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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Gugatan hak waris yang diagunkan di bank yang diajukan oleh saudara-

saudara pewaris (para Penggugat) kepada Pengadilan Agama Limboto 

dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA Lbt. dan dikuatkan dengan 

perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 

12/Pdt.G/2014/PTA Gtlo. pada pokoknya mengabulkan gugatan para 

Penggugat, sedangkan berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

407 K/Ag/2015 yang menyatakan pada pokoknya gugatan para 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. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari harta warisan yang diagunkan di bank 

tersebut, antara lain: 1) timbul iktikad tidak baik salah satu pihak (ahli 

waris) untuk mengalihkan status kepemilikan harta warisan; 2) penyelesaian 

kasus secara litigasi memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang 

tidak sedikit; 3) ahli waris yang mempunyai hak waris dapat kehilangan 

haknya; dan 4) hasil dari pengelolaan harta peninggalan yang diagunkan di 

bank hanya dinikmati oleh salah satu pihak (ahli waris). 
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3. Putusan Mahkamah Agung tersebut belum memenuhi beberapa unsur pokok 

(d}aruriyat al-khamz|ah) kemaslahatan dalam maqas}id al-syari’ah, yaitu: 

memelihara jiwa (hifz} al-nafs), memelihara keturunan (hifz} al-nasl) dan 

memelihara harta (hifz} al-mal), dan secara hukum progresif telah melukai 

rasa keadilan para Penggugat dan Turut Tergugat. Mahkamah Agung 

seharusnya melakukan rule breaking dengan menetapkan bagian waris 

masing-masing kedua belah pihak dari harta peninggalan pewaris tanpa 

harus menunggu hingga sertifikat objek sengketa kembali kepada para 

Tergugat. 

B. Rekomendasi 

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa dan memutus perkara 

gugatan hak waris yang diagunkan di bank, agar dapat menggunakan teori 

maqas}id al-syari’ah dan hukum progresif sehingga dapat memberikan 

keadilan kepada para pihak berperkara khususnya kepada pihak yang bukan 

sebagai pihak debitur, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan secara 

cepat dan tuntas, dan tidak menjatuhkan putusan yang menyatakan tidak 

dapat menerima (niet onvankelijke verklaard) gugatan para pihak hanya 

dengan alasan karena objek sengketa dijaminkan pada bank. 

2. Kepada pemerintah, agar dapat meninjau ulang Undang-Undang Hak 

Tanggungan terkait mengenai perlindungan terhadap hak para ahli waris 

atas objek harta warisan yang dijaminkan di bank oleh salah satu ahli waris. 

3. Kepada pihak bank, dalam memberikan hutang dengan agunan, agar 

memperketat dan meneliti secara mendalam persyaratan yang diajukan oleh 
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pihak yang akan berutang terutama asal muasal objek agunan dan silsilah 

keluarganya. 

4. Kepada masyarakat, dengan memahami hukum waris Islam dan hak dan 

kewajiban ahli waris, maka dapat menghindarkan sengketa antara para ahli 

waris dalam hal ini gugatan hak waris yang diagunkan di bank.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


