


ABSTRAK 
 
  

Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang telah mengadili perkara sengketa waris 
diantara saudara-saudara kandung pewaris dengan anak peempuan. Dalam perkara tersebut 
para penggugat yang terdiri dari 4 orang saudara-saudari kandung pewaris melawan isteri 
serta dua orang anak yang berada di bawah pengurusannya, yaitu masing-masing 1 orang 
anak perempuan kandung dan 1 orang anak perempuan angkat, yang sejak meninggalnya 
pewaris belum diadakan pembagian harta peninggalan dan ahli waris tidak dapat 
menyelesaikan persoalan ini secara damai, maka saudara kandung pewaris selaku penggugat 
menyerahkan perkara ini ke PA Kota Sukabumi.  
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan sifat 
penelitiannnya adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah melalui pendekatan yuridis syar’i.  Pengumpulan datanya didapat dengan cara 
wawancara, dan dokumentasi, sedang pola pikir yang digunakan dalam analisis penelitian ini 
adalah analisa kuantitatif melalui cara berfikir induksi. 
 
 Bahwa PA Kota Sukabumi telah memriksa perkara sengketa waris antara saudara 
kandung pewaris (selaku penggugat) dengan isteri dan anak perempuan pewaris (selaku 
tergugat) yang dalam putusannya melalui surat putusan No.52/Pdt.G/1999/PA.Smi, menolak 
gugatan para penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang 
timbul dalam perkara itu. Dalam hal ini anak perempuan menghijab hirman dalam pewarisan. 
Terhadap putusan PA tersebut, berdasarkan kepada yurisprudensi MA. RI dan tafsir Ibn 
Abbas, adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan pendapat dan kesepakatan ulama bahwa 
anak perempuan tidak dapat menghijab hirman saudara kandung pewaris. Sedangkan 
pendapat bahwa anak perempuan akan menghabiskan sisa harta apabila tidak ada anak laki-
laki atau ayah, adalah pendapat syaz (menyendiri), sisa dari saham anak perempuan itu harus 
diserahkan kepada asabah berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama. 
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