab. Karo. (P.3); 

4. FC Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tentang 

pension, Nomor: C-02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei1992, yang 

dikeluarkan oleh A.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (P.4); 

5. Asli surat keterangan ahli waris, Nomor: SK/29/BM/2010, tanggal 29 

Desember 2010, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bta Mamak, Kec. 

Juhar, Kab. Karo. (P.5); 

6. Asli surat keterangan kematian, A.n Ngandi Ginting, Nomor: 

14/28/BM/2010, yang dikeluarkan oleh kepa Desa Mamak, Kec. 

Juhar, Kab. Karo. (P.6);
25

 

Dan di sertai dengan bukti saksi-saksi yang telah disumpah dan 

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.  

3. Amar Putusan 

Dari adanya fakta-fakta hukum di atas, maka hakim memutuskan: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

b. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah 

wafat pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah: 

1) Tergugat II (Isteri); 

2) Tergugat I (anak laki-laki); 
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 Ibid., 5. 
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c. Menetapkan Penggugat (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat 

wajibah dari almarhum Ngandi Ginting; 

d. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua 

biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 

rupiah) secara tanggung renteng.
26

 

   

                                                           
26

 Ibid., 13.  
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN WARIS ISLAM  

 

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 

No.1578/Pdt.G/2010/PA.JT Dan Putusan No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

Tentang Waris Islam 

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif yang berdasarkan asas 

personalitas keislaman, yang mana putusan maupun dasar hukumnya di 

samping menggunakan undang-undang atau hukum positif juga menggunakan 

hukum Islam.
1
 Hakim dalam pengadilan agama dalam kapasitasnya sebagai 

pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam 

menjatuhkkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan 

dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para 

ulama, Al-Qur’an, maupun hadis Nabi yang sesuai dengan duduk perkara 

yang telah diajukan.
2
 Apabila hakim tidak menemukan hukumnya dalam 

peraturan perundang-undangan atau dalam Nash tersebut, maka hakim akan 

mencarinya dengan melakukan penemuan hukum atau ijtihad untuk 

menemukan, menggali, dan menciptakan hukum, agar dalam amar putusannya 

dapat tercipta suatu keadilan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara. 

Dalam penetapan waris beda agama yang ditangani oleh dua Pengadilan 

Agama yang berbeda, juga tentunya memiliki dasar hukum atau pertimbangan 

                                                           
1
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2004), 12-13. 
2
 Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum…, 248-249. 
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hukum hakim yang berbeda yang akan menimbulkan putusan yang berbeda 

pula. Sebagaimana yang akan peneliti analisis dibawah ini. 

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan No. 

1578/Pdt.G/2010/PA.JT 

Dalam perkara ini, hakim memutuskan sebagaimana dalam 

putusannya yang berbunyi sebagai berikut: 

“Menimbang bahwa dalil eksepsi Para Tergugat adalah Pengadilan 

Agama Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, 

karena Tergugat I sampai Tergugat III beragama Katolik, 

sedangkan Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara 

kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam”.
3
 

 

Dari pertimbangan di atas, hakim kembali mempertimbangkannya 

yang menyatakan bahwa pengajuan eksepsi absolut yang Para Tergugat 

ajukan adalah secara formil dapat diterima sesuai dengan Pasal 134 HIR. 

Akan tetapi Hakim sebagai salah satu oknum penegak hukum dalam 

pertimbangannya sebagai berikut:  

“Menimbang bahwa UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah 

dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 menganut 

asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antar orang-

orang beragama Islam mengenai hal-hal yang sudah diatur dalam 

Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 50 tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama”.
4
 

 

Dari pertimbangan hukum Hakim di atas, sudah dijelaskan dalam 

KHI, akan tetapi seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 48 

                                                           
3
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor:  1578/Pdt.G/2010/PA.JT, 13.  

4
 Ibid., 14. 
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Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara ini tetap menjadi 

kewenangan Peradilan Agama. Walaupun ada sebagian ahli waris yang 

beragama non Muslim, tetapi pada dasarnya yang mengajukan gugatan 

dan yang mempunyai harta adalah beragama Islam.  

Dalam hal ini, azas personalitas keislaman tetap berlaku pada 

perkara sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam 

walaupun sebagian ahli warisnya non Islam; oleh karenanya dalam perkara 

ini adalah tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
5
 Dengan 

demikian, atas pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi absolut yang 

diajukan oleh Para Tergugat ditolak.  

Sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut 

yang menyatakan bahwa: 

“Menimbang bahwa bukti T VI-4 menerangkan adanya gugatan 

pembatalan ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri Nueli Rahayu 

Binti Agung Dumadio nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT tanggal 19 

Mei 2009 dengan Penggugat Raden Ajeng Laksmini Rahayu Binti 

Setiarto sedang Para Tergugat adalah M.C. Retno Ambarwati Binti 

Kiswari Soeryokusumo, dkk. Gugatan mana telah ditolak oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur.”
6
 

 

Dengan demikian menurut peneliti pertimbangan hukum di atas 

yang menyatakan gugatan tersebut ditolak karena perkara ini sudah 

diajukan terlebih dahulu ke pengadilan Negeri Jakarta timur dengan 

Nomor Perkara: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990, permohonan 

telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                           
5
 Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 

2009. 
6
 Ibid., 16. 
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Jika dihubungkan dengan Perkara Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT 

tanggal 19 Mei 2009, dimana terdapat kesamaan kualitas yaitu para ahli 

waris dan adanya kesamaan substansi yakni masalah penetapan ahli waris. 

Dengan ini, berdasarkan analisis penulis bahwa jika ada perkara yang 

mempunyai kesamaan baik dalam kualitas ataupun substansinya maka 

perkara ini tidak dapat diajukan ke pengadilan yang sama (Pengadilan 

Negeri), akan tetapi perkara tersebut boleh diajukan di pengadilan yang 

berbeda (Pengadilan Agama) walaupun dengan pihak dan masalah yang 

sama. 

“Menimbang bahwa sedang T VI-5 menerangkan adanya 

permohonan penetapan ahli waris almarhumah Raden Ayu Sri 

Nueli Binti Agung Dumadio yang diajukan oleh Para Pemohon 

(Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo) Nomor: 

384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990, permohonan telah 

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur”.
7
  

 

Demikian yang menjadi alasan penolakan dengan telah 

dikabulkannya permohonan Nomor: 384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 

Juni 1990 tentang penetapan ahli waris menjadi dasar dalam penolakan 

perkara Nomor: 373/Pdt.G/2009/PN.JT tanggal 19 Mei 2009, karena 

perkara yang masih dalam proses banding tidak dapat diajukan ke 

Pengadilan lain bersamaan dengan adanya kesamaan kualitas dan 

kesamaan substansi serta dengan dalih masih dalam proses penetapan 

hukum (banding) untuk menemukan dan memutus hukum yang sesuai 

dengan perkara tersebut.  
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 Ibid. 
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“Menimbang bahwa oleh karena ada kesamaan kualitas para pihak 

dan kesamaan substansinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 

1917 KUH Perdata, perkara a quo harus dinyatakan nebis in idem 

dan karenanya gugatan ahli waris Penggugat harus dinyatakan 

tidak diterima (niet onvankelijk)”.
8
 

 

Dapat diperjelas dalam hal perkara yang batal demi hukum (nebis 

in idem).  Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar 

mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah 

bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas 

alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama 

di dalam hubungan yang sama pula”.
9
 

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penulis setuju dengan 

pendapat Majelis Hakim, bahwasannya apabila suatu perkara masih dalam 

proses sidang ataupun dalam proses banding itu tidak boleh diajukan 

kepada Badan Peradilan lain karena belum adanya hukum tetap karena 

adanya kesamaan kualitas dan substansi yang sama sehingga Hakim dalam 

pertimbangan hukumnya menolak gugatan tersebut. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj.  

Perkara ini merupakan sengketa waris yang berdasarkan ketentuan 

pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah 

                                                           
8
 Ibid., 17. 

9
 Subekti, KUHPedata (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 485. 
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merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama dan yang menjadi 

dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah: 

“Bahwa gugatan ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan hak-

hak almarhum Ngadi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri 

Sipil di PT. Taspen Medan dan Para Penggugat dan Tergugat 

mohon ditetapkan sebagai ahli waris alm. Ngadi Ginting yang telah 

meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan 

dalam keadaan beragama Islam.”
10

 

 

Dengan adanya surat keterangan kematian alm. Ngadi Ginting, 

maka secara otomatis berlaku hukum kewarisan. Di mana setelah ahli 

waris menunaikan kewajibannya. Dalam KHI Pasal 171 huruf c yang 

menyatakan bahwa orang yang pada saat pewaris meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.” 

Kemudian pada pasal 172 yang juga berkaitan dengan pasal sebelumnya, 

berbunyi “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari 

kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi 

bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut 

ayahnya atau lingkungannya.
11

 

Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya 

ternyata dalam bukti surat kutipan Kartu Keluarga WANRI (pribumi) an. 

Ngadi Ginting tertanggal 26/6/1998, serta bukti Fotokopi Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tentang Pensiun Nomor: C-

02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992, asli surat keterangan ahli waris 

                                                           
10

 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj., 2. 
11

 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Direktorat Jendral Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, 2001), 200. 
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Nomor: SK/29/BM/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa Batu Mamak
12

 Berdasarkan keterangan saksi dan bukti 

adalah benar menurut Penggugat dan Para Tergugat.  

Atas dasar bukti-bukti yang digunakan oleh Penggugat, terbukti 

adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah benar anak 

kandung dari alm. Ngandi Ginting yang telah meninggal tanggal 28 

Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan selain 

itu ada isteri Ngadi Ginting (Tergugat II) yang tidak diketahui 

keberadaannya dari alm. Ngadi Ginting sakit-meninggal dan  sampai 

sekarang. 

Dari uraian posita yang termuat dalam gugatan Penggugat dapat 

disimpulkan bahwa, pada pokoknya gugatan ini adalah untuk kepentingan 

pengurusan hak-hak alm. Ngadi Ginting ke PT. TASPEN (Persero) 

sebagai pensiunan PNS Guru13 dan penetapan ahli waris yaitu Tergugat I, 

Tergugat II, beragama Islam dan Penggugat yang beragama Kristen 

dengan jalan wasiat wajibah. Sebagaimana dalam putusannya berbunyi 

sebagai berikut: 

“Bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI salah satu 

kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli 

waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal 

tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa’ ayat: 7".
14

 

 

Berdasarkan analisis Peneliti terhadap pertimbangan hukum di atas, 

diketahui Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yakni Pasal 175 ayat 

                                                           
12

 Ibid., 5. 
13

 Ibid., 6.  
14

 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, 11. 
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(1) huruf d KHI dijelaskan bahwa “membagi harta warisan diantara ahli 

waris yang berhak”
15

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 

artinya: 

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 

dan kerabatnya, dan bagi perempuan peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.”
16

  

 

Berdasarkan ayat di atas, maka tidak ada alasan untuk tidak 

memberi bagian kepada anak yang non Muslim, karena ia termasuk dalam 

golongan ahli waris yakni sebagai anak kandung, yang dapat dibuktikan 

dengan Kartu Keluarga, tes DNA, ataupun dengan pengakuan dari 

keduanya.
17

 Jadi, dengan alasan apapun ia akan tetap mendapatkan bagian, 

hanya saja bukan sebagai ahli waris, akan tetapi dengan jalan wasiat 

wajibah yang diberikan ayah kepadanya sebagai penghormtan dan 

penghargaan agar tidak terjadi cerai berai antar keluarga hanya karena 

masalah kewarisan tersebut. 

Jika dilihat dari undang-undang yang berlaku sekarang, 

sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut: 

“Menimbang bahwa menurut Pasal 171 huruf c KHI ahli waris 

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut 

sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana hal tercantum dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid sebagai berikut:
18

 

 

Artinya:“Abu Ashim dari ibn Juraij dari ibn Syihab dari Ali bin 

Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid ra 

                                                           
15

 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 83.  
16

 Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7. 
17

 Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
18

 Putusan Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT, 10. 



85 

 

 

memberitahu kami: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda (Tidak 

mewarisi antara muslim dengan kafir dan tidak pula kafir dengan 

muslim). (H.R. Bukhari Muslim) 

 

Berdasarkan Hadis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa antara 

orang Islam dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Seperti halnya yang 

termaktub dalam KHI alhi waris harus beragam Islam. Oleh karenanya 

dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan apa yang sudah ada dalam 

KHI Pasal 171 huruf c yang dengan jelas menyatakan bahwa ahli waris 

harus beragama Islam yang dapat di buktikan dengan kartu identitas, 

pengakuan masyarakat dan perilaku orang tersebut. Sebagaimana dalam 

putusannya berbunyi sebagai berikut:  

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti 

bahwa pewaris (alm. Ngadi Gintig) pada saat meninggal dunia 

hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 anak laki-

laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternayata salah satu 

anak alm. Yaitu Jayanta Ginting (Penggugat) beragama Kristen. 

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Penggugat tidak 

berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngadi 

Ginting).”
19

 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat (Jayanta Ginting) 

tidak berhak mendapatkan warisan yang sesuai dengan hukum Islam 

karena salah satu penghalang waris-mewarisi adalah tidak beragama Islam. 

Oleh karenanya, Penggugat tidak disebut sebagai ahli waris dari alm. 

Ngandi Ginting. Akan tetapi karena Pengggat juga adalah anak kandung 

dari alm. Ngandi Ginting maka Penggugat tetap mendapatkan bagian 

dengan jalan wasiat wajibah. Sebagaimana yang tertulis di dalam 

putusannya sebagai berikut: 

                                                           
19

 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj., 11 



86 

 

 

“Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak berhak sebagai ahli 

waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 51K/AG/1999, Penggugat berhak mendapatkan again 

sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum 

Ngadi Ginting.”
20

 

 

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, dalam hukum Islam tidak 

ada ahli waris yang berhak menerima warisan kecuali yang beragama 

Islam dan dalam Hadis pun sudah dijelaskan. Di dalam KHI tidak 

disebutkan secara jelas bahwa ahli waris yang beragama selain Islam 

mendapatkan wasiat wajibah, karena dalam KHI tidak tertulis “ahli waris 

non Muslim mendapatkan wasiat wajibah”.   

Akan tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 209 ayat (1) dan 

(2) dibahas  mengenai wasiat wajibah.
21

 Wasiat wajibah diberikan kepada 

anak angkat maupun orang tua angkat. Dari ketentuan tersebut dapat 

peneliti menyimpulkan adanya penganalogian yang menjadi dasar adanya 

bagian untuk anak yang berbeda agama dengan pewaris yaitu 

penganalogian terhadap anak kandung yang beragama non Muslim, 

dimana dalam hal ini dianalogikan sebagai anak angkat yang mendapatkan 

bagian paling banyak yaitu 1/3 dari harta peninggalan.  

Dalam fatwa MUI nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang 

waris Beda agama menetapkan bahwa:  

a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara 

orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non Muslim); 

                                                           
20

 Ibid., 12. 
21

 Kompilasi Hukum Islam, 94. 
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b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat 

dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. 

Pada dasarnya berbeda agama adalah salah satu penghalang dalam 

hukum kewarisan Islam, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut: 

“Abu Ashim dari ibn Juraij dari ibn Syihab dari Ali bin Husain dari 

Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid ra memberitahu kami: 

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda (Tidak mewarisi antara muslim 

dengan kafir dan tidak pula kafir dengan muslim). (H.R. Bukhari 

Muslim)
22

 

 

Dalam hal ini, berdasarkan analisis peneliti ahli waris non Muslim 

mendapatkan suatu rukhshoh (keringanan) yaitu mendapatkan bagian 

dengan jalan wasiat wajibah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-

undang khususnya dalam hal kewarisan saat ini sudah tidak relevan jika 

dilihat dari teks saja tanpa adanya perubahan yang terlihat. Oleh 

karenanya, hakim haruslah lebih memperhatikan keadilan dan ketepatan 

hukum yang dipakai untuk memutus suatu perkara. Karena dewasa ini, 

tidak sedikit keluarga yang memiliki perbedaan agama baik antara suami-

isteri, orang tua dengan anak, ataupun yang lainnya yang mana masih 

memiliki nasab (keturunan) asli dari bapak atau ibu tersebut (anak 

kandung). 

 

 

                                                           
22

 Al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar al-Fikr, Tth). 
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B. Analisis Yuridis Putusan No. 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan Putusan No. 

2/Pdt.G/2011/PA.Kbj Tentang Waris Islam 

Menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur 

Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT merupakan penetapan tentang ahli waris 

beda agama yang diajukan oleh seorang ahli waris yang beragama Islam 

dengan maksud agar seluruh anak kandung dari almarhumah mendapatkan 

bagian dengan semestinya. Maka hal ini sudah tepat jika Pengadilan Agama 

Jakarta Timur yang berwenang untuk megadili perkara tersebut di tingkat 

pertama atau dalam wilayah kabupaten/kota.  

Selain Majelis Hakim melihat peristiwa dan fakta hukum yang terjadi 

dan terungkap saat proses persidangan, berdasarkan pengakuan Tergugat, 

pemeriksaan alat bukti dan penjelasan saksi-saksi, selanjutnya dalam 

merumuskan pertimbangan hukum Majelis Hakim harus mencari dan 

menemukan hukumnya yang sesuai dengan pemecahan perkara tersebut. 

Karena secara yuridis Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan 

alasan tidak ada hukum, dengan kata lain Hakim harus menerima segala 

perkara meskipun belum ada hukum yang mengaturnya dan disini Hakim 

harus melakukan penemuan hukum dengan berperan mengisi kekosongan 

hukum, dengan berusaha menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah 

perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas.
23

 

                                                           
23

 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman, 

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 

dengan dalil bahwa hukum tidaka da atau kurang jelas, melainan wajib unrtuk memeriks dan 

mengadilinya.” 
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Berdasarkan analisis Majelis Hakim terhadap fakta-fakta dan 

peristiwa hukum yang dijelaskan pada Bab III, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 

(1) UU No. 48 tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: “putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal 

tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
24

 Dapat dipahami 

bahwa Hakim turut serta menemukan mana yang merupakan hukum dan 

mana yang bukan merupakan hukum, seperti yang dikatakan Scholten yang 

mengatakan bawha Hakim menjalankan undang-undang itu selalu 

rechtvinding (turut serta menemukan hukum)
25

, dalam hal ini yang dilakukan 

peneliti adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur 

Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan Putusan Pengadilan Agama Kebanjahe 

Nomor:  2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. 

1. Putusan No.1578/Pdt.G/2010/PA.JT 

Dalam putusannya, Hakim memutuskan bahwa tidak menerima 

gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa yang pertama, 

mengenai dalil eksepsi absolut para Tergugat adalah Pengadilan agama 

tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat I sampai Tergugat 

III beragama katolik, sedangkan Pengadilan agama hanya berwenang 

mengadili perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam. Seperti 

yang termaktub dalam KHI pasal 171 huruf c, yang menyatakan bahwa 

“ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia 

                                                           
24

 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
25

 Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum (Ponorogo: STAIN Press, 2005), 106. 
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mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.” 

Kemudian dalam KHI Pasal 172 yang juga berkaitan dengan pasal 

sebelumnya, berbunyi “ahli waris dipandang beragama Islam apabila 

diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian 

sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, 

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”
26

 

Dalam kaitannya dengan kewenangan absolut, dimana perkara 

waris ini adalah perkara waris Islam yang sudah seharusnya diselesaikan 

di Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya. Karena pada 

dasarnya Penggugat adalah beragama Islam. Selanjutnya, pertimbangan 

hukum Hakim yang berbunyi sebagai berikut: 

“bahwa karena mempunyai kesamaan kualitas para pihak yang 

berperkara yakni para ahli waris Raden Ayu Sri Nueli Rahayu binti 

Agung Dumaido dan mempunyai kesamaan substansinya yaitu 

masalah penetapan ahli waris.”
27

 

 

Berdasarkan dari sisi hukumnya, Pengadilan Agama berhak 

memutus perkara ini dengan kekuasaan absolutnya meskipun beberapa 

pihak beragama non-Muslim, akan tetapi yang mempunyai perkara adalah 

beragama Islam, sudah sepatutnya diperkarakan di Pengadilan Agama. 

Dalam hukum waris Islam, agama adalah salah satu syarat paling 

penting agar harta kekayaan bisa dialihkan kepada ahli waris. Ini berarti 

agama yang dianut oleh pewaris semasa dia hidup berlaku sebagai kriteria 

                                                           
26

 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 

(Jakarta: Departemen Agama, 2000), 81.  
27

 Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA. JT.,,22. 
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utama untuk menentukan apakah ahli waris dapat menerima harta warisan 

atau tidak. Jika ahli waris menganut agama yang sama dengan pewaris 

semasa hidupnya, maka ahli waris dapat menerima warisan, jika tidak, 

mereka tidak mendapatkan apa-apa. Peraturan ini memang khas Islam, 

sebuah peraturan yang sangat mencerminkan karakter religius dari sistem 

hukum yang dikembangkan.
28

 

Adapun pada putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima menimbulkan ketidakadilan pada 

Penggugat itu sendiri.  Asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia 

bukan manusia unuk hukum disini tidak terpenuhi, karena Penggugat yang 

merupakan ahli waris yang juga berhak atas kewarisannya tidak dapat 

memenuhi keinginan almarhumah yang mempunyai wasiat agar 

ditetapkannya ahli waris almarhumah di Pengadilan Agama sesuai dengan 

dasar pernikahan pewaris yaitu beragama Islam. 

Akan tetapi dalam hal Hakim tidak mengabulkan Gugatannya, ada 

beberapa peristiwa yang memenuhi adanya perkara a quo yang nebis in 

idem, sebagaimana dalam Pasal 1917 dan Pasal 1927 KUHPerdata yaitu 

terdapat unsure-unsur nebis in idem yang terdapat dalam pertimbangan 

Hukum Hakim “bahwa karena mempunyai kesamaan kualitas para pihak 

yang berperkara yakni para ahli waris Raden Ayu Sri Nueli Rahayu binti 

Agung Dumaido dan mempunyai kesamaan substansinya yaitu masalah 

                                                           
28

 Ratno Lukito, Hukum Sacral Dan Hukum Sekuler (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 445.  
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penetapan ahli waris.”
29

 Dan dalam hal ini perkara tersebut masih dalam 

proses banding.  

Setelah Majelis Hakim melihat peristiwa dan fakta hukum yang 

terungkap dalam proses persidangan, Penggugat yang tidak memiliki 

bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya dalam 

merumuskan pertimbangan hukum Hakim seringkali menemui hukum 

yang masih perlu di interpretasikan. Dalam hal penemuan hukum tersebut, 

sekalipun terdapat kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, 

Hakim harus tetap dibawah undang-undang, dengan demikian, putusan 

Hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam 

undang-undang yang berhubungan dengan perkara tersebut.
30

 

Berikut beberapa analisis mengenai metode penemuan hukum 

(rechtvinding) yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 

1578/Pdt.G/2010/PA. JT tentang waris beda agama diantaranya:  

a. Interpretasi sistemtis (logis)  

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain. 

Sehingga dengan dilakukannya metode tersebut, berbagai ketentuan 

yang ada di dalamnya, terdapat kesaling-terhubungan dan kesaling-

terhubungan itu menentukan makna mereka.
31

 Pada putusan ini Majelis 

Hakim dalam interpretasinya telah sesuai dengan interpretasi sistematis 

                                                           
29

 Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA. JT., 22. 
30

 Sudikno, Penemuan Hukum,… 52-53. 
31

 Widodo Dwi Putro, Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigm Positivism Hukum,… 

184. 
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terkait-tidak diterimanya gugatan tersebut, yaitu karena perkara ini 

sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor: 

384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990, permohonan telah 

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
32

 sehingga 

Pengadilan agama tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan 

berkaitan dengan UU No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 

7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan bahwa 

Perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama karena yang 

berperkara adalah beragama Islam, meskipun ada pihak-pihak yang non 

Muslim.  

b. Interpretasi Komparatif  

Interpretasi Komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan 

membandingkan anatar berbagai sistem hukum. Atau dengan kata lain 

metode penafsiran ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai 

suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-

undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dalam satu 

sistem hukum atau hukum asing lainnya.
33

 Adanya eksepsi yang 

diajukan oleh para Tergugat Para Tergugat tentang kewenangan absolut 

yang terdapat dalam UU No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU 

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta adanya perkara lain 

yang diajukan pada Lembaga Peradilan lain dan tidak boleh 

mengajukan perkara yang masih dalam proses (banding) yakni 

                                                           
32

 Putusan Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT, 16. 
33

 Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum…., 117.  
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Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mana perkara tersebut masih 

dalam proses banding atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

c. Interpretasi interdisipliner  

Interpretasi interdisipliner adalah Interpretasi ini dilakukan oleh 

hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata 

substansinya menyangkut disiplin atau bidang kekhususan dalam ilmu 

hukum, seperti, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi 

atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang 

disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas 

hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum, 

seperti halnya pada pasal yang menyangkut pada kejahatan korupsi, 

maka Hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dari berbagai sudut 

pandang, yaitu: hukum pidana, hukum administrasi Negara, hukum 

perdata.
34

 Sebagaimana pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“Menimbang bahwa oleh karena ada kesamaan kualitas para 

pihak dan kesamaan substansinya, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 1917 KUH Perdata, perkara a quo harus dinyatakan nebis 

in idem dan karenanya gugatan ahli waris Penggugat harus 

dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk)”.
35

 

 

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat diketahui 

bahwa perkara ini dinyatakan nebis in idem adalah Pasal 1917
36

 dan 

Pasal 1927 KUHPerdata
37

 yang membahas tentang unsur-unsurnya 
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 Ibid., 72. 
35

 Ibid., 17. 
36

 KUHPerdata, 485. 
37

 Ibid., 487. 
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yakni: 1) objek yang sama. 2) pihak yang sama. 3) alasan/dalil gugatan 

yang sama.  

Berdasarkan penemuan hukum di atas, dapat Penulis simpulkan 

bahwa perkara tersebut telah benar dengan putusan Majleis Hakim 

menolaknya, karena pada dasarnya terdapat beberapa cacat hukum 

yakni: Pertama, perkara tersebut sudah pernah diajukan pada 

Pengadilan Agama dan masih dalam proses banding. Kedua, tidak 

adanya bukti-bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat. Ketiga, 

adanya kesamaan kualitas dan substansi yakni pihak yang berperkara 

sama dan masalah yang diajukan sama (posita).  

2. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj 

Dari penjelasan kasus di atas, Hakim di dalam memutuskan 

perkara perlu memperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun 

dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan 

yang objektif atau tidak. Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan 

jiwa dan intisari putusan.  

Dalam kasus perkara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, belum ada 

ketentuan hukumnya yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia. 

Di dalam Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  209  ayat  1  dan  2  dibahas  

mengenai  wasiat wajibah, akan tetapi wasiat wajibah diberikan kepada 

anak angkat maupun orang tua angkat. Sedangkan perkara yang 

dihadapi Hakim sekarang adalah ahli waris beda agama. Disatu sisi 

Hakim tidak boleh melanggar aturan agama yang menyebutkan bahwa 
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"orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak 

dapat mewarisi orang muslim" disisi lain Hakim harus memberikan hak 

kepada seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya.  

Untuk menemukan hukum baru, Hakim harus mengikuti 

perkembangan zaman. Karena perubahan hukum sesuai dengan perubahan 

zaman/waktu, tempat, dan keadaan. Ada alasan penemuan hukum oleh 

hakim yang harus diperhatikan oleh seorang hakim. Hakim dalam 

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan 

kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih 

dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan. peraturan tersebut ternyata 

tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, 

maka  barulah  hakim  akan  mencari  dan  menemukan sendiri hukumnya 

dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, 

traktak, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.
38

  

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan 

perdata, dari kasus gugat waris ini, pertimbangan Hukum Hakim yang 

didasarkan pada Hadis Nabi, sebagai berikut:  

Artinya: “Abu Ashim dari ibn Juraij dari ibn Syihab dari Ali bin 

Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid ra 

memberitahu kami: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda (Tidak 

mewarisi antara muslim dengan kafir dan tidak pula kafir dengan 

muslim). (H.R. Bukhari Muslim).
39
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 Ahmad  Rifai,  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim…, 26. 
39

 Bukhari, Hadis no 6383 juz 6, 2484, Muslim, Hadis no 4225 juz 5, 59. 
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Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa antara orang Islam 

dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Seperti halnya yang termaktub 

dalam Pasal 171 huruf c KHI ahli waris harus beragama Islam.  

Atas dasar pertimbangan Hakim, fakta hukum di atas telah terbukti 

bahwa pewaris (alm. Ngandi Gintig) pada saat meninggal dunia hanya 

meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 anak laki-laki (Penggugat 

dan Tergugat I), akan tetapi ternyata salah satu anak almarhum yaitu 

Jayanta Ginting (Penggugat) beragama Kristen. Oleh karenanya 

berdasarkan Pasal 171 huruf c Penggugat tidak berhak menjadi ahli waris 

dari ayah kandungnya (Ngadi Ginting).
40

 

Dari beberapa pertimbangan hukum di atas, ada beberapa metode 

penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim yaitu sebagai berikut: 

1. Interpretasi teologis (sosiologis) 

Interpretasi teologis adalah interpretasi yang menafsirkan 

undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang 

sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi 

ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan 

tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan 

hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah 

using harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan 

perkara yang terjadi sekarang. Melalui interpretasi ini hakim dapat 

meneylesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antar sifat posistif 
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dari hukum (rechtspositiviteit) dengan kenyataan hukum 

(rechtswerkelijkheid).
41

 Sehingga interpretasi teologis menjadi sangat 

penting apabila Hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana 

keadaan masyarakat ketika undang-undang itu diterapkan berbeda 

sekali dengan keadaan ketika undang-undang itu dijalankan.
42

 

Sebagaimana terdapat putusan yang berbunyi sebagai berikut:  

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah 

terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal 

dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 

(dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi 

ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu 

(Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen. Oleh 

karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum 

Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) 

tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi 

Ginting)”.
43

 

“Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) 

tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, 

Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian 

sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum 

Ngandi Ginting.”
44

  

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Penulis menyimpulkan 

bahwa adanya rukhshoh untuk anak yang berbeda agama dengan 

pewaris hanya akan mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah.  

2. Metode analogi (argumentum per analogian) 

Metode analogi adalah memperluas peraturan perundang-

undangan yang terlalu sempit lingkupnya, kemudian diterapkan 

                                                           
41

 Sutiyoso,  Metode Penemuan Hukum…, 116.  
42

 Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim…, 48. 
43

 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj, 12. 
44

 Ibid., 13. 
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terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur 

didalam undang-undang.  

Daam hal ini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang 

diperlakukan umum yang tidak tertulis di dalam undang-undang 

(diperluas), kemudian digali asas yang ada di dalamnya dan 

disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang 

tidak diatur dalam undnag-unndang tetapi mirip atau sejenis. 

Peratauran umum yang tidak tertulis dalam undang-undang diterapkan 

pada peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang 

tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam 

undang-undnag.
45

 Sebagaimana pertimbangan hukum Hakim sebagai 

berikut:  

“Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) 

tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, 

Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian 

sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum 

Ngandi Ginting.”
46

  

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 209 

ayat (2) KHI
47

 yang membahas tentang wasiat wajibah untuk anak 

angkat maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Disini Peneliti 

mengkaitkan dengan Pasal tersebut karena seseorang yang diberi 

wasiat entah wasiat biasa ataupun wasiat wajibah bagiannya tidak 

boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. 

 

 

                                                           
45

 Ibid., 135-136. 
46

 Ibid., 13. 
47

 Kompilasi Hukum Islam, 94. 



100 

 

 

3. Metode kontruksi hukum 

Metode eksposisi adalah metode yang digunakan untuk 

menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan 

untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah 

kontruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk 

menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam 

bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun disini adalah 

menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu 

pengertian yang sama. Tentunya pengertian hukum tersebut 

dipengaruhi oleh waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta 

dalam lingkungan tertentu.
48

    

Metode ini digunakan hakim pada saat dihadapkan pada situasi 

kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada 

prinnsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan 

dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum ada. Sebagaimana dalam 

putusannya, maka metode ini telah sesuai, karena tidak adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris beda 

agama.
49

  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa Hakim 

tidak ingin keluar dari garis  ketentuan  agama,  yakni  pemberian  

harta  waris  kepada  ahli  waris  beda agama. Akan tetapi disisi lain 

                                                           
48

 Ibid., 145. 
49

 Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang waris Beda agama. menetapkan 

bahwa: 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang 

berbeda agama (antara muslim dengan non Muslim); 2) Pemberian harta antar orang yang berbeda 

agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. 
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ada hak bagi Jayanta Ginting untuk memperoleh harta peninggalan 

ayahnya. Dalam teori hak Rudolf von Ihering sebagaimana yang 

dikutip oleh Rumokoy merumuskan bahwa Hak merupakan 

kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Secara hak, Jayanta Ginting 

mempunyai hak atas harta peninggalan orantuanya yang telah 

meninggal dunia, akan tetapi haknya terhalang karena dia beda agama. 

Disini hakim mempunyai terobosan untuk mengembalikan hak Jayanta 

Ginting. Yaitu menggunakan sumber hukum yurisprudensi. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 yang 

memberikan harta peninggalan orangtua kepada ahli waris beda agama 

dengan jalan  wasiat wajibah. Hakim dalam  perkara  ini  telah 

mengambil  langkah progresif, karena tidak semua hakim memberikan 

harta waris kepada ahli waris beda agama disebabkan tidak ada 

undang-undang yang mengatur dan dilarang oleh agama. Tetapi 

dalam kasus ini, hakim mau melakukan terobosan hukum sehingga 

mengembalikan hak Jayanta Ginting untuk mendapatkan harta 

warisan melalui wasiat wajibah. 

Jika Hakim tidak berpikir progres dan melakukan terobosan 

hukum, maka hukum islam akan stagnan/ajek dan bagi ahli waris beda 

agama selamanya tidak akan mendapatkan bagian harta orang tuanya 

yang telah meninggal dunia dengan jalan apapun. 

Sudah seharusnya para penegak hukum termasuk (hakim) 

hendaknya tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah progresif 
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dalam menyelamatkan kepentingan bersama yang lebih besar, 

Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (Membuat dan 

menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu, juga melakukan 

rule breaking (terobosan). 

Penanganan perkara atau suatu sengketa di Pengadilan selalu 

berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, 

mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. 

Melalui langkah ini hakim pengadilan pada tingkat pertama dan 

kedua adalah judex facti. Setelah langkah induksi diperoleh atau 

fakta-faktanya telah dirumuskan maka diikuti dengan penerapan 

hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali 

dengan identifikasi aturan hukum.  Dalam identifikasi aturan hukum 

seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan  hukum  

(leemten  in  het  recht),  konflik  antar norma hukum  (antinomi  

hukum),  dan  norma  yang kabur (vage normen) atau norma tidak 

jelas.
50

 

Adapun dalam menghadapi kekosongan hukum atau 

kekososngan undang-undang, hakim berpegang pada asas ius curia 

novit, dimana Hakim dianggap tau akan hukumnya, dan Hakim 

tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada 

hukumnya atau tidak jelas, untuk itu Hakim sebagai salah satu 

penegak hukum wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
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masyarakat. Langkah-langkah inilah yang disebut dengan penemuan 

hukum (rechtsvinding).
51

  

Walaupun demikian, Hakim tetap memberikan bagian kepada 

anaknya yang bernama Jayanta Ginting dengan jalan wasiat wajibah, 

karena Jayanta Ginting merupakan anak kandung dari alm. Ngadi 

Ginting dan walaupun Jayanta Ginting beragama Kristen, dia juga 

berhak atas apa yang dipunyai bapak kandungnya, karena pada 

hakekatnya seorang anak tetaplah mempunyai hak mutlak terhadap 

orang tua kandungnya. 

Pada putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Jayanta 

Ginting yang notabenenya non muslim akan tetap mendapatkan 

bagian sebagaimana bagian anak kandung lainnya dengan jalan wasiat 

wajibah. Putusan Majelis Hakim ini dianggap melanggar undang-

undang dalam KHI Pasal 171 huruf c, bahwa ahli waris pada saat 

meninggal harus beragama Islam. Dalam fiqih sunnah bab waris 

dikatakan bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan.  

Dalam hukum Islam, Ijtihad Hakim sangat dibutuhkan apalagi 

perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama. Dari Ijtihad 

Hakim inilah pemberian bagian dengan jalan wasiat wajibah kepada 

anggota keluarga yang berlainan agama dengan pewaris mendapatkan 

bagian.
52

 Ijtihad tersebut telah tercermin dalam Yurisprudensi 
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52
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www.syekhnurjati.ac.di/jurnal/index.php/holistik,  (diakses pada tanggal 10-05-2018, 08:25). 

http://www.syekhnurjati.ac.di/jurnal/index.php/holistik


104 

 

 

Mahkamah Agung nomor 368K/AG/1995, nomor 51 K/AG/1999, 

nomor 16 K/AG/2010, dan putusan kasasi nomor 721 K/AG/2015. 

Beberapa putusan tersebut telah menjadi pedoman bagi para hakim di 

peradilan agama untuk memberikan wasiat wajibah. Dengan wasiat 

wajibah ini diharapkan bisa mewujudkan kembali perdamaian dalam 

keluarga. Karena jangan sampai sebuah keluarga itu terpecah hanya 

karena masalah harta. Selain itu, dengan wasiat wajibah pun mampu 

memberikan cerminan bahwa agama Islam adalah agama yang halus 

dan tidak kaku. Islam sebagai rahmatan lil’alamin mampu 

memberikan keadilan kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, 

derajat dan golongan.
53

  

Dalam hal ini hakim memberikan pandangan lain bahwa ahli 

waris beda agama harus dicarikan solusi dan terobosan hukum. 

Karena pada hakikatnya dia mendapatkan harta warisan dari orang 

tuanya. Dengan diberinya jalan untuk mendapatkan harta peninggalan 

orang tuanya bagi Jayanta Ginting, telah memberikan keadilan bagi 

Jayanta Ginting. Dalam teori keadilan menyebutkan bahwa justice as 

fairness. 

Dari penjelasan kasus di atas, Jayanta Ginting yang 

mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak dan 

keadilan berupa penetapan supaya dia mendapatkan harta warisan. 

Karena secara agama Jayanta Ginting tidak berhak mendapatkan harta 
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warisan ayahnya. Oleh karena itu, dia ingin mendapatkan keadilan 

dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan berupa 

bagian harta warisan dari ayahnya. Sehingga dalam putusannya 

Pengadilan Agama Kabanjahe memberikan hak dan keadilan yang 

semestinya dia dapat melalui jalan wasiat wajibah. Jadi dia tidak 

sebagai ahli waris, tetapi bisa mendapatkan wasiat wajibah. Karena 

kalau ditetapkan sebagai ahli waris, hakim melanggar ketentuan 

agama. Tetapi kalau mendapatkan wasiat wajibah Hakim telah 

melakukan dengan menggunakan sebuah metode konstruksi hukum 

adalah tepat. Karena memang tidak ada undang-undang yang 

mengatur hal ini. Sehingga terjadi kekosongan hukum atau 

kekosongan undang-undang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis di atas, peneliti dapat simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta 

Timur dalam perkara Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT yang tidak 

mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Perkara: 

384/Pdt.P/1990/PN.JT tanggal 14 Juni 1990 dan sudah sesuai dengan 

Pasal 1917 dan Pasal 1927 KUHPerdata tentang perkara pembuktian yang 

nebis in idem, yakni adanya kesamaan kualitas yaitu ahli waris dan 

kesamaan substansi yaitu masalah harta warisan.  

Sedangkan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj yang mengabulkan gugatan 

Penggugat sudah sesuai dengan putusan tersebut dikabulkan berdasarkan 

Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi 

Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No.51K/AG/1999, yakni Penggugat berhak mendapatkan bagian sebagai 

penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan almarhum Ngandi 

Ginting. 
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2. Analisis yuridis terhadap putsusan Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT dan 

Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj telah sesuai dengan peraturan yang 

ada, baik dalam sumber hukum positif maupun sumber hukum Islam. 

Metode penemuan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Putsusan Nomor: 1578/Pdt.G/2010/PA.JT  

Metode penemuan hukum yang digunakan adalah: Pertama, 

metode interpretasi sistematis (logis). Kedua, interpretasi komparatif. 

Ketiga, interpretasi interdisipliner. 

2) Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj 

Metode penemuan hukum yang digunakan adalah: Pertama, 

interpretasi teologis (sosiologis). Kedua, metode kontruksi hukum. 

Ketiga, metode analogi (argumentum per analogian). 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas tentang ahli waris beda agama yang 

sudah peneliti jelaskan di atas, maka saran yang peneliti adalah    

1. Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para penegak hukum 

khususnya para hakim, sudah seharunya memahami, memperhatikan dan 

mengamalkan wasiat wajibah ini, agar didalam membagi harta pusaka 

betul-betul terwujud suatu keadilan dikalangan ahli waris, terutama ahli 

waris beda agama sehingga tidak ada yang dirugikan di antara mereka. 

Dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan 

hukum, dan yang lainnya tentang pentingnya pemberian wasiat wajibah 
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ini, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengamalkan wasiat wajibah 

ini bisa terwujud. 

2. Bagi para penegak hukum khususnya para hakim, sudah seharusnya 

berpikir secara riil dalam menemukan suatu hukum dan berani 

melakukan perubahan untuk mendatangkan keadilan, dan kesejahteraan 

pada manusia dengan tidak melanggar norma agama maupun norma yang 

lainnya yang ada dalam perundang-undangan dan masyarakat. 
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