
 

 

P U T U S A N  

NOMOR : 08/ Pdt.G/2009/ PTA.Bn 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang mengadili perkara waris pada 

Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara antara : 

PIHAK I,  Umur  49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Asuransi, 

bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Tergugat/ 

Pembanding ;  

M e l a w a n 

PIHAK II, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, 

bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat/ 

Terbanding  ;  

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

ini ;  

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Agama Curup Nomor : 426/Pdt.G/2008/PA.Crp tanggal 13 Mei 2009 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  

2. Menetapkan PIHAK III dan PIHAK IV telah meninggal dunia dengan 

meninggalkan ahli waris masing-masing :  

PIHAK V ;  

PIHAK II;  

3. Menetapakan PIHAK V telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 

sebagai berikut :  

ANAK1;  

ANAK2 ;  

ANAK3;  

ANAK4;  

ANAK5;  

ANAK6;  

ANAK7;  

ANAK8;  

ANAK9;  

ANAK10;  
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ANAK11;  

ANAK12;  

ANAK13;  

ANAK14;  

ANAK15;  

ANAK16;  

ANAK17;  

Menetapkan harta berupa :  

Satu bidang tanah pekarangan yang diatasnya telah dibangun satu rumah semi 

permanen yang terletak di Kabupaten Lebong, ukuran  35 m x 9 m, rumah 

12 m x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Lebong Donok ;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik TANAH1 ;  

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan/ rumah milik 

RUMAH1 ;  

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah milik RUMAH2 dan 

RUMAH3 ;  

Satu bidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Lebong ukuran ± 5.700 m2 

dengan batas-batas sebagai berikut :  

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah SAWAH1 ; 

- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah SAWAH2 ;  

- Sebelah Timur bebatasan dengan sawah SAWAH3 ; 

- Sebelah barat berbatasan dengan sawah SAWAH4 ; 

Adalah harta peninggalan (warisan) PIHAK III dan PIHAK IV yang belum 

dibagi waris.  

4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada diktum 

angka 2 (dua) dari harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 

(empat) sebagai berikut :  

5.1.  PIHAK V  memperoleh ½ bagian x harta peninggalan (warisan) PIHAK III 

dan PIHAK IV tersebut ;  

5.2. PIHAK II memperoleh ½ bagian x harta peninggalan (warisan) PIHAK III 

dan PIHAK IV tersebut diatas ;  

5. Menetapkan hak dan bahagian mana tersebut pada diktum angka 5.1 (lima titik 

satu) menjadi hak dan bahagian ahli warisnya sebagaimana tersebut pada diktum 

angka 3 (tiga) ;  

6. Menetapkan sertifikat No. 168 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1999 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Rejang Lebong tidak 

mempunyai kekuatan hukum ;  

7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan ½ bagian dari harta peninggalan 

(warisan) PIHAK III dan PIHAK IV tersebut diatas kepada Penggugat dengan 
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tanpa ikatan apapun terhadap pihak ketiga dan apabila tidak bisa dibagi secara 

natura dilelang didepan umum ;  

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung 

berjumlah Rp. 3.421.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).  

 

Membaca, Surat Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Curup pada tanggal 4 Juni 2009, pihak Tergugat (PIHAK I) telah 

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 

426/ Pdt.G/ 2008/ PA. Crp. tanggal 13 Mei 2009 dan telah diberitahukan kepada 

pihak lawannya pada tanggal 08 Juni 2009 ; 

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh 

Penggugat/ Terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-

masing ;  

 

TENTANG HUKUMNYA 

 

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ 

Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara yang ditentukan 

perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding  tersebut 

haruslah dinyatakan dapat diterima;  

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam 

pertimbangan hukum dan juga sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan 

Agama Curup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi  Agama 

Bengkulu tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;  

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding adalah gugatan harta 

warisan orang tuanya bernama PIHAK III dan PIHAK IV, yang meninggal dunia 

masing-masing PIHAK III tahun 1965 dan PIHAK IV tahun 1970 ;  

Menimbang, bahwa PIHAK III dan PIHAK IV mempunyai tiga orang anak, 

yaitu PIHAK V yang telah meninggal dunia tahun 1985, PIHAK VI yang meninggal 

dunia tahun 2003 dan Penggugat/ Terbanding sendiri yang ketiga-tiganya 

merupakan ahli waris PIHAK III dan PIHAK IV ;  

Menimbang, bahwa PIHAK V anak PIHAK III dan PIHAK IV yang juga 

telah meninggal dunia tahun 1985 mempunyai anak keturunan yang akan mewarisi 

bagian sebagai pewarisnya (PIHAK V). Akan tetapi dalam perkara ini hanya ada 

tercatat Tergugat/ Pembanding saja, sebagai Tergugat, dan anaknya PIHAK V yang 

tidak tercatat sama sekali padahal PIHAK V masih punya ahli waris yang lain, 

sehingga seluruh ahli waris PIHAK V sebagai ahli waris yang menggantikan 

kedudukan Bapaknya tidak tercatat sebagai pihak dalam perkara ini ;  
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Menimbang, bahwa dalam gugatan mal waris yang ahli warisnya sudah 

bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi. Seluruh ahli 

waris yang berhak atas mal waris harus tercatat sebagai pihak-pihak dalam suatu 

perkara, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat atau turut Tergugat. Akan tetapi 

dalam perkara ini telah terbukti tidak seluruh ahli waris yang berhak atas mal waris 

ada tercatat atau terdata dan dinyatakan sebagai para pihak dalam perkara ini. 

Karena itu perkara ini patut dinyatakan gugatan yang diajukan kurang pihaknya. 

Dalam hukum acara hal ini disebut PLURIUMLITIS CONSORTIUM. Kekuranagn 

pihak dalam suatu gugatan adalah termasuk dalam bagian  lain dari kelompok error 

inpersona, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 186/R/Pdt/1984 dan 

putusan Mahkamah  Agung Nomor : 1125 k/Pdt/1984. Karena itu gugatan dalam 

perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbnagan-pertimbangan tersebut diatas 

maka putusan Pengadilan Agama Curup dalam perkara ini harus dibatalkan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka seluruh biaya yang 

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat baik ditingkat pertama 

maupun ditingkat banding ;  

Memperhatikan  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;  

M E N G A D I L I 

1.   Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;  

2. membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 426/Pdt.G/2008/ 

PA.Crp. tanggal 13 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1430 H 

dengan mengadili sendiri ;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ;  

2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara :  

- Pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.421.000,- (Tiga juta empat ratus dua 

puluh satu ribu rupiah) ;  

- Pada Tingkat banding sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ; - 

 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 bertepatan tanggal 2 Djulhijah 1430 H, 

oleh kami Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH, dan Dra. N. 

Munawarroh, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan 

oleh Ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum 

dengan dihadiri oleh Drs. Bukhori sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh 

kedua pihak yang berperkara. 
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Hakim Anggota          Ketua Majelis 

 

 

1. Drs. M. Dirwan, SH         Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHi  

 

 

2. Dra. N. Munawaroh, SH 

 

              Panitera Pengganti 

 

 

               Drs. Bukhori 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Proses ��������..  Rp.  30.000,- 

2. Biaya Materai ��������  Rp.    6.000,- 

      Jumlah ����������� Rp.  36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


