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Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2054K/Pdt/2006 sebagaimana diketahui 

para pihaknya berasal dari Minangkabau dan pewaris beserta para ahli warisnya 

beragama Islam, namun putusan pembagian waris yang dijatuhkan tidak berdasarkan 

hukum adat Minangkabau maupun hukum Islam, melainkan menggunakan hukum barat 

(B.W.). Pembagian waris sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan 

menggunakan hukum barat (B.W.), anak kandung merupakan ahli waris golongan 

pertama sehingga menutup kesempatan golongan kedua, golongan ketiga dan golongan 

keempat atas harta peninggalan pewaris. Serta pembagian waris untuk anak laki-laki 

maupun perempuan tidak dibedakan statusnya sebagaimana disebut dalam pasal 852 

B.W. Dalam pembagian waris untuk anak kandung telah ada bagian mutlaknya atau 

legitieme portie untuk masing-masing anak kandung yang terdapat pada pasal 913 B.W. 
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Sedangkan untuk bagian cucu yang mana berhak menggantikan hak waris dari orang 

tuanya yang telah meninggal dunia sedianya menerima harta warisan itu bersama-sama 

saudara-saudaranya dari orang tuanya. Para cucu secara bersama-sama mendapat bagian 

orang tuanya masing-masing. Jadi mereka menggantikan hak mewaris dari orang tuanya 

sendiri, dan bukan setiap cucu mewakili sebagai ahli waris. Penggantian waris ini diatur  

dalam pasal 841-848 B.W Jika berdasarkan hukum waris adat, dimana para pihak 

maupun pewarisnya adalah berasal dari Minangkabau maka hak waris antara anak 

kandung dan cucu dapat dibagi dengan sistem faraidh atau tidak, karena harta yang 

dipersengketakan merupakan harta pusaka tali aka merupakan harta pusaka rendah. 

Berdasarkan hukum waris Islam, anak kandung yang merupakan ahli waris pertama yang 

disebut dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7, serta pembagian untuk anak laki-laki dan 

perempuan pembagiannya dua banding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan 

sebanyak perolehan dua anak perempuan, hal ini telah tercantum dalam surat An-Nisa’ 

ayat 2. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam 

hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang mempuyai kedudukan kokoh, mendapat 

seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta 

peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab 

dalam dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, suami adalah kepala 

keluarga yang bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu 

bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka. Sedangkan untuk cucu kedudukan 

warisnya untuk menggantikan orang tua (ahli waris) yang telah meninggal dunia 

sebagaimana diatur pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagian ahli waris 

pengganti/ bagian cucu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang 
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diganti.  

1. Perkara yang dipersengketakan mengenai waris yang pewarisnya beragama Islam 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 172K/Sip./174 maka 

pembagian hartanya dilakukan secara Hukum Islam dimana yang berwenang dalam 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris yaitu Pengadilan Agama 

Pariaman untuk tingkat pertama, lalu Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk tingkat 

banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan dari pengadilan negara 

tertinggi  sebagaimana pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
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