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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat yang selama 

masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai 

hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat atau 

lingkungannya serta barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. 

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang 

penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia. 

Timbul persoalan, setelah seorang meninggal dunia, apakah yang terjadi 

dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan.
1
Apabila seorang manusia 

meninggal dunia atau salah satu pihak dari dua pihak lenyap, maka dengan 

sendirinya timbul pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan harta yang 

ditinggalkannya dan bagaimana hubungannya dengan hukum pembagian harta 

peninggalannya yang berlaku di masyarakat. 

Harta peninggalan disebut warisan. Pengertian warisan yaitu suatu cara 

penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang 

melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang 

manusia.
2
Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek 

(selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur 
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mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan 

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat daripemindahan ini 

bagiorang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga.
3
 

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa 

kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta 

kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi 

karena adanya kematian. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan 

mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut: 

1. Ada orang yang meninggal dunia; 

2. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memproleh warisan 

pada saat pewaris meninggal dunia; 

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
4
 

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau 

perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak 

yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama 

hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun dasar 

hukum bagi ahli waris untuk mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem 

hukum  waris BW adalah sebagai berikut:
5
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1. Menurut ketentuan undang-undang. 

2. Ditunjuk dalam surat wasiat. 

Dasar hukum tersebut menentukan bahwa untuk melanjutkan 

kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin 

disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang 

berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta 

kekayaanya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak 

menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi 

terhadap harta kekayaanya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan 

menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang 

dimaksud.
6
 

Berdasarkan ketentuan ab intestasto yang diatur dalam Pasal 832 BW 

menyatakan bahwa menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli 

waris ialah, para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin, dan si suami 

atau istri yang hidup terlama”.
7
Asas Hukum Waris BW juga mengatakan 

bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/ menutup keluarga 

yang lebih jauh, mendapat penerapan/ penjabarannya di dalam bagian II, Bab 

ke XII mengenai pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau 

istri yang hidup terlama. Keluarga yang memiliki hubungan darah dengan 

pewaris menurut BW termasuk dalam kelompok yang disebut dengan nama 

“golongan ahli waris”, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, 
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diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana 

golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.
8
 

Anak luar kawin yang diakui secara sah tak termasuk dalam salah satu 

golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, kalau 

masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka 

golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru 

muncul sebagai ahli waris, kalau para ahli waris golongan yang dekat dengan 

pewaris sudah tidak ada lagi.
9
 

Terkait dengan anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang 

suami-isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai 

anak turunannya sendiri.
10

Burgerlijk Wetboek tidak mengenal anak angkat. 

Karena dalam Burgelijk Wetboek prinsipnya dari pewarisan salah satunya 

yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk 

suami atau istri dari pewaris. Sedangkan anak angkat tidak memiliki hubungan 

darah dengan pewaris, sehingga dianggap bukan bagian dari ahli waris.
11

 

Sesuai dengan uraian diatas telah dikatakan bahwa Hukum Waris 

adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang 

yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut 

mencanangkan suatu asas dalam Hukum Waris, bahwa yang berpindah di 

dalam pewarisan kekayaan si pewaris.
12
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Setelah penulis melalukan survei di Pengadilan Negeri Kudus, 

Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Agama 

Jepara, Pengadilan Negeri Demak, dan Pengadilan Agama Demak tidak ada 

kasus yang bersangkutan dengan kasus sengketa harta waris dengan anak 

angkat yang ingin diteliti. Sehingga pada akhirnya penulis akan mengadakan 

penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Pati. Adapun daftar perkara tentang 

waris di Pengadilan Negeri Pati sebagai berikut: 

Tabel 1 

Daftar Perkara Tentang Waris di Pengadilan Negeri Pati 

Tahun 2008-2019 

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Pati, 18 Mei2020 data yang diolah 

Berdasarkan Tabel 1 mengenai daftar perkara tentang waris di 

Pengadilan Negeri Kabupaten Pati pada tahun 2008 hingga 2019 

No. Nomor Perkara Penggugat  Tergugat 

1. 29/Pdt.G/2008/PN.Pt Legiyah, dkk  Lasdi Hadi Saputra, dkk 

2. 21/Pdt.G/2009/PN.Pt Sukardi Endang Tamaji, dkk 

3. 35/Pdt.G/2009/PN.Pt Ngati bin 

Maskun 

Masriah binti Jastra 

Kasanan 

4. 36/Pdt.G/2009/PN.Pt Tamaji, dkk Kasanan, dkk 

5. 39/Pdt.G/2009/PN.Pt Sugiharti Noor Cholis, dkk 

6. 11/Pdt.G/2010/PN.Pt Sukardi Endang Sunarti 

7. 19/Pdt.G/2010/PN.Pt Priyo  Priska Jumi 

8. 53/Pdt.G/2012/PN.Pt H.Supay bin 

Tarjan 

Hj. Sumiatun binti Ali 

9. 14/Pdt.G/2013/PN.Pt Badar Samurdi, dkk 

10. 23/Pdt.G/2013/PN.Pt Darmin 

Djayusman 

Khujanah Eri Suprapti 
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menunjukkan bahwa terdapat 10 perkara yang berhubungan dengan 

pembagian waris. Diantara 10 perkara di atas, terdapat perkara yang 

berbeda dari yang lain yakni perkara Legiyah, dkk dengan Lasdi Hadi 

Saputra dkk sebab dalam sengketa waris ini terdapat unsur anak angkat. 

Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk diangkat menjadi judul 

penelitian karena perkara tersebut menjadi pembeda dari perkara lain yang 

terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati. 

Permasalahan dalam penelitian ini secara kronologis bermula dari 

gugatan hak waris berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat tanah 

hak milik 542 di Desa Puncakwangi seluas 3.480 meter persegi dan 

sertifikat hak milik nomor 354 di Desa Puncakwangi seluas 184 meter 

persegi atas nama Legiman bin Suyadi oleh para penggugat sebagai ahli 

waris tanah tersebut sebagai obyek sengketa. Penggugat sebagai ahli waris 

adalah sebagai berikut: 

1. Legiyah janda Giyaman (ahli waris pengganti dari Giyaman), yaitu 

Penggugat I. 

2. Sugimah binti Giyaman (ahli waris pengganti dari Giyaman), yaitu 

Penggugat II. 

3. Sugiono bin Giyaman (ahli waris pengganti Giyaman), yaitu Penggugat 

III . 

4. Sarpini janda Puryono dan Eko Hendy Wahyuni bin Rutyono (ahli waris      

pengganti dari Giyaman), yaitu Penggugat IV. 
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Para penggugat ini adalah ahli waris dengan silsilah sebagai berikut: 

Suyadi bin Surat (sudah meninggal dunia) yang semasa hidupnya pernah 

menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rebi (sudah meninggal 

dunia) dan perkawinan tersebut memperoleh anak satu yang bernama 

Legiman bin Suyadi (sudah meninggal dunia), dan Legiman bin Suyadi 

tersebut, semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang perempuan 

bernama Jumiati (Turut Tergugat I) dan dalam perkawinannya tersebut 

tidak dikaruniai anak seorangpun dan tidak pernah mengangkat anak 

satupun; 

Giyaman bin Surat (sudah meninggal), anak dari Almarhum Surat 

dan saudara dari Almarhum Suyadi yang menikah dengan seorang 

perempuan yang bernama Legiyah (Penggugat I), yang dalam 

pernikahannya dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing sebagai 

berikut : 1. Puryono bin Giyaman (sudah meninggal), 2. Sugimah binti 

Giyaman (Penggugat II), 3. Sugiono bin Giyaman (Penggugat III). Bahwa 

semasa hidupnya Puryono bin Giyaman menikah dengan seorang 

perempuan bernama Sarpini dan dalam perkawinannya dikaruniai satu 

orang anak yang bernama Ek Hendy Wahyuni (Penggugat IV). Legiman 

bin Suyadi semasa hidupnya pernah kawin dengan Jumiati dalam 

perkawinannya tidak pernah punya anak dan tidak pernah mengangkat anak 

sehingga menjadi Tergugat I. Tergugat II adalah Lasdi Hadi Saputra, 

karena secara melawan hukum meminta penerbitan akta hibah kepada 

PPAT yang bernama Gatot Sugiarto, SH., sementara pemberi hibah sudah 
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meninggal dunia. Lasdi Hadi Saputra pada tanggal 4 September 2006 

secara melawan hukum atas permintaan tergugat telah diterbitkan akta 

hibah Nomor 376/IX/PCW/2006 yang dibuat oleh Gatot Sugiarto, SH. 

selaku PPAT (Turut Tergugat III) yang mana dalam akta hibah tersebut 

seolah-olah pada tanggal 04 September 2006 almarhum Legiman bin 

Suyadi dan almarhumah Rebi Janda Suyadi telah menghibahkan atas tanah 

yang tercatat dalam SHM 542 Desa Pucakwangi seluas 3.480 M2 yang 

menjadi obyek sengketa tersebut. 

Pada tanggal 04 September 2006 secara melawan hukum atas 

permintaan Tergugat telah diterbitkan akta hibah Nomor : 

377/IX/PCW/2006, yang dibuat oleh Gatot Sugiarto, SH. selaku PPAT 

(Turut Tergugat III) yang mana dalam akta hibah tersebut seolah-olah pada 

tanggal 04 September 2006 almarhum Legiman bin Suyadi dan 

almarhumah Rebi Janda Suyadi telah menghibahkan atas tanah yang 

tercatat dalam SHM 354 Desa Pucakwangi seluas 184 M2 yang menjadi 

obyek sengketa tersebut. 

Pelaksanaan hibah atas tanah sengketa di atas adalah batal demi 

hukum karena pada tanggal 04 Sepember 2006 Legiman bin Suyadi dan 

Rebi Janda Suyadi sudah meninggal dunia, Legiman bin Suyadi meninggal 

dunia pada tanggal 03 April 2002, sedangkan Rebi Janda Suyadi meninggal 

dunia pada tanggal 03 April 2002, sedangkan Rebi Janda Suyadi meninggal 

dunia pada tanggal 06 November 2004. 
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Berdasarkan akta hibah Nomor 376/IX/PCW/2006 tanggal 04 

September 2006 yang cacat hukum tersebut, oleh tergugat lalu melakukan 

balik nama tanah SHM Nomor 542 dari Legiman bin Suyadi dan Rebi 

Janda Suyadi menjadi atas nama sendiri yaitu Lasdi Hadi Saputra 

(Tergugat). 

Kronologi permasalahan inilah yang cukup menarik dan layak 

kiranya untuk diteliti lebih lanjut. Perkara pembagian harta waris yang 

terjadi di Kabupaten Pati pada tahun 2008 yang menghasilkan Putusan 

Nomor 29/Pdt.G/2008/PN.Pt merupakan putusan dari Pengadilan Negeri 

Pati. Dalam perkara ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu Legiyah selaku 

Penggugat I, Sugimah selaku Penggugat II, Sugiyono selaku Penggugat III, 

dan Sarpini selaku Penggugat IV sedangkan pihak-pihak yang menjadi 

Tergugat adalah: Lasdi Hadi Saputra selaku Tergugat, Jumiati selaku Turut  

Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati selaku Turut 

Tergugat II, dan Gatot Sugiharto selaku Turut Tergugat III.  

Perkara kasus pembatalan waris putusan Nomor 

29/Pdt.G/2008/PN.Pt yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa, 

Tergugat bukan ahli waris yang sah dari Legiman karena secara hukum status 

tanah-tanah obyek sengketa itu dulunya merupakan harta asal milik Suyadi bin 

Surat, bukan harta bersama almarhum Suyadi bin Surat dalam perkawinannya 

dengan almarhumah Rebi. Karena berstatus harta asal maka setelah Suyadi bin 

Surat meninggal dunia, ahli waris yang paling berhak menerima harta 

peninggalannya adalah Legiman bin Suyadi (almarhum) dan Rebi (janda 
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Suyadi), sedangkan almarhumah Rebi sebagai janda Suyadi bin Surat hanya 

mempunyai hak pakai atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut, dimana 

dengan meninggalnya Rebi pada tahun 2004 maka hak-haknya atas tanah asal 

dari suaminya itu telah hilang. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau 

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 

milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya karena 

Legiman bin Suyadi pada tahun 2002 juga telah meninggal dunia tanpa 

meninggalkan seorang anak, maka harta peninggalannya yang merupakan 

harta asal itu secara hukum menjadi hak dari ahli warisnya yang sah yang 

masih ada yaitu anak keturunan dari almarhun Giyaman bin Surat (saudara 

kandung Suyadi bin Surat) yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat 1 namun 

karena Turut Tergugat 1 yang merupakan janda dari almarhum Legiman bin 

Suyadi telah menikah lagi dan telah mendapatkan bagian tanah yang berada di 

Desa Muktiharjo. 

Kenyataannya Tergugat Lasdi Hadi Saputra adalah anak angkat dari 

almarhumah Rebi, sehingga dengan kedudukan hukum sebagai anak angkat 

Rebi (saudara angkat dengan almarhumah Legiman bin Suyadi) secara hukum 

tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Legiman bin Suyadi, 
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apalagi terhadap harta asal milik almarhum Legiman bin Suyadi (tanah-tanah 

obyek sengketa). Berkaitan dengan duduk perkara dalam pembatalan waris 

sebagai berikut, bahwa Penggugat adalah saudara sepupu Legiman, sedangkan 

Tergugat Lasdi Hadi Saputro adalah saudara angkat Legiman bahwa Tergugat 

tidak dapat menjadi ahli waris sah karena dari tanah-tanah obyek sengketa 

tersebut berasal dari harta asal Suyadi bin Surat dan yang berhak untuk 

menjadi ahli waris yang sah dari Legiman ialah para Penggugat. 

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang ada tersebut di atas 

Penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA WARIS DI PENGADILAN NEGERI PATI (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 29/Pdt.G/2008/PN.Pt)”. 

B. Rumusan Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di Pengadilan 

Negeri Pati? 

2. Bagaiman akibat hukum terhadap putusan kedudukan anak angkat dalam 

sengketa waris di Pengadilan Negeri Pati ? 

C. Tujuan  Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap kedudukan anak angkat dalam sengketa 

waris di Pengadilan  Negeri Pati. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan 

kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di Pengadilan Negeri Pati.  

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, 

maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan ganda, baik 

kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

arah pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan 

dengan hukum waris dan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi 

pada kegiatan keilmuan hukum perdata terkait dengan pembagian hak 

waris. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

atau referensi bagi para pencari keadilan di bidang harta waris. Harta 

waris harus didistribusikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku secara jujur dan dapat menempatkan peraturan 

perundang-undangan terkait sebagai supremasi hukum mengenai hak 

waris. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, dijelaskan 

secara singkat sistematika penulisan dari bab I sampai dengan bab V. 

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu juga menguraikan rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka 

yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan 

terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari tinjauan umum tentang 

anak, tinjauan umum tentang waris dan hibah, tinjauan umum tentang 

sengketa waris. 

Bab 3 Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang 

digunakan untuk melaksanakan penelitian yang dipaparkan, terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisa data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai 

hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pertimbangan majelis 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedudukan anak angkat dalam 

sengketa waris di Pengadilan Negeri Pati dan akibat hukum terhadap 

putusan kedudukan anak angkat dalam sengketa waris di Pengadilan 

Negeri Pati.  
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Bab 5 Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang  

kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji 

pada bab sebelumnya. 

 


