
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara hukum, menjamin atas kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap hak dan kewajiban warga negaranya. Dalam negara hukum, kedudukan 

individu satu dengan individu yang lain, pemerintah dengan rakyat adalah sama (equality 

before the law), dan berpedoman pada Undang-Undang. Sehingga masyarakat dalam 

menjalankan kehidupan diatur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk 

Undang-Undang. Begitu pula dalam perkawinan, aturan-aturan dan tata cara mengenai 

perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan.1  

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2Adapun rumah tangga 

merupakan tempat yang pertama dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi baik 

kecuali jika rumah tangga ini baik, dan masyarakat tidak akan rusak kecuali rumah tangga 

ini rusak. Rumah tangga adalah hubungan jiwa dengan jiwa, hubungan ketentraman dan 

                                                           
1 M. Khoirul Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya 

Perkawinan Akibat Kematian. Univ Sriwijaya Palembang, 2014, hal. 6 
2  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 



 

 

ketenangan, hubungan kasih dan sayang, hubungan saling menutupi rahasia, memberikan 

keindahan dan apapun yang mencerminkan kecintaan yang bisa dirasakan manusia.3 

 Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga dapat terwujud apabila ada 

keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Hal demikian dapat tercapai apabila 

masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan 

kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar 

kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.4Hukum Islam mengatur bahwa 

dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan 

keluarganya, Wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) 

kepadanya dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ 

ayat 34 yakni : 

‘’Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar.’’5  

                                                           
3 Ummu Ibrahim Ilham, Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses, (Jakarta: Darul 

Falah, 1420 H), cet-II, hlm. 52. 
4 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2010), 

cet.I, hlm. 69. 
5 A-Nisa’ (4):34. 



 

 

 Pada dasarnya dalam rumah tangga dibutuhkan yang namanya harta. Harta  

dalam bentuk suatu benda, kekayaan atau keperluan hidup manusia untuk memenuhi 

keperluan kehidupan mereka, sama ada keperluan berbentuk daruriyyat, hajiyyat atau 

kamaliyyat.. Harta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang menggiurkan, 

serta sangat rentan dalam menciptakan masalah-masalah, seperti saat ini problematika 

mengenai harta merupakan sesuatu yang tidak tabu lagi dikalangan masyarakat 

khususnya Indonesia.6 Harta kekayaan bisa berupa harta yang dihasilkan istri maupun 

yang dihasilkan suami pada saat setelah terjadinya perkawinan, dimana harta kekayaan 

tersebut juga meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak. maka dengan 

munculnya harta warisan, yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka  

dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan. Najatulla>h Siddiqi seperti  dikutip oleh 

Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut  ekonomi, pembagian harta 

warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan dari penumpukan pada diri 

seseorang. Kalau pada zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi 

sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi 

yang pergi dengan generasi yang datang.7   

 Perkawinan juga merupakan ikatan yang kuat suci (misaqan galizan) sekali 

untuk seumur hidup. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai 

masalah dalam sebuah perkawinan (rumah tangga), sehingga terjadi perceraian. 

Perceraian dapat terjadi karena 2 hal yakni: 

                                                           
6 Yahya Jusoh dan Azhar Muhammad, Interaksia Harta Dalam Al-Qur‟an; Pengertian, Pengumpulan 

dan Pemanfaatan, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2005), hlm. 1. 
7 Abdul Qodir Djailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hlm.57. 



 

 

A. Cerai Hidup yang dilakukan jika  terdapat ketidak cocokan antara satu dengan 

yang lainnya atau juga ada beberapa hal yang mengganjal di dalam keluarga 

sehingga mungkin jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan berpisah atau 

bercerai 

B. Cerai Mati, terjadi jika salah satu pasangan Suami/Istri meninggal 

 Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum yang terjadi antara suami 

maupun istri. Akibat hukum yang ditimbulkan tersebut salah satunya adalah Hak 

kepemilikan Harta bersama antara suami ataupun istri. Harta bersama yang diperoleh 

pada saat perkawinan berlangsung, jika ikatan perkawinan tersebut putus maka harta 

bersama dibagi antara suami istri. kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum 

perkawinan terikat. Harta bersama dapat dilihat melalui Undang-undang, KUHPerdata 

dan juga melalui hukum Islam seperti berikut: 

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 35 ayat 1 menyatakan:  

 “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”  

Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyatakan:  

harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh  

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.8 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 



 

 

Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut 

sebagai harta bersama, begitu sebaliknya yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan 

adalah kepemilikan bersama9 

         Pasal 119 KUHPerdata, Menyatakan : 

“sejak saat dilangsungkan perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama 

menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan 

lain dalam perjanjian perkawinan.Harta bersama itu,selama perkawinan 

berlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami 

istri.10 

 Selanjutnya pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, Menyatakan  

“adanya harta bersama dalam perkawinan itu,tidak menutup kemungkinan adanya harta 

milik masing-masing suami istri” 

 Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta 

dalam perkawinan.11 Menurut Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur 

pembagian harta bersama yakni: 

Pasal 96 : 

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang 

hidup lebih lama,. 

                                                           
9 UU perkawinan pasal 35 ayat 1 
10 KUHPerdata pasal 119 
11 KHI pasal 85 



 

 

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya 

hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya 

secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 

Pasal 97 : 

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.12   

 Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri 

yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka 

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 

 Sesuai dengan topik dan kasus yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis  

fokus kepada Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik 

Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) merupakan perangkat hukum yang secara formal dan materil memberikan 

landasan yuridis mengenai pelaksanaan kewarisan bagi yang beragama Islam. Salah satu 

bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam  rangka mengatur hubungan hukum 

antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum  Islam merupakan hukum yang 

bersumber dari Al Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi 

masyarakat yang menganut agama Islam, dimana hal tersebut salah satunya ialah tentang  

kewarisan. 

                                                           
12 Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam 



 

 

 Apabila terdapat sengketa dalam pembagian harta waris Islam, maka dalam 

penyelesaian sengketa tentang harta warisan tersebut yang melatar belakangi Agama 

Islam maka lembaga peradilan negara yang melaksanakan sebagai kekuasaan kehakiman 

adalah Pengadilan Agama. Sedangkan tugas Pengadilan Agama adalah seperti ditentukan 

dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No.3 

Tahun 2006. Dalam hal ini pokok penentuan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas 

dan kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan dalam tingkat pertama 

terhadap perkara-perkara antara lain di bidang perkawinan termasuk di dalamnya masalah 

pembagian harta bersama dan harta warisan menurut hukum Islam khususnya yang 

beragama Islam.13 Serta dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa, kewenangan 

Peradilan Agama  diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infak, sedekah, dan ekonomi syari’ah.14 

 Maka untuk menentukan status dan kepemilikan harta warisan ataupun harta 

bersama yang belum dibagikan merupakan  kewenangan hakim. Hakim harus benar dan 

teliti dalam memeriksa status dan kepemilikan harta yang diperebutkan tersebut, dan yang 

menjadi perselisihan antara para ahli waris. Sehingga hakim dapat memberikan putusan 

yang seadil-adilnya. 

 Selanjutnya dengan diangkatnya hukum kewarisan Islam menjadi salah satu 

perundangan nasional di Indonesia, berarti hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum 

positif di Indonesia. Dengan diberlakukannya hukum kewarisan Islam mengandung arti 

                                                           
13 Departemen Agama RI, Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1990, hlm. 23 
14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 



 

 

bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus patuh padahukum yang 

berlaku dan wajib tunduk pada segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)15 Hukum 

Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala  sesuatu yang berkenaan dengan 

peralihan hak dan atau kewajiban atas  harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal 

dunia kepada ahli  warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur 

pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan 

pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum.16 

 Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan 

menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. 

Begitupun dengan perkawinan, bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk 

keluarga dan bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga 

menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.17 Hukum waris Islam bertujuan 

mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli 

waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta 

pusaka adalah hak milik dari pewaris yang didapat melalui usahanya sendiri maupun 

didapatkan oleh dirinya sebagai ahli waris secara sah dan dibenarkan oleh agama, dan 

begitu pula dengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan 

melalui cara yang sah dan dibenarkan pula.18Hukum waris Islam memilik prinsip 

                                                           
15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
16 Ibid 

 
18 Tamakarin, Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum, Pionir, Bandung, 1987, hlm. 84.   



 

 

pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut : 

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau 

lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan 

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding 

satu dengan anak perempuan.19 

 Warisan  merupakan penyebab salah satu konflik yang ada didalam suatu 

keluarga, sering terjadi perebutan harta warisan yang berujung pada perpecahan antar 

anggota keluarga. Warisan memiliki pengertian sebagai harta benda dan hak yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak 

menerimanya yaitu ahli waris.20 Karena si pemilik telah meninggal dunia maka terjadi 

perpindahan hak milik. Penerimaan atas harta warisan oleh lebih dari dua orang ahli waris 

merupakan suatu bentuk dari kepemilikan hak bersama. Bahwa yang dimaksud pemilikan 

bersama yaitu dua orang atau lebih memiliki hak atas benda tertentu baik memang 

sebelumnya dikehendaki oleh para pihak atau karena suatu peristiwa hukum menjadi 

pemilik bersama atas suatu benda.21 

 Dalam ketentuan  Kompilasi  Hukum Islam bahwa  rukun waris adalah : 

                                                           
19 Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam 
20 Redaksi Ras, Tanah dan Bangunan, Cet. 1., (Jakarta : Raih Asa Sukses), 2009, hlm. 10. 
21 Habibadjie, dosen, narotama.ac.id. “Telaah Singkat Pengenaan BPHTB atas Pembagian dan Pemisahan 

Hak Bersama Berasal Dari Warisan dan Pemisahan Goni-Gini Karena Perceraian”. dikutip tanggal 18 

September 2013. Hal. 1. 



 

 

A. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan 

meninggal berdasarkan  putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggalan. 

B. Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 

C. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, 

biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat22 

Menurut  buku  yang  ditulis  oleh  Ahmad  Rofiq,  ada  tiga  hal  yang  

menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni: 

1.Al-qarabah atau pertalian darah 

2.Al-musaharah atau hubungan perkawinan 

3.Al-wala’atau memerdekakan hamba sahaya23 

 Hukum waris Islam mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat 

bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa 

harta peninggalan atau harta pusaka adalah hak milik dari pewaris yang didapat melalui 

usahanya sendiri maupun didapatkan oleh dirinya sebagai ahli waris secara sah dan 

dibenarkan oleh agama, dan begitu pula dengan ahli waris diperbolehkan untuk 

mendapatkan harta peninggalan melalui cara yang sah dan dibenarkan pula. Tujuan ini 

                                                           
22 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004   
23 biyotoyib "dasar-hukum-waris-islam"2012/03 from http://biyotoyib.blogspot.co.id/2012/03/dasar-

hukum-waris-islam.html/(accessed  23 september,2019) 



 

 

menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai ajaran kebenaran yang mengarahkan manusia 

untuk berbuat sesuai dengan tuntunan Alqur-an24 

 Penulis mengangkat tesis ini berdasarkan kasus dari Putusan Pengadilan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan  No. 0599/pdt.G/2012/PA JS. Dengan duduk perkara 

Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 1954 Di Teluk Betung 

antara Drs.R Sidik Soejoto dengan Latifah Binti Harun selanjutnya dengan akta Nikah 

No. 844. Setelah pernikanan tersebut, mereka dikaruniai 1 anak Laki-laki serta 3 anak 

Perempuan antara lain :  

1.  Eddy Wibisono, S.H., S.E., MH  

2. Dr. Farida Ariyanti, . 

3. Emilia Sandra Dewi, S.H 

4. Irma Kumalasari 

  Alm. Drs. R Sidik Soejoto dan Latifan Binti Harun  memiliki harta 

bersama yang berasal dari setelah adanya perkawinan antar kedua Suami dan Istri tersebut 

(harta bersama berupa tanah seluas  1952 M2  beserta bangunan diatasnya yang dikenal 

dengan setifikat Hak Milik No. 6131/Cipete Selatan atas nama Latifah Binti Harun , Surat 

ukur No. 00090/2010, yang terletak di dan setempat dikenal dengan Jalan Cipete Selatan 

VLLL No. 94A, RT.003/RW.04, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, 

Kotamadya Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta. 

                                                           
24 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, 

Jakarta, 1996, hlm. 92 



 

 

 Pada tanggal 28 Februari 2002 Alm Drs.R Sidik Soejoto telah meninggal Dunia 

dan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas  1952 M2 beserta bangunan 

diatasnya.25 Dalam upaya hukum, Latifah Binti Harun berupaya untuk mendapatkan 

setengah dari bagian haknya, sebagaimana harta bersama yang dimilikinya adalah 

separoh dari seluruh harta warisan. Dilihat dari usia Latifah Binti Harun sudah dinyatakan 

lanjut usia dan tidak sanggup lagi bekerja untuk menafkahi hidupnya sendiri, apabila ada 

satu dan lain hal terjadi padanya seperti sakit dan lainnys, begitu  juga sebagai Istri/janda 

yang sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dimasa tuanya. Dasar dari 

penuntutan Latifah Binti Harun adalah untuk menerima dan memperoleh hakya sebagai 

Janda yaitu berdasarkan pasal 96 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, Ditentukan “Apabila 

terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 

lama”  yang dimana berdasarkan keterangan diatas Latifah Binti Harun adalah sebagai 

istri/janda yang memiliki dan menguasai penuh dari separoh atas harta bersama tersebut.   

 Sampai tahun 2012, harta tersebut tidak dibagi waris. Kemudian pada saat ingin 

dilakukan pembagian ada 2 orang ahli waris yang tidak setuju akan pembagian harta 

warisan tersebut, yaitu Emilia Sandra Dewi, S.H, 51 tahun Irma Kumalasari, 47 tahun, 

akibat dari tidak tercapainya musyawarah tersebut maka Latifah Binti harun beserta Eddy 

Wibisono dan Farida menggugat ahli waris yang tidak setuju ke Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan. Berdasarkan dari kasus yang diangkat ke dalam tesis ini maka : 

Latifah Binti Harun, 79 tahun  (penggugat 1) 

                                                           
25 Hal 1dari 57 hal putusan No. 0599/pdt.G/2012/PA JS. 



 

 

Eddy Wibisono, 54 tahun  (penggugat 2) 

Dr. Farida, 51 tahun   (penggugat 3) 

 Mereka bertiga menggugat, 

Emilia Sandra Dewi, S.h, 51 tahun (Tergugat 1) 

Irma Kumalasari, 47 tahun  (Tergugat 2) 

  

 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka hal inilah yang kemudian membuat penulis 

tertarik untuk membahas dan menyusun tesis dengan judul ANALISIS 

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM 

DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS ( Studi Putusan PA No. 0599/pdt.G/2012/PA 

JS) 

1.2  Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang 

dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.     Bagaimana pembagian harta  bersama setelah adanya kematian pewaris ? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan yang belum dibagi  berdasarkan 

Putusan PA No. 0599/pdt.G/2012/PA JS ? 



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu dari Judul dan 2 pokok permasalahan diatas, maka dapat  dikemukakan 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama setelah adanya kematian 

pewaris. 

b. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa harta warisan yang belum 

dibagikan berdasarkan Putusan PA No. 0599/pdt.G/2012/PA JS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diatas, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai nilai manfaat untuk menyelesaikan persoalan mengenai sengketa harta 

warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran, ilmiah dan ilmu hukum mengenai 

pembagian harta bersama setelah adanya kematian pewaris dan cara 

menyelesaikan sengketa harta warisan yang belum dibagikan. 

b. Sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pembagian harta bersama dan penyelesaian harta 

warisan kepada ahli waris. 

2. Manfaat praktis 



 

 

a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

dan pemahaman di bidang hukum waris untuk menyelesaikan sengketa 

terhadap harta warisan. 

b. Untuk umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

masyarakat untuk mengetahui pembagian harta bersama dan cara 

menyelesaikan harta warisan yang belum dibagikan.  

1.5      SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, baik penulis dalam hal 

penulisan, maupun pembaca dalam hal membaca, penulis menggambarkan 

penulisan sistematis yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang penelitian, Rumusan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sistematika penulisan 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang meliputi : teori 

kewarisan Islam, teori kepastian hukum, dan teori penyelesaian sengketa.  

Landasan konseptual yang meliputi:  tentang warisan, tentang harta bersama dan, 

tentang Kompilasi Hukum Islam,   



 

 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini penulis membahas  tentang metode penelitian yang meliputi :jenis 

penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis 

sumber data yang dipakai serta analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas analisis dan pembahasan yang meliputi:  

pembagian harta bersama yang belum dibagikan setelah adanya kematian pewaris, 

serta penyelesaian sengketa harta warisan yang belum dibagikan berdasarkan 

Putusan PA No. 0599/pdt.G/2012/PA JS 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran pada pokok masalah 

mengenai pembagian harta bersama dan penyelesaian sengketa harta warisan. 

 


