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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum kewarisan Islam termasuk salah satu aspek yang diatur secara rinci 

dalam al-Quran dan Sunah. Hal ini menandakan masalah kewarisan sangat 

penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal perkembangannya telah 

mampu merombak aturan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat 

Arab Jahili>ah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan al-

Quran saat itu dan untuk seterusnya. Pertama, Islam menetapkan anak dengan 

orang tua pewaris bersama-sama sebagai ahli waris. Dalam sistem kewarisan Arab 

Jahili>ah orang tua baru mendapatkan warisan apabila pewaris tidak memiliki 

keturunan. Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal 

dengan ibu) pewaris yang tidak meninggalkan anak. Ketiga, suami istri saling 

mewarisi. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahili>ah yang menjadikan 

istri sebagai salah bentuk harta warisan. Keempat, dalam keadaan tertentu ada 

perincian bagian bagi orang-orang tertentu.2 

Aturan waris dalam syariat Islam ditetapkan dengan bentuk yang sangat 

teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap laki-

laki maupun perempuan. Syariat Islam juga menetapkan hak pengalihan 

kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari 

                                                           
2 Lihat Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 

Adaptabilitas, (Cet. 2; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), h. 17-18. 
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seluruh nasab dan kerabatnya, tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan 

perempuan, besar ataupun kecil. 

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan di dalam Al-Quran 

telah dijelaskan dan dirinci secara detail tanpa mengabaikan hak seorang pun. 

Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab 

terhadap pewaris, baik sebagai anak, ayah, ibu, istri, suami, kakek, paman, 

maupun cucu, atau bahkan hanya sebatas sebagai saudara seayah atau saudara 

seibu. 

Islam datang menerobos segala bentuk dikriminasi terhadap perempuan dan 

mendapat tempat yang sejajar dengan laki-laki termasuk dalam urusan harta 

warisan. QS. an-Nisa>/4: 7 menyebutkan: 

ۡ�َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ��ٓءِ �َِ��ٞ� 
َ
اِن َوٱۡ� َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ اِن ّ�ِ��َِّ&�ِل �َِ��ٞ� ّ$ِ#" َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ "#ِ$ّ

ۡ(ُ�وٗ)� ۡ�َ�ُ��َن *"
َ
اِن َوٱۡ� َ�ِٰ�� !ََ�َك ٱۡ�َ ۡ�َ�ُ��َن َو�ِ�ّ�َِ��ٓءِ �َِ��ٞ� ّ$ِ#"

َ
  +َوٱۡ�

Terjemahnya: 
 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan 

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

peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan.”
3
 

 
Ayat di atas disamping menyatakan kesamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan terkait harta warisan, sekaligus bentuk nyata perhatian Islam terhadap 

upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 

Hukum waris Islam diperintahkan untuk dipelajari dan diajarkan kepada 

umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: 

                                                           
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. 4; 

Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), h. 78. 
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ْ.َ�ِج 
َ
=َ� 6َُ�>َْ�ةَ َ:�9َ"ُ#�ا ا�َ(َ�ا7َِ8 وََ.ّ�ُِ#�6َْ� 4َ5ِ�"3ُ   �َ�َل �َ�َل ر�1َُُل ا0ِ    َ.ِ/ ا�

َ
> �َ?

 @ِ "*
ُ
ُع ِ*ْ/ أ َCْDُ �*َ ُل و"

َ
 �Hُ�ِْ ا�Eَْ�ُ? 3ُ"�F Gِْ�9ِ َو6َُ� أ

Artinya: 
 
Dari A’raj ra.  Rasulullah SAW. bersabda, “Wahai Abu Hurairah, 

pelajarilah ilmu faraid dan lalu ajarkanlah. Karena dia separuh dari ilmu 

dan akan [mudah] dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali 

akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Ma>jah, Daru>qut}ni dan al-H}aki>m)4 
 

 ٍJ�9ُ�ْ$َ /ِْ= ِ0ا KِْLMَ /ْMَ    �9َ"ُ#�اNَOَِل ر�1َُُل ا���َل �َ�َس �َ�"Qْ�آَن وََ.ّ�ُِ#�هُ اTُ�ا
 �ُOَUْ:َ7ُ َوLَTْ�ُ1َ Gَْ�9ِ�ن" اF ٌْض�LُTْ*َ اْ$ُ�ٌؤ ِYِّ4َ5 َس�"Qَ(َ�ا7َِ8 وََ.ّ�ُِ#�ُه ا�َوَ:�9َ"ُ#�ا ا

 �Oَِ= ZِTْDَ /ْ*َ اِنKَِ[َ \َ ِ] َ̂ َ̀�ِن ِ_ ا�َ(ِ�>ْ ْaِ\ا Hَِ�Nَْbَ "@cَ ُdَ)ِ�رواه  –ا
Ge�fا 

Artinya: 
 
Dari Ibnu Mas’ud ra., Rasulullah SAW. bersabda, “Pelajarilah al-Quran 

dan (kemudian) ajarkanlah (al-Quran itu) kepada orang lain. Dan 

pelajarilah ilmu faraid, dan (kemudian) ajarakanlah kepada orang banyak. 

Karena, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang [juga] akan 

meninggal. Dan sesungguhnya ilmu waris itu akan dicabut, lalu fitnahpun 

akan menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru (berdebat) 

dalam masalah warisan ini, sayangnya tidak menemukan orang lain yang 

bisa memutuskannya.” (HR. al-H}aki>m)5 
 

Hadis tersebut menegaskan alasan mengapa umat Islam wajib mempelajari 

ilmu waris, yaitu karena ilmu waris merupakan setengah dari semua cabang ilmu, 

dan ilmu yang akan diangkat pertama kali dari muka bumi, sehingga pada suatu 

saat tidak ada lagi orang yang mampu membagi harta warisan secara benar sesuai 

syariat Islam. 

                                                           
4 Lihat Sunan Ibnu Ma>jah, Hadis Nomor 2710. Lihat juga Sunan Daru>qut}ni, Hadis 

Nomor 4014.  
5 Lihat Sunan Daru>qut}ni, Hadis Nomor 4059. Lihat juga Sunan Baihaqi S}agir, Jilid 2, 

Hadis Nomor 2277, h. 353.  
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Pembagian warisan seringkali mendatangkan ketidakuntungan atau bahkan 

dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Memiliki harta benda sudah 

menjadi naluriah alami manusia untuk memiliki sebanyak mungkin, sehingga 

mendorong seseorang untuk menguasainya dengan berbagai cara. Penguasaan 

harta peninggalan oleh salah satu atau beberapa orang ahli waris dengan cara 

melanggar hak ahli waris lainnya mengakibatkan terjadinya sengketa waris, hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya kasus-kasus gugatan waris, khususnya yang 

diajukan pada Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman diberi 

tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan 

perkara antara orang-orang Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.6 Dalam konteks ini, perkara 

waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah terkait mengenai 

penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, 

penetapan bagian masing-masing ahli waris, dan menjalankan pembagian harta 

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang 

tentang siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.7 

Jaminan hak atas tanah adalah yang paling banyak digunakan sebagai 

agunan dalam perjanjian kredit di bank. Karena tanah merupakan jaminan yang 

paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit untuk 

pembayaran utang. Sebab tanah, pada umumnya, memiliki nilai dan harga yang 

tinggi serta terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak berupa sertifikat, sulit 
                                                           

6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b). 

7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ..., Penjelasan Pasal 49 huruf (b). 
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digelapkan, dan mudah dijual, serta boleh dibebani Hak Tanggungan yang 

memberikan hak istimewa kepada kreditur.8 

Harta peninggalan kebanyakan adalah berupa tanah, maka tanah yang 

dikuasai dan telah dibalik namakan (bukti hak berupa sertifikat) oleh seorang ahli 

waris atau beberapa ahli waris mudah untuk dijadikan jaminan Hak Tanggungan 

di bank. Padahal tanah tersebut masih berstatus sebagai harta warisan 

(peninggalan) yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris, sekalipun telah 

dibalik namakan oleh seorang ahli waris ataupun lebih dari seorang ahli waris. 

Sehingga ahli waris lainnya yang juga merasa memiliki hak atas harta warisan 

yang telah dijaminkan di bank tersebut mengajukan gugatan kepada pengadilan 

agama. 

Pada pokoknya yang dapat meletakkan suatu tanah menjadi Hak 

Tanggungan adalah pemilik tanah itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang menyatakan: 

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

(2) Kewenangan untuk menjalankan perbuatan hukum atas obyek Hak 
Tanggungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak 
Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan. 

 
Jika pihak yang digugat adalah orang yang memiliki tanah tersebut 

berdasarkan bukti hak (sertifikat) tanah, maka tergugat mempunyai kewenangan 

untuk meletakkan tanah tersebut dengan Hak Tanggungan. 

                                                           
8 Lihat Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 

15. 
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Kemudian tanah tersebut digugat oleh ahli waris karena merasa tanah 

tersebut adalah harta peninggalan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris, 

maka tidak hanya antara ahli waris yang akan bersengketa di pengadilan, akan 

tetapi pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini pihak bank harus dimasukkan 

sebagai pihak atau mengajukan diri sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Sebab 

apabila debitur cidera janji, maka sesuai Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, 

pihak bank (kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak 

mendahulu (diutamakan) daripada kreditur-kreditur lainnya untuk menjual objek 

Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan 

tersebut. 

Terdapat sebuah kasus gugatan hak waris yang diagunkan di bank yang 

diajukan ke pengadilan Agama oleh saudara-saudara pewaris (para Penggugat) 

melawan istri pewaris (Tergugat I) karena dalam perkawinan pewaris dengan 

Tergugat I tidak dikaruniai anak kandung dan pewaris meninggalkan harta yang 

menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah yang telah diagunkan (dijaminkan) 

di Bank Mandiri oleh para Tergugat. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, baik 

Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding masing-masing telah menjatuhkan 

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA Lbt., tanggal 1 September 2014 dan Putusan 

Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo, tanggal 17 November 2014, yang pada pokok 

amarnya menyatakan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat 

adalah ahli waris yang sah dan harta peninggalan pewaris harus dibagikan sesuai 

bagian masing-masing ahli waris tersebut. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan 
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Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI.) Nomor 407 K/AG/2015, tanggal 30 Juni 

2015, menyatakan  gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke 

verklaard) dengan alasan oleh karena objek sengketa dijaminkan pada bank, maka 

status tanah untuk sementara belum menjadi harta warisan secara sempurna, 

karena masih dalam jaminan bank. Bila sertifikat hak milik telah kembali kepada 

tergugat baru gugatan waris dapat diajukan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa penting untuk 

mengadakan penelitian tentang “Gugatan Hak Waris yang Diagunkan di Bank 

Perspektif Maqas}id al-Syari’ah (Studi Putusan Mahkmah Agung Nomor 407 

K/AG/2015)”, sebab ahli waris yang juga mempunyai hak mewarisi (para 

Penggugat) terhadap objek sengketa yang telah dijaminkan sebagai Hak 

Tanggungan di bank sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tersebut harus 

menunggu sampai lunas atau sertifikat hak milik (objek sengketa) telah kembali 

kepada debitur (tergugat), sehingga para Penggugat tidak dapat menikmati haknya 

secara cepat dan menggantung, bahkan dapat kehilangan hak warisnya apabila 

terjadi kredit macet atau dengan sengaja debitur (para Tergugat) tidak mau 

melunasi utangnya kepada pihak kreditur (bank) sebagai pemegang Hak 

Tanggungan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/AG/2015 

mengenai gugatan hak waris yang diagunkan di Bank Mandiri? 

2. Bagaimana dampak gugatan hak waris yang diagunkan di Bank Mandiri? 
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3. Bagaimana perspektif maqas}id al-syari’ah terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 407 K/AG/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus oleh pengadilan agama terhadap gugatan 

hak waris yang diagunkan di bank. 

2. Untuk mengetahui dampak gugatan hak waris yang diagunkan di bank. 

3. Untuk mengetahui pandangan maqas}id al-syari’ah terhadap hak waris yang 

diagunkan di bank. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan 

tentang hukum kewarisan Islam, hukum jaminan terutama mengenai Hak 

Tanggungan, dan penyelesaian kasus oleh pengadilan agama terhadap gugatan 

hak waris yang diagunkan di bank.  

2. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan dan menambah pengetahuan dan pemahaman 

kepada masyarakat khususnya umat Islam tentang penyelesaian kasus oleh 

pengadilan terhadap gugatan hak waris yang diagunkan di bank;   

b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi bank agar 

supaya pihak bank lebih berhati-hati dan meneliti secara mendalam asal muasal 

objek yang akan dijadikan sebagai jaminan Hak Tanggungan oleh debitur, 

sehingga bank terhindar dari permasalahan sengketa objek jaminan yang masih 
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berstatus sebagai harta peninggalan yang belum dibagi kepada seluruh ahli 

waris; 

c. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi hakim 

khususnya Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan terhadap 

gugatan hak waris yang diagunkan di bank, tidak hanya melindungi hak bank 

sebagai pemegang Hak Tanggungan, tetapi juga dapat melindungi dan 

memberikan maslahat kepada ahli waris yang juga mempunyai hak atas harta 

peninggalan yang menjadi agunan di bank; 

d. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada peneliti tentang kewarisan 

Islam dan hukum jaminan serta harta peninggalan yang dijaminkan di bank; 

e. Penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan dan pengembangan oleh peneliti 

lain dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. 

3. Manfaat akademik 

Manfaat akademik yang diharapkan adalah hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dalam bidang syariah, dan 

berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan gugatan hak waris yang diagunkan di bank, serta sebagai 

pemenuhan tugas dalam penyelesaian studi Strata 2 (S2) pada Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

4. Manfaat publik 

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat luas khususnya umat Islam 

mengetahui penyelesaian kasus oleh Pengadilan Agama terhadap gugatan hak 
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waris yang diagunkan di bank, serta mengetahui pandangan maqas}id al-syari’ah 

terhadap gugatan hak waris yang diagunkan di bank.  

E. Definisi Operasional 

Untuk memahami tentang judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan 

dan batasan definisi kata atau arti istilah yang tercakup dalam judul tersebut. 

Sehingga tidak terjadi kerancuan pemahaman mengenai judul penelitian 

“Gugatan Hak Waris yang Diagunkan di Bank Perspektif Maqas}id al-Syari’ah 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/AG/2015)”, sebagai berikut: 

a. Gugatan: Tuntutan; celaan; kritikan; sanggahan.9 

b. Hak: benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; 

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu; derajat atau 

martabat.10 

c. Waris: Orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang meninggal; 

warisan; pusaka; harta peninggalan.11 

d. Agun/agunan: Tanggungan; jaminan.12 Hak Tanggungan ialah hak jaminan 

atas tanah untuk pembayaran utang tertentu, dan memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Dalam 

arti jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur pemegang Hak 

Tanggungan berhak menjual tanah yang dijadikan jaminan melalui pelelangan 

                                                           
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 502. 
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 514-515. 
11

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1809. 
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 20. 
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umum dengan hak mendahulu daripada kreditur yang lain menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan.13 

e. Bank: Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman (kredit) 

dan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang.14 

f. Perspektif: Sudut pandang; pandangan.15 

g. Maqas}id (maqs}ad): Maksud dan tujuan.16 

h. Syari’ah: Hukum-Hukum Allah SWT. yang ditetapkan untuk manusia agar 

menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.17 

i. Studi: Penelitian ilmiah; kajian; telaahan.18 

j. Putusan (keputusan): Sesuatu yang telah diputuskan.19 

Dengan menggabungkan berbagai definisi kata tersebut maka dalam 

penelitian ini dimaksudkan adalah mengkaji/menelaah suatu putusan pengadilan 

tentang tuntutan orang yang berhak menerima harta warisan (peninggalan) yang 

dijaminkan di bank dipandang dari sudut maksud dan tujuan Allah SWT. 

menetapkan hukum untuk manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. 

 

 

                                                           
13 Lihat Arian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 

5. 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 134. 
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1167. 
16 Lihat Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut al-Syathibi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 5. 
17 Lihat Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syari’ah …, h. 5. 
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1530. 
19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1239. 


