
PUTUSAN 

Nomor  13/Pdt.G/2013/PTA Bn. 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara  pada 

tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara  Gugatan Waris antara :  

1. Pembanding I, umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Rejang lebong;  

2. Pembanding II, umur 53 tahun, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Rejang Lebong;  

3. Pembanding III, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Rejang Lebong; 

4. Pembanding IV, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Rejang Lebong; 

5. Pembanding V, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jakarta Timur;  

6. Pembanding VI, umur 43 tahun, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Rejang Lebong, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di 

Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2013 

yang  telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 

0002/SK/2013/PA Crp tanggal 11 Februari 2013 dahulu penggugat  sekarang 

pembanding;  

melawan 

Terbanding, umur 60 tahun, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Rejang Lebong, dahulu 

tergugat sekarang terbanding;  

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan 

perkara ini;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Curup Nomor 92/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi  

bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut;  

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 

sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
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Membaca Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama 

Curup yang menyatakan bahwa pembanding pada hari Rabu tanggal 4 September 2013  

telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 

92/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 

Syawal 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak 

terbanding  pada tanggal 5 September 2013;  

Memperhatikan memori banding yang diajukan pembanding tanggal 17 September 

2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 17 September 2013, 

memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak terbanding pada tanggal 18 

September 2013;  

Memperhatikan pula kontra memori banding  yang disampaikan oleh terbanding 

tanggal 1 Oktober 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 3 Oktober 

2013;  

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh 

pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana 

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut 

secara formal dapat diterima;  

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca, mempelajari  

berkas perkara banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, 

memori banding pembanding, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan 

Pengadilan Agama Curup Nomor 92/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah, majelis  hakim tingkat banding tidak 

sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama 

Curup, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan 

sendiri sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan waris, dalam 

hukum Islam bahwa adanya pewaris dan ahli waris karena adanya yang meninggal dunia, 

oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan tentang harta 

peninggalan (tirkah), akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ahli waris, untuk 

mengetahui siapa saja yang akan memperoleh bagian tersebut dan berapa bagian masing-

masingnya. Berdasarkan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris juga tidak 

hanya menuntut hak, akan tetapi juga harus menerima kewajiban yang ditinggalkan oleh si 

pewaris;  
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Menimbang, bahwa gugatan penggugat posita angka 3 : Bahwa bapak kandung 

penggugat telah meninggal dunia karena menderita sakit sesak nafas pada tanggal 10 

Desember 1990 dan Ibu kandung penggugat telah meninggal dunia akibat melahirkan pada 

tanggal 1 Januari 1978;  

Menimbang, bahwa yang pertama meninggal dunia adalah Ibu kandung penggugat 

pada tanggal 1 Januari 1978, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang 

menjadi ahli waris dari Ibu kandung penggugat adalah suami, para penggugat dan tergugat 

(sebagai anak-anaknya) dan kedua orang tua Ibu kandung penggugat, jika pada saat Ibu 

kandung penggugat meninggal dunia kedua orang tuanya masih hidup, kalau sudah 

meninggal dunia kapan meninggalnya, karena penggugat tidak menjelaskan pada saat 

meninggal dunia  Amalna apakah kedua orang tuanya masih hidup atau telah meninggal 

dunia;  

 Menimbang, bahwa anak Ibu kandung penggugat yang ke 8 tidak dijelaskan siapa 

yang meninggal lebih dahulu, apakah ibunya atau anaknya, dengan demikian tidak bisa 

ditetapkan dengan pasti siapa saja yang menjadi ahli waris dari, dan berapa bagian masing-

masingnya. Keadaan ayah, ibu dan anak harus dijelaskan dengan pasti, karena ayah, ibu 

dan anak adalah ahli waris yang tidak pernah terhijab oleh siapapun sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris 

ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;  

Menimbang, bahwa pewaris bapak kandung penggugat meninggal dunia pada 

tanggal 10 Desember 1990 karena sakit sesak nafas, saat meninggalnya pewaris bapak 

kandung penggugat para penggugat juga tidak menjelaskan kedua orang tuanya apakah 

masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia kapan mereka 

meninggalnya, hal ini penting untuk mengetahui siapa lebih dahulu meninggal dunia 

diantara mereka. Begitu pula selama pewaris bapak kandung penggugat ditinggal mati oleh 

istrinya para penggugat juga tidak menjelaskan apakah pewaris bapak kandung penggugat 

menikah lagi dengan orang lain atau tidak, semuanya itu harus dijelaskan untuk mengetahui 

komposisi ahli waris dengan pewaris, maka hal tersebut tidak bisa ditetapkan dengan pasti 

siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris bapak kandung penggugat, dan berapa 

bagiannya masing-masing, karena kedudukan ayah, ibu, anak dan jika ada istri adalah ahli 

waris yang tidak pernah terhijab oleh siapapun, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa surat gugat harus dibuat secara cermat, jelas dan terang maka 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding 

berpendapat surat gugatan penggugat/ pembanding dikualifikasi sebagai surat gugatan yang 
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tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal surat gugatan tentang 

waris;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor 92/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri 

menyatakan gugatan penggugat/ pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk 

Verklaard);  

Menimbang, bahwa keberatan penggugat/ pembanding dalam memori bandingnya 

pada poin 3 s.d 12, majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan, 

karena semuanya terkait dengan obyek sengketa harta peninggalan (tirkah), oleh karenanya 

harus dikesampingkan;  

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat/ pembanding tidak diterima maka 

penggugat/ pembanding dikalahkan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 192 (1) RBG 

penggugat/ pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di pengadilan tingkat 

pertama dan di tingkat banding;  

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;  

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 92/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 

27 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah, dan 

dengan:  

MENGADILI SENDIRI 

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;  

- Menghukum kepada penggugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat 

pertama sejumlah  Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  

- Menghukum kepada penggugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat 

banding sejumlah  Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi 

Agama di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah oleh Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H., ketua majelis, 

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H., dan Drs. H. Nanang Faiz, masing-masing hakim 

anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk memeriksa 
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perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 

13/Pdt.G/2013/PTA Bn. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut 

dengan dibantu oleh Asmara Dewi, S.H., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para 

pihak yang berperkara;  

 

 

Ketua Majelis 
 

ttd 
 

Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. 
 
 

Hakim Anggota,                               Hakim  Anggota,  
 
ttd         ttd 
 

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.                 Drs. H. Nanang Faiz. 

                                                                                    

                                                            Panitera  Pengganti, 

ttd 
 

Asmara Dewi, S.H. 

 

Perincian biaya perkara: 

1. Biaya proses  Rp.139.000.-                            

2. Biaya Redaksi                     Rp.    5.000,-                                       

3. Biaya meterai  Rp.    6.000,-                       

Jumlah         Rp.150.000,-  

 

 

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 

 
 

 

Drs. H. M. Nawawi, M.H. 

 


